


PREFÁCIO 
por Leonel Rocha, Vereador da Educação 
de Vila Nova de Famalicão

Há algum tempo que a Professora Manuela Cunha Pereira, 
de quem tenho a honra de ser amigo e o privilégio de a ter 
como amiga, me anda a falar do sonho que alimenta: editar 
um livro de histórias passadas com meninos e meninas es-
peciais, com quem tem trabalhado, no âmbito da sua missão 
e vocação de professora do Ensino Especial.

Esse momento chegou e o desafio de ser eu a escrever o 
prefácio chegou também. 

Cogitando sobre o que deveria escrever, depois de ler, aten-
tamente, os testemunhos descritos, na primeira pessoa, ora 
pela Professora Manuela, ora por pais especiais, deparei-me 
com a história do Ponto Negro, que ALGUÉM pôs no meu 
caminho, precisamente quando me preparava para escrever. 

“Certo dia um professor chegou à sala de aula e informou os 
alunos que iriam ter um teste surpresa. Distribuiu a folha 

 



O livro que nos é apresentado reflete, como muito bem nos 
diz a Professora Manuela, “momentos de práticas educativas” 
e, por isso, tais experiências não poderiam ser apoderadas 
por aqueles que as vivem, mas teriam que ser partilhadas 
coletivamente, contribuindo, desta forma, para ajudar outros 
professores e outros pais que estejam em situações similares 
e ajudar, ainda, outros agentes (políticos, médicos, psicólo-
gos, sacerdotes, vizinhos, etc.) a saberem fazer da escola e 
da vida em geral uma verdadeira VIDA INCLUSIVA.

Esta partilha de saberes e de afetos vem, precisamente, na 
altura em que o Município de Vila Nova de Famalicão está a 
formalizar e a intencionalizar o Projeto “Famalicão Inclusivo”, 
com o objetivo de contribuir para que as nossas escolas, as 
nossas comunidades e o nosso concelho sejam verdadeira-
mente inclusivos e para o qual contamos com experiências 
tão ricas como é o caso da Escola de Pais Especiais, iniciativa 
da autoria da Professora Manuela Cunha Pereira.

Temos, em suma, um livro especial, escrito por uma pessoa 
especial, com histórias de pessoas especiais, com vista a 
tornar o nosso mundo cada vez mais especial.

 

do teste, colocando-a ao contrário. Quando deu autorização 
aos alunos para começarem o teste, eles repararam que a 
folha só tinha um ponto negro no centro. Então, o professor 
pediu para que descrevessem o que viam na folha e todos 
os alunos se esforçaram por descrever, o melhor possível, 
aquele ponto negro e o que tal ponto poderia significar. 
No final, o professor, depois de constatar que todos os 
alunos apenas se tinham debruçado sobre o ponto negro 
e que ninguém se tinha lembrado de falar da folha branca, 
que era imensamente maior que o dito ponto, aproveitou 
para dar uma lição de vida: na vida também acontece isto, 
muitas vezes: preocuparmo-nos demasiado com os pontos 
negros, com aquilo que acontece de menos bom na nossa 
vida, esquecendo de reparar na folha branca, ou seja, em 
todas as coisas boas que acontecem à nossa volta… A forma 
como vemos a vida faz toda a diferença, no que toca à nossa 
felicidade. Saibamos olhar para as coisas boas da nossa vida, 
conferindo-lhe grande valor e dêmos apenas a importância 
que seja necessária dar aos aspetos menos positivos e, então, 
a nossa vida será bem mais feliz”.

Ao lermos o livro da Professora Manuela chegamos à con-
clusão de que aquilo que, aparentemente, parece um ponto 
negro, não passa de uma oportunidade de se ser mais feliz 
e de se contribuir para que a vida ganhe mais sentido.

Como nos diz a autora, “ser feliz é tão fácil”, só precisa-
mos ver o mundo à nossa volta com olhos de quem ama e 
amamos tanto mais, na medida em que nos colocarmos no 
lugar do outro.
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I HAVE A DREAM

Tal como Luther King,
“I have a dream!”
Sonho com a concretização da minha utopia sonhada!
Porquê?
Porque Acredito! Simplesmente Acredito no Ser Humano e 
no seu Amor Universal!
Porque há demasiadas evidências para deixar de pensar que 
Todos Somos Diferentes, num mundo que insiste em não 
respeitar as idiossincrasias de cada um, numa tentativa de 
globalizar o perfecionismo e a tecnocracia!
Por isso, Sonho…
Sonho com a multiplicação de Escolas de Pais Especiais; 
Sonho ouvir os políticos do meu país a assumir em tom 
determinado que estas crianças especiais são uma das nos-
sas maiores riquezas, no que concerne ao ensinamento da 
tolerância, da solidariedade e da justiça igualitária; Sonho 
com empresários que assegurem o Pós-Escolar dos meninos 
especiais; Sonho com uma sociedade mais humanizada…
Sonho com a crença de que, citando uma vez mais Luther 
King: “Temos de aprender a viver todos como irmãos ou 
morreremos todos loucos”.
Sonho com a convicção de Sebastião da Gama, “…pelo sonho 
é que vamos”.
Sonho com o Sonho a “comandar a vida” de António Gedeão!
E não é pela concretização do sonho do homem que a obra 
nasce? Como escreveu Fernando Pessoa?
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O CONVITE!

Venham comigo…!

Entrem neste Mundo Especial, “entrem” neste documento 
vivencial, emanado da urgência de uma consciencialização 
plural para despertar a realidade que nos escapa no nosso 
Dia-a-dia.

Antes, porém, gostaria de ressalvar que este livro não é 
um livro triste, até porque quem abraça este caminho da 
luta contra o preconceito, neste caso das pessoas especiais, 
só pode sentir e transmitir um estado de espírito de puro 
encantamento;

É um livro em movimento, em construção permanente; é um 
livro atípico, pois não tem fim… nunca o poderia ter, pura 
e simplesmente, afinal trata de histórias de vida e, como 
tal, haverá sempre histórias como estas numa perspetiva 
de aprendizagem afetiva contínua;

É o testemunho real das minhas vivências enquanto profes-
sora do Ensino Especial e enquanto mentora/dinamizadora 
de uma escola de Escola de Pais Especiais.

A experiência que tenho tido é tão Maior que não poderia 
apoderar-me dela e não a partilhar coletivamente. É o meu 
dever! É o meu Sonho!

Este livro pretende ainda refletir e questionar a solidarie-

Mas esta concretização é necessário sonhá-la coletivamente… 
Nunca poderá ser imposta, nunca poderá sentir-se como uma 
tendência, tem de nascer de dentro, impulsionando cada um 
de nós para o verdadeiro sentimento da vida.

Afinal, descobri que ser Feliz é tão fácil… basta deixar o 
amor avançar… tenha ele a dimensão que tiver…! Basta 
deixar sentir o toque; basta deixar o tatear fluir; basta fazer 
uma criança sorrir… e tudo o resto reduz-se a tão pouco!

Deixemo-nos seduzir, Todos nós! Pais, Educadores, Gover-
nantes, Padres, Empresários, Vizinhos… e acreditemos… 
sincera e seriamente que a escola inclusiva, a VIDA Inclusiva 
é qualquer coisa pela qual vale a pena lutar.

E se o fizermos com ousadia, com esperança, com determi-
nação, então, e recorrendo mais uma vez a Fernando Pessoa, 
“Valeu a pena”.
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É um convite! Para aqueles que querem amar e não sabem 
como fazê-lo!
Para os preconceituosos!
Para os distraídos!
Para os generosos!
Para os políticos!
Para os Empresários!
Para os Reitores das Universidades!
Para todos… mas mesmo todos!
É um convite, sobretudo para aqueles que gostam de ofe-
recer Tulipas!

Então, vá!
Entrem e sintam-se em casa!

 

dade, a generosidade, o respeito coletivo por estas crianças 
e suas famílias;

É um lembrete, pois ninguém está imune, ainda que pou-
cos tenham a consciência, Todos nós caminhamos para a 
incapacidade!

É um livro de sensibilização para agitarmos mentes, mentes 
escondidas na sua própria ignorância, porque “olhar” torna-
-se incómodo;

É um livro que reflete momentos de práticas educativas;

É um livro que questiona “o viver“ tão entusiasmado do 
Homem sobre si mesmo e a sua tentativa de superar a 
perfeição da natureza;

Pois digo-vos, não há uma tulipa igual a outra. São todas 
diferentes, o “molde” é o mesmo, porém, o que as torna 
essencialmente perfeitas são as suas peculiaridades.

Assim, se a Natureza ditou estas crianças é porque necessita 
delas.

Não se vão já embora!

Lembrem-se que isto é um Convite! Para aqueles… Que 
amam estas crianças;
Que são familiares ou amigos;
Que são médicos, psicólogos ou terapeutas;
Que são educadores/professores!
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Quando via meninos como tu na rua, tentava não olhar, 
incomodavam-me. Hoje é com a consciência envergonhada 
que me penalizo por viver tantos anos na ignorância de Vos 
conhecer. Julgo, também, que esta minha atitude perante 
a diferença foi fruto de um sistema que até há bem pouco 
tempo vos mantinha afastados das escolas, remetendo-vos 
à invisibilidade dos outros.

Compreendes agora, André, a minha insegurança? A inse-
gurança da diferença entre iguais?

Tive muitas dúvidas… para além da estranheza imbuída 
numa mistura do medo e da apreensão, como iria eu, numa 
turma do ensino regular, saber trabalhar contigo?

Como iria eu trabalhar contigo uma língua estrangeira?! Mal 
te expressavas em português!

Não foi fácil, mas deixei-me levar pela minha intuição e 
predispus-me a aprender contigo. Deixei de lado o precon-
ceito, coloquei-me no lugar dos teus pais e inverti a situação, 
colocando-me a questão: “E se fosse o meu filho?” Refleti 
e… abri-te o meu coração.

É curioso como este simples exercício de nos colocarmos no 
lugar do outro nos pode ajudar a moldar a nossa tolerância. 
Foi por aqui que evoluí, foi por aqui que sensibilizei a turma 
para a tua aceitação, para a ajuda mútua, para não se rirem 
sempre que falavas, para participarem na tua evolução e, 
sobretudo, para a predisposição de aprenderem contigo.

ASSUSTEI-ME CONTIGO, 
ANDRÉ!

Foi em setembro que te conheci…
Era professora de português e de francês do ensino regular. 
Nesse ano, foram-me atribuídos todos os 7º anos de francês 
iniciação.

Entrei na sala para a habitual apresentação aos alunos, 
quando me deparei com um aluno “diferente” a correr tro-
pegamente em minha direção de braços abertos, emitindo 
um som estridente.

Lembro-me como se fosse hoje… assustei-me contigo, An-
dré… julguei, ignorantemente, que me irias fazer mal… foi 
tudo tão estranho! E com a tua alegria, com a tua esponta-
neidade passaste a aula a abraçar-me e eu, estranhamente, 
a afastar-me.

Sabes porquê, André? Porque nunca tinha conhecido um 
aluno com síndrome de Down. Em todo o meu percurso 
escolar, nunca convivi com uma criança especial.

Não me lembro de, enquanto estudante, conhecer esta 
realidade, simplesmente porque não era frequente a vossa 
inclusão numa escola do ensino regular. Enquanto estudante, 
na Universidade do Minho, no curso via Ensino, nunca fui 
preparada para este tipo de alunos. Fui “formatada” para os 
alunos ditos normais.
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Como já o disse, “apaixonei-me” por ti. E o sentimento era 
mútuo, quando me vias corrias ao meu encontro e lá íamos 
nós, de mãos dadas pela escola fora.

Sempre achei muita graça aos olhares surpresos de alunos, 
professores e auxiliares quando nos viam - se eu não te ti-
vesse conhecido, um desses “olhares” seria certamente o meu!

Não era uma prática habitual ver uma professora de mãos 
dadas com um aluno… com um aluno especial… com um 
aluno que não contribuía para os rankings escolares…

Levava-te frequentemente à sala dos professores. Quando 
nos viam, instalava-se “aquele silêncio” e aqueles “olhares 
estrábicos”. Para alguns era mesmo constrangedor, todavia, 
aos poucos, “muito devagarinho” começaram-se a habituar 
àquela cumplicidade. Eu queria muito que o mundo te olhasse 
de forma igual.

E com esta minha prática, os alunos, sobretudo os mais 
pequenos, começaram a imitar-me e de repente, André, 
com os teus olhos amendoados, os teus dedos curtinhos, 
as tuas pálpebras tão peculiares, o teu narizito achatado 
e o teu pescoço curtinho, transformaste-te numa Pessoa 
próxima “do igual”.

Foste a minha primeira Tulipa, André. Sabes? Eu adoro 
Tulipas, porque é uma flor que me encanta pela sua fragi-
lidade, pela sua beleza e pela sua pureza! Vocês têm tanto 
em comum. Tal como Vocês - embora por razões diferentes 
- elas dividiram mundos!

Tinhas tanto para nos ensinar e ensinaste-nos tanto, André! 
Só te posso dizer que passados quinze dias me apaixonei 
por ti. Apaixonei-me pela tua pureza, pela tua essência e 
pela tua inocência.

Aprendias tão, mas tão devagarinho, André. E sabes por-
quê? Porque uma das tuas características (frequente em 
meninos como tu) é a microcefalia, que reduz o peso e o 
tamanho do teu cérebro e assim compromete seriamente a 
tua aprendizagem.

Contudo, à medida que o tempo avançava, cada pequena 
conquista tua era motivo de grande celebração entre nós. 
Contagiaste-nos a todos, André! Como eram saborosas 
aquelas aulas!

Afinal foi tudo tão fácil… achavas piada àquelas palavras 
novas de iniciação e tentavas repeti-las. Provavelmente, 
achavas que era um “jogo” novo, diferente daqueles a que 
estavas habituado. Provavelmente, deixaste-te contagiar pela 
sua sonoridade e lá estavas tu, repetindo alegremente: “Oui, 
oui, merci, bonjour…” a todos e em qualquer contexto. Eras 
tão engraçado, era impossível resistir-te!

A vida para ti e para a maior parte dos meninos como tu 
(para mim, nunca deixarão de ser meninos!) é feita de cor, de 
música, de sons que se traduzem numa felicidade contagiante. 
Nunca te vi triste, simplesmente porque no teu “mundo” 
este estado de espírito não existe. És como a Natureza, és 
Perfeito, nasceste para encantar.
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	 	 	 	 					“amores	diferentes
	 	 	 	 					têm	gestos	desiguais
	 	 	 	 					lindos,	em	escalas	luzentes
	 	 	 	 					com	pautas	açucaradas
	 	 	 	 					notas	feitas	de	palavras
	 	 	 	 					em	músicas	acidentais…”
 

Ensinaste-me, André, que afinal é tão possível aceder ao teu 
mundo, ao Vosso Mundo.

A porta está sempre aberta para cada um de nós. Nunca 
me deram “a chave” para lá entrar, até perceber que a tal 
“chave” é só mais um artefacto criado pela mente humana 
perante a diferença.

Foi contigo, André, que entrei e me deslumbrei com o vosso 
mundo, um mundo composto por um vasto jardim multicolor, 
onde cada cor corresponde a cada uma das assoalhadas do 
teu/ vosso interior: amarelo, azul, verde, vermelho, laranja, 
rosa e violeta. Cada ato vosso corresponde a uma destas cores 
e cada uma delas a um sentimento. É um mundo simples, 
onde não cabem “nuances”, onde não cabem os “Blanc” de 
Proust, onde não cabem as entrelinhas.

Tive coragem e entrei. Foi contigo, André, que percorri todas 
as assoalhadas. Comecei pela amarela, onde me deste a tua 
amizade, depois pela azul, onde me demonstraste a imensi-
dão do mar e a tranquilidade do céu, seguiu-se a vermelha, 
onde me ensinaste a amar incondicionalmente, a laranja, 
onde descobri a força da tua existência, a verde porque me 
deste esperança e confiança para continuar a minha viagem, 
a rosa, onde me ensinaste a ternura e finalmente a violeta, 
onde encontrei a paz.
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