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Resumo a declaração de salamanca (unesco, 1994) veio iluminar a necessidade de uma escola de e 

para todos, baseada na equidade (rodrigues, 2013), contribuindo para a construção de uma educação 

inclusiva. os alunos de culturas muito diferentes da dominante, bem como os que transitam entre 

diversas culturas, são dos que mais necessitam de um paradigma educativo inclusivo (césar, 2009, 

2013a). esta necessidade estende-se aos alunos que, pela diferença de género, carecem de equidade 

no acesso à educação, aspecto que se acentua mais numas culturas do que noutras (onu, 2000). quando 

não existe essa equidade, o género feminino é o mais afectado por diversos fenómenos de exclusão 

escolar e social (ocde, 2008). estudámos as transições culturais de duas alunas portuguesas, que eram 

irmãs, entre portugal e são tomé e príncipe, bem como os fenómenos de inclusão e exclusão que 

vivenciaram. enquadrado no paradigma interpretativo (denzin, 1998), realizámos um estudo de caso 

exploratório e intrínseco (stake, 1995). os participantes são estas duas alunas, a família e outros 

significativos. os instrumentos de recolha de dados utilizados foram a observação (registada em diário 

de bordo da investigadora), conversas informais e recolha documental. os dados recolhidos foram 

tratados e analisados com recurso a uma análise de conteúdo de índole narrativa (clandinin & 

connelly, 1998), sucessiva e aprofundada, da qual emergiram categorias indutivas (césar, 2009). dos 

resultados salientamos as transições culturais das duas alunas, de portugal para são tomé e príncipe – 

e, aí, da cidade para a roça – e de são tomé e príncipe para portugal, quando regressaram, depois de 

serem confrontadas com diversos fenómenos de exclusão e de discriminação de género. a sua 

trajectória de participação ao longo da vida, bem como as poucas vivências que incluíssem 

mecanismos de inter-empowerement (césar, 2013a), tiveram impactes na inclusão/exclusão escolar e 

na equidade de oportunidades, que ainda hoje se observam. a falta de capacidade de respostas de 

acolhimento adequadas, nas escolas portuguesas, tem constituído uma barreira à inclusão e equidade. 
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