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Resumo “No lugar do outro” é um projecto que vem sendo construído pela autora deste relato desde 

2006 e que, a cada ano lectivo, assume diferentes contornos. A experiência que será aqui apresentada 

ocorreu no âmbito da Unidade Curricular (UC) “Heurísticas de Intervenção”, do 1º Ciclo (Mestrado) 

em Educação Especial, da Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada/Portugal, ministrada 

pelos Professores Luzia Mara Lima-Rodrigues e David Rodrigues. Esta UC tem a arrojada 

“pretensão” de contribuir para a mudança de valores e de atitudes dos futuros Docentes de Educação 

Especial face às pessoas com deficiência, mais do que ensinar variadas técnicas ou estratégias de 

intervenção e, assim, envolve: 1) Análise e estudo de guias para acessibilidade e mobilidade para 

todos e das normas técnicas vigentes em Portugal. 2) Esclarecimentos sobre como manusear cadeiras 

de rodas e como ajudar pessoas com condição especial de saúde ou deficiência. 3) Visita ao Centro 

Histórico de Lisboa, partindo do Instituto Piaget de Almada (margem Sul do Rio Tejo) em vários 

transportes públicos (comboio, metro subterrâneo, barco e metro de superfície), com formandos 

assumindo o papel de pessoa com condição de deficiência (em cadeira de rodas, com a mão dominante 

atada às costas ou com vendas, por exemplo), e os demais no papel de cuidadores daqueles que 

precisam de apoio. 4) Edição de um grupo no Facebook, com fotos comentadas acerca das barreiras 

físicas e atitudinais e dos factores facilitadores encontrados, incluindo depoimentos pessoais e 

profissionais dos formandos. 5) Reflexão conjunta entre docentes e formandos sobre a experiência. 

“No lugar do outro” é um projecto que já contou com a participação de centenas de alunos de 

licenciatura e de mestrado do Instituto Piaget de Almada e de Santo André, no âmbito de Unidades 

Curriculares ligadas à Inclusão. Neste poster serão apresentadas as principais imagens e os principais 

depoimentos dos alunos da 5ª Edição do Mestrado em Educação Especial da Escola Superior de 

Educação "Jean Piaget" de Almada - Portugal. 
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