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Descrição do local: Sala principal do conselho executivo da escola 

 

Entrevistador – Em primeiro lugar, gostaria de perguntar se posso gravar a entrevista que 

vamos iniciar? 

Entrevistado – Sim… claro. Pode. 

 

Entrevistador – A entrevista é anónima e confidencial… 

Entrevistado – claro… 

 

Entrevistador – … a gravação é só para ser mais fácil para mim… 

Entrevistado – … trabalhar, claro. 

 

Entrevistador – Ahh, portanto, para começar gostava que me explicasse, mais ou menos, como 

é que… funciona todo o processo para a nomeação de uma escola, no sentido de ter uma 

unidade de apoio a alunos surdos, ou… como sede e como foco? Como é que é essa 

nomeação? 

Entrevistado – Bom, é assim… eu quando entrei aqui no conselho executivo a unidade já 

funcionava há muitos anos, portanto, a unidade… de educação, ahh, para alunos surdos. Ahh, 

eu na altura não sei, como é que o processo… porque o processo já é muito antigo. Portanto, a 

escola já funciona como unidade há muitos anos, inclusivamente, logo com parceria com a 

escola primária que na altura não estava ainda afecta ao agrupamento, e que também ela era 

uma referência para os alunos surdos. Ou seja… e, quando eu digo há muito tempo, eu digo… 

refiro-me, já pelo menos há 12 anos se calhar que já há esta escola como referência para alunos 

surdos e a… a que antigamente era a escola primária e hoje é a escola X que também referia, 

portanto. Em termos oficiais, como é que… como é que… o serviço central: Ministério, DRELVT, 

referenciou as escolas, eu não consigo perceber, mas penso que terá sido em função do número 

de alunos surdos que se começaram, portanto a… a condensar nesta zona, e de facto eram… 

eram nessa altura há alguns anos, eram um grupo ainda, portanto, elevado; e penso que terá 

sido, a partir daí que decidiram ser em localidade X, porque depois passou depois de ser 

decidido, passou a acolher alunos de vários conselhos limítrofes… localidade A, B e C, eles 

começaram a ser canalizados aqui para estas duas escolas, sempre. 

 

Entrevistador – Portanto, aqui funciona a sede? 
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Entrevistado – Aqui é a sede do agrupamento. Nós temos alunos surdos em mais dois 

estabelecimentos: a escola X, portanto que é mesmo aqui, portanto, junto à escola sede em que 

temos o pré-escolar e o 1.º ciclo, portanto da unidade. Depois eles vêem para o 2.º e 3.º ciclo 

aqui na escola sede, fazem aqui o 2.º e 3.º ciclo e geralmente os alunos que ingressam no 

secundário actualmente são 2… ahhh… depois, vão para a escola secundária Y também aqui 

em localidade X. E, geralmente vão porquê?! Porque há uma maior oferta e diversidade de 

cursos de cariz prático, pronto… é essa a questão, enquanto que a escola Z que está mesmo 

aqui junto a nós, ahhh… o curioso… até seria mais… se calhar mais lógico que eles seguissem 

o percurso aqui dentro, mas como esta é uma escola que… antigamente… a outra era chamada 

a escola técnica, a escola em que tinha os cursos mais práticos; neste momento a escola Z, não 

tinha… na altura que foi criada a unidade… tanto essa oferta. Daí eles habitualmente serem 

canalizados para a escola Y que… depois se faz o acompanhamento… 

 

Entrevistador – Mas, essa designação de sede e foco…há aqui alguma… 

Entrevistado – …só que eu não tenho essa designação presente… 

 

Entrevistador – … não?! 

Entrevistado – … tenho … 

 

Entrevistador – Porque em termos de DRELVT, por exemplo, quando eu pedi a informação 

para começar o levantamento de dados para o meu trabalho, eles davam-me a informação das 

sedes… de unidades de apoio a alunos surdos… e os focos… 

Entrevistado – … os focos serão se calhar, as… as dependências, as… 

 

Entrevistador – As escolas que estão agregadas?! 

Entrevistado – Não é?! Pronto… e portanto, neste caso a escola sede será aqui a escola W, 

segundo essa lógica, e os ditos focos serão a escola X e a escola Y. Penso que é o que…   

 

Entrevistador – Mas, a sede tem assim alguma… funciona outro tipo de… 

Entrevistado – … as reuniões de coordenação… são aqui, as vagas estão sedeadas na escola 

sede, as vagas para a educação especial e… apoio a alunos surdos estão sedeadas aqui na 

escola sede e depois tem que ser a partir daqui que nós temos que fazer a distribuição de 

serviço dos apoios para as restantes… os focos, os ditos focos, as escolas, assim como os 

técnicos quando é necessário fazer o recrutamento dos técnicos especiais: terapeuta da fala, 
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formadora de língua gestual e a intérprete, portanto, é a sede que tem que despoletar o processo 

para… para fazer esse… 

 

Entrevistador – Já agora que fala dos técnicos, esses técnicos depois dão apoio às várias… às 

várias escolas?! Portanto às escolas que fazem parte… 

Entrevistado – Sim, sim, trabalham nas três escolas, portanto… a formadora de língua gestual, 

acompanha os alunos do 1.º ciclo e pré-escolar, in loco, na sala, lá na escola X, depois tem 

tempos no seu horário que tem… portanto, aqui na escola W e acompanha os alunos do 2.º e do 

3.º ciclo, e vai à… à secundária, portanto acompanhar os 2 alunos do secundário. A terapeuta da 

fala está sedeada, porque tem que ter uma sala com recursos mais próprios, portanto, ela está 

sedeada na escola X e são os alunos que vão à terapia da fala e que se deslocam, uma vez que 

é mais viável. Os alunos do JI e 1.º ciclo estão no mesmo recinto escolar os nossos do 2.º e 3.º 

ciclo deslocam-se à terapia da fala que é aqui… (aponta para a janela, indicando o edifício da 

referida escola)    

 

Entrevistador – Já está a responder a algumas das perguntas que eu tenho! 

Entrevistado – É?! (Ambas sorriem) 

 

Entrevistador – Ahh, e diga-me uma coisa… este trabalho… os técnicos realizam um trabalho 

em conjunto com os professores que leccionam as várias disciplinas, ou… 

Entrevistado – Ahh, sim… Por exemplo, ahh… a interprete de Língua Gestual, ahh… é sempre 

decidido em cada conselho de turma… e este ano só no fim do ano é que conseguimos a 2.ª 

interprete, portanto, já muito próximo do fim do ano. Ahh… é que veio uma autorização porque 

fizemos uma exposição para tentar provar que era necessário mais do que uma interprete na 

unidade, e só já no fim é que veio… e quando eu digo fim digo mesmo no fim de Abril veio essa 

autorização, mas já é bom porque no ano que vem já podemos partir com essa referência… que 

foram aprovadas 2 para ver se conseguimos manter as 2. Qualquer das formas, com 1 intérprete 

só, e como está a ver para estes níveis de ensino é difícil conseguirmos cobrir todas as áreas 

curriculares: disciplinares e não disciplinares; e então, por isso, ahh… é sempre feita uma 

análise, no início, no conselho de turma, onde estão integrados os alunos surdos, quais são as 

necessidades mais prementes para o trabalho da intérprete. E depois, a interprete vai 

trabalhando com os respectivos professores os conceitos, a forma… o que é que vão abordar 

para depois saber como é que há-de preparar; porque a intérprete quer dizer, só faz a tradução, 

mas há conceitos muito específicos não é?! Determinados, ahh… determinadas… 
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Entrevistador – Físico-Química, então!? 

Entrevistado – … Físico-Química, em que às vezes se tem que criar um gesto para uma 

determinada palavra. Estou-me a lembrar de átomo e de molécula que na altura não havia e nós 

criámos. Mas, de qualquer das formas, não só desta área, mas como em outras há vocabulário 

que tem de ser, portanto, de alguma forma, criado, pensado; ou pelo menos, elas às vezes… 

lembro-me que a interprete, muitas vezes fala com outras intérpretes, de outros sítios, para ver 

se há esta… há este gesto, ou se, de facto ainda não há, e como é que vamos resolver. Quanto 

à formadora… pronto, ela acompanha, portanto, ela dá, ministra a Língua Gestual, não é?! Eles 

todos têm no currículo a Língua Gestual. O 2.º e 3.º ciclo têm aqui mesmo a Língua Gestual, 

com… com… com uma carga horária, portanto, idêntica, portanto à Língua Portuguesa, mesmo 

o currículo, onde eles são mesmo avaliados na Língua Gestual. E, depois, a Língua Gestual é 

ministrada, às vezes, portanto… é diferenciada… para alguns, eles têm uns tempos 

individualmente, e depois têm uns tempos em conjunto com o grupo de surdos, todo, isto porque 

há vários níveis da Língua Gestual, de desenvolvimento da Língua Gestual; e portanto, funciona 

assim dessa forma. A terapeuta da fala, geralmente, é quem faz todo o acompanhamento do 

processo, e depois são… vão sendo emitido os relatórios, a formadora e a interprete estão 

sempre presentes nos conselhos de turma que são… que são realizados. A terapeuta da… da 

fala, nem sempre está presente, qualquer das formas, envia muitas vezes um relatório, porque a 

terapeuta da fala acaba por dar resposta, portanto, aos alunos surdos todos, e depois dá 

também resposta aos outros alunos do agrupamento que têm necessidades ao nível da terapia 

da fala, e portanto, acaba por ter uma abrangência, já… muito superior, de alunos, portanto, 

comparativamente às outras duas técnicas. 

 

Entrevistador – Quando fala no trabalho entre os técnicos e os professores, o trabalho é mais 

ao nível do intérprete que… 

Entrevistado – … e do… o formador também deveria… portanto, não trabalha ainda… 

 

Entrevistador – …mas, não faz um trabalho, tão dentro da sala de aula… e tão… 

Entrevistado – … também faz. O intérprete faz sempre, dentro da sala de aula e em parceria 

sempre permanente com o professor. O formador, também faz… (entrou um membro do corpo 

docente dentro da sala, e a entrevista foi interrompida)                  

Entrevistado – … portanto, o interprete está… portanto, em… sempre em… em permanente 

parceria com os professores, não é?! Porque ele está a trabalhar sempre, portanto… ao ritmo do 
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professor, portanto, tem que estar muito sintonizado. De qualquer das formas, a formadora de 

Língua Gestual, entendeu-se que também era interessante ir a algumas aulas, ahh… para de 

alguma forma descodificar algumas… alguns conceitos mais difíceis para o aluno surdo. Temos 

alguma… alguma dificuldade, no sucesso dessa… dessa situação. Eu tenho por exemplo aqui a 

minha colega a Manuela (nome fictício) (a entrevistada dirige-se a um membro que se 

encontrava desde o início da entrevista a trabalhar numa outra secretária na mesma) 

 

Entrevistado – Oh, Manuela, tu és um caso desses… 

Participante – Desculpa, não estava a ouvir! 

Entrevistado – … em que tinhas a formadora… a formadora de língua gestual… estava 

mesmo na tua aula?! 

Participante – Sim, sim estava! 

 

Entrevistado – … a formadora surda… pronto, e eu estava a dizer que a dificuldade disso, e 

podia ser que me conseguisses confirmar, é muitas vezes… ahh… a formadora não tem… 

 

Entrevistador - … a própria formadora interpretar o que é dito… 

Entrevistado – …ela não tem ainda o nível de desenvolvimento que gostaríamos que os 

formadores de Língua Gestual tivessem, eu acho que isto não é novidade para ninguém, às 

vezes melindra um bocadinho quando se diz, mas não é novidade. E, portanto, isso dificulta, 

pelo menos foi o que eu li em várias actas… dificulta… atrapalha, portanto, às vezes a sequência 

do acompanhamento, e o que as pessoas sente é que, ao fim de algum tempo de estarem 

habituados a lidar e a trabalhar com os alunos surdos, não são alunos também difíceis aqui na 

nossa escola que, rapidamente conseguiam prescindir, portanto, daquela… não sei se a (aponta 

para a colega) podia…   

 Participante – Da interprete não, mas da formadora, sim! 

Entrevistado – … da interprete, não! … Porque gera, gera… muito atropelo, muita dificuldade 

na percepção, e nós estamos a falar no nosso caso, por exemplo, numa formadora que tem o 

equivalente ao 9.º ano de escolaridade, só… de escolaridade, não é!? Tem o curso de formadora 

reconhecido pela APS (Associação Portuguesa de Surdos), mas que depois, quer dizer, 

escreve… ahh, como os surdos tipicamente escrevem, não há um desenvolvimento global que 

lhe permita dar esse salto, mas… 
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Entrevistador – Ahh… Então… antes das aulas, os professores têm que reunir com o 

intérprete? 

Entrevistado – Eu não diria que eles reúnem oficialmente, não reúnem! Mas, reúnem 

informalmente…   

 

Entrevistador – … só a título de … 

Entrevistado – … porque acabam por… na sala dos professores quando estão, portanto, 

combinam sempre de uma aula para a outra qual é a sequência. “Olha amanhã deve ser… sei lá 

o… a 2.ª Guerra Mundial, ou o tema é este…” Nós arranjamos também um manual para os 

interpretes. Portanto, um manual escolar que é para o intérprete também conseguir perceber 

qual é a lógica e o que vem… 

 

Entrevistador – … a sequência?! 

Entrevistado – … a sequência. Porque eles pediram-nos, exactamente para conseguirem trazer 

também qual é a… portanto, a sequência da matéria, a lógica da matéria… (toca o telefone) e 

portanto, foi nessa… foi por isso que nos solicitaram os manuais das disciplinas para poderem 

acompanhar. E… e, sempre que têm dificuldades, ou dúvidas, ou questões que querem ver 

resolvidas, ou os professores alguma coisa, portanto diferente… também pode ir ter com o 

interprete para tentar… não é em reuniões oficiais, portanto, não há uma reunião oficial para 

fazer essa programação. 

 

Entrevistador – É mais informal, mas há essa preocupação. 

Entrevistado – … há uma reunião… essas reuniões informais existem, sempre claro. 

 

Entrevistador – Uma das coisas que eu reparei que… que existia aqui na vossa escola foi 

que… que, os alunos estavam integrados dentro de uma turma, mas depois há certas disciplinas 

que eles têm… 

Entrevistado – É!! 

 

Entrevistador – Porque é que optaram por fazer assim? 

Entrevistado – Olhe, porque é assim… o despacho de quando foram criadas as unidades de 

apoio a alunos… o 7520, diz que… nós devemos analisar, ponderar a situação de cada aluno, e 

há a possibilidade de conseguirmos ter os grupos, ahh… portanto, integrados ou um ensino mais 

individualizado, em grupos de surdos, em algumas áreas que se considerem mais importantes. 



 
 

 

  XXXIII 

E, nós sentimos que os alunos, ainda que com interprete, e porque eles também têm algumas 

limitações ainda ao nível da Língua Gestual, portanto, os alunos não dominam na perfeição a 

Língua Gestual, portanto, eles… o interprete… só o interprete, se eles tivessem um domínio 

perfeito da Língua Gestual, se calhar o interprete era suficiente para conseguir numa aula 

normal, ahh… fazer com que eles assimilassem as matérias, mas isso não corresponde à 

realidade, eles ainda têm algumas limitações, também na Língua Gestual, logo, em pequeno 

grupo, portanto, quando eles estão nas disciplinas teóricas, eles têm só as teóricas em pequeno 

grupo: a Língua Portuguesa, a Matemática, História, Físico-Química e Ciência, p’rai… eu penso 

que são estas áreas teóricas que são as… as, individuais em que eles estão agrupados por 

surdos. Efectivamente, é uma mais valia para eles conseguirem adquirir melhor os conteúdos 

específicos. É muito mais fácil ao professor estar a trabalhar, direccionado só para aqueles 

alunos surdos, porque quando o professor está a leccionar na turma, na globalidade da turma, 

tem que estar a especificar para o aluno, mas… há sempre compassos de espera, há sempre 

ritmos… Nas teóricas, eles acabam por estar mais canalizados para a aquisição dessas mesmas 

matérias de uma forma mais profunda. 

 

Entrevistador – Consegue apontar, assim, de forma espontânea, três, ahh… benefícios que os 

alunos surdos podem tiram, pelo facto de estarem em turmas específicas criadas para eles? 

Entrevistado – Ahh… portanto, nalgumas matérias?! 

 

Entrevistador – Sim, em algumas disciplinas. 

Entrevistado – Olhe, ahhh… eu acho que a aquisição das competências das matérias, eu acho 

que eles adquirem-nas com mais facilidade. Ahh… o poderem expor, as suas questões e as 

suas dúvidas de uma forma também mais natural, eles fazem-no mais à vontade. Ahh… sei lá! 

Eu acho que se consegue melhor rendimento, nós temos tido bons resultados com eles que têm 

conseguido, quase todos, ou prosseguir o secundário ou ser encaminhados, ahh… portanto, eles 

foram muitos para Lisboa fazer aqueles cursos da APS e conseguiram ter sucesso. O ano 

passado um menino que entrou no Jacob Rodrigues Pereira como o nosso foi, fez as provas de 

aptidão e foi o aluno com… com a melhor prova de aptidão no Jacob, portanto, eu acho que 

conseguimos consolidar melhor as matérias para eles. E depois eles têm, o momento deles na 

turma, a parte social, de socialização, eles são muito bem aceites aqui na escola, portanto, 

eles… como grupo de surdos que são característicos têm sempre muita tendência de andarem 

em grupo, mas isso é perfeitamente natural, faz parte da cultura deles. De qualquer das formas, 

a escola recebe-os bem, portanto, à uma… não há discriminação, toda a gente está muito 



 
 

 

  XXXIV 

habituada à existência dos alunos surdos na escola, e portanto, eles comunicam muito bem, e eu 

acho que isso pode… pode ver-se com qualquer professor que os trabalhe nas turmas onde eles 

estão integrados! Na Educação Física, na EV, na ET, portanto, eles são… portanto, trabalham 

bem com a turma, portanto, a turma integra-os bem, e eles… eles têm um bom relacionamento 

com os colegas ouvintes da turma. 

 

Entrevistador – Então, não considera que existem desvantagens? Pelo facto de eles estarem… 

Entrevistado – Nas teóricas… em pequeno grupo?!    

 

Entrevistador – … nas teóricas estarem em pequeno grupo?! 

Entrevistado – Não!! Não! Não, porque é assim, até pode haver aquelas correntes, que eu não 

sei se é o caso, mas que defendem a plena integração, em turmas regulares, agora, o que é 

certo, é que, eu… eu não considero que eles saíam naquele pequeno grupo, em algumas 

disciplinas teóricas, até porque eles chegam ao secundário e não vai acontecer, eles… eles 

estão ali a ganhar algumas bases que são bases sólidas que lhes permitem aguentar, por 

exemplo, o ensino secundário, em que depois não há possibilidade de fazer isso. Eles estão 

mesmo sempre integrados, nas turmas e… e, têm algumas bases que lhes permitem aguentar 

isso. E… e eu, acho que o futuro poderá encaminhar-se p’rai, para a integração pena, sempre 

nas turmas do ensino regular, quando houver um domínio muito bom ao nível da Língua Gestual. 

 

Entrevistador – Por parte de todos? 

Entrevistado – Por parte de todos!  

 

Entrevistador – … professores, alunos… 

Entrevistado – Exactamente! Não há, não vale a pena, não é… dizermos que os alunos, os 

alunos, sabemos que eles não dominam bem, mas também temos consciência que os 

professores, não dominam ainda bem a Língua Gestual, porque é uma língua muito difícil… 

 

Entrevistador – …e, muito recente. 

Entrevistado – … muito recente… 

 

Entrevistador – Ainda está a ser muito trabalhada… 

Entrevistado – … e que precisa de ser muito trabalhada até à exaustão, todos os dias e 

sempre. Porque acho que todos sabemos muito de vocabulário, sabemos dizer uma série de 
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palavras, sabemos todos o abecedário, sabemos os números, mas depois a fluência da língua, 

não a conseguimos dominar. Mesmo quem é especializado, e quem faz… eu estou a dizer 

porque fiz especialização em surdos, em Língua Gestual, e portanto, eu tenho uma série de 

vocabulário que sei, que conheço, conheço todo o vocabulário, mas se me pedir que eu faça, 

portanto, uma tradução, não é?! Eu não consigo, também não sou interprete, mas quer dizer, 

mas tenho dificuldade… tem que ser devagar. E, portanto… agora, eu penso que, também quem 

tem os alunos surdos nesta escola, há muitos anos que trabalha com os alunos surdos e, 

portanto, e são pessoas que gostam de trabalhar com os alunos surdos, têm prazer nesse 

trabalho, e logo isso é meio caminho andado, ahh… para que eles também possam de alguma 

forma beneficiar, ahh… portanto, de um acompanhamento mais individualizado e mais 

humanizado, também, portanto, tem a ver com isso. Agora, eu penso que traz vantagens, eu… 

(sorri) também estudei várias correntes e sei que há várias opiniões, umas para um lado, outras 

para outro, agora nós aqui temos… temos essa… Até porque eu… eu… eu devo referir que, 

quando as unidades, eu falo do caso da nossa, é pela base do conhecimento, optam por este 

modelo, é um modelo que nos cria muito mais trabalho, e muito mais complicação, portanto, isto 

é… é, muito complicado fazer horários, gerir os horários, fazer encaixar com as turmas para os 

alunos não terem furos, não terem… portanto, é um trabalho muito difícil, o de compilar os 

grupos, ahh… portanto, ahh… para a preparação do… era muito mais fácil dizer: ”Ok! Eles estão 

ahh… na turma do regular sempre, dava-nos muito menos trabalho, portanto, muito menos 

complicação. Agora, efectivamente, não acreditamos que tenha o mesmo rendimento. Terá no 

dia como diz, em que o professor dominar a Língua Gestual, o aluno dominar, porque é… é… 

não é verdade, eles ainda não dominam a Língua Gestual, e portanto, nesta ocasião eles… eu 

acho que… que não é vantajoso. 

 

Entrevistador – Mas, em termos de currículo, por muitas semelhanças que se possam criar, à 

sempre algum conteúdo que… 

Entrevistado – …não penso que haja. Até porque repare… o… os alunos surdos, não estão, 

portanto, eles estão no ensino especial pelas características que têm, não é!? Como grupo para 

terem algumas possibilidades. Agora, não há quase nunca dos alunos surdos, e se formos 

analisar os programas quando… quando a questão é mesmo apenas a surdez, não é?! Surdez 

profunda… porque nós temos, por exemplo, um aluno surdo no agrupamento com trissomia 21 e 

um surdo com paralisia cerebral, e ai… 

 

Entrevistador – … são situações diferentes! 
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Entrevistado – … estão em currículo alternativo funcional, é uma coisa que não nada haver. 

Agora os nossos alunos que apenas são surdos como eu costumo dizer, só que já é muito, mas 

são… ahh… não têm, até porque quase nunca se fazem… e… e, isso pode-se constatar da 

análise dos processos deles grandes adaptações curriculares. O que se faz é a adaptação da 

forma como se lhes mostra… portanto, tem que haver uma solução… 

 

Entrevistador – É a estratégia!? 

Entrevistado – … é a estratégia que é utilizada, e o recurso que geralmente é utilizado, 

portanto, a estratégia é muito visual, não é?! Enquanto, nós estamos a explicar, por exemplo, 

Físico-Química, estamos a explicar aos meninos, o que é o átomo, o que… qual é a constituição 

do átomo, o que é que o átomo tem, quer dizer… e eles estão a acreditar em nós, estão-nos a 

ouvir, estão a imaginar qualquer coisa, no aluno surdo é muito difícil, quer dizer… 

 

Entrevistador – Se calhar precisamos de mostrar mais uma simulação, um modelo… 

Entrevistado – … temos que mostrar um modelo… temos que mostrar… temos que tentar pôr… 

com aqueles modelos, ahh, não é?! …dos átomos, tentar fazer… perceber o que é que é 

aquilo… se pudermos passar um filmezinho onde haja o átomo, aquela… aquela, possível, entre 

aspas, que “agente” já nada sabe com muita certeza (sorri), mas que… dos electrões em 

movimento, em orbita, quer dizer… isto é preciso eles verem tudo para conseguirem assimilar 

com muito mais facilidade. Os iões... como é que captam… são tudo matérias com muita 

dificuldade de eles perceberem, porque não é uma coisa concreta. 

 

Entrevistador – É preciso muita abstracção!? 

Entrevistado – … é preciso muita abstracção, e a abstracção… é… o salto para a abstracção, é 

difícil, nin… ninguém pode dizer que não é difícil, mas de qualquer das formas, há que garantir 

meios… alguns meios visuais para eles conseguirem perceber mais qualquer coisa. Portanto, a 

questão está muito na estratégia, não está na eliminação de conteúdos. Porque eles chegam 

lá… agora, claro que vão chegar, por um caminho que é muito mais difícil, para o professor 

planificar… de tentar… portanto, o professor que tem os alunos surdos… era isso que eu estava 

há bocado a tentar dizer… é tudo mais difícil. Porque, enquanto que o professor se tivesse um 

aluno surdo em perfeito domínio da Língua Gestual, com alguém… ou ele próprio também em 

perfeito domínio da Língua Gestual, portanto, o professor não tinha que ter esses trabalhos 

adicionais!! Portanto, ele estava a transmitir, alguém transmitia, e o aluno adquiria, portanto era 
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tudo mais fácil! Mas, não é a realidade, portanto, eles têm que ter, de facto, um incentivo visual, 

uns recursos e umas estratégias muito próprios na… na execução das aulas. 

 

Entrevistador – Para os ouvintes também funcionariam, mas… que... que muitas vezes… 

Entrevistado – Sim, sim!! E funcionam! Ahh… estamos cada vez mais a recorrer, aos … aos 

meios… meios informáticos, as aulas, ahh… portanto, com os powerpoints, com os quadros já, 

já mais interactivos, já começam a existir e nós, por exemplo, temos retroprojectores ahh… para 

estarem acoplados aos portáteis e aos computadores, e nunca está livre! Portanto, significa que 

estão sempre… 

 

Entrevistador – As pessoas procuram sempre… 

Entrevistado – … estão sempre a evoluir, e cada vez começa a ser diferente! Mas de qualquer 

das formas, ahh… consideramos que… que há vantagens por enquanto em seguir este modelo. 

 

Entrevistador – Ahh… há bocadinho falava-me que a escola não recebe alunos só de… daqui, 

da área geográfica só de localidade X… 

Entrevistado – Sim! Não… 

 

Entrevistador – … como é que… depois assim em termos de transporte, de…? 

Entrevistado – O transporte, tem sido sempre assegurado pelas respectivas autarquias locais. 

Portanto, ou seja, os alunos da localidade A que vêm para a unidade são transportados pela 

Câmara da localidade A, geralmente, os da localidade A vêm num táxi. O táxi vem traze-los e 

levá-los, ahh… e, depois temos outras autarquias, tínhamos localidade B, por exemplo, que 

pagava, na integra os passes às famílias, portanto do… do expresso, portanto, eles vinham de 

expresso, ahh… portanto, mais rápido, não é?! Portanto, agora, eles deslocam-se efectivamente, 

geralmente sempre, em articulação, com a… com a autarquia local. 

 

Entrevistador – Portanto, eles nunca estão arredados do… do núcleo familiar? 

Entrevistado – Não, não! Não! Não, eles voltam, eles voltam! O que tivemos mais longe era o… 

o João (nome fictício) da localidade B que depois foi para o Jacob Rodrigues e que agora está 

mesmo lá como interno, era o aluno que vinha de mais longe. 
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Entrevistador – Há bocadinho falava das opções de prosseguimentos de estudos e agora vou 

por um bocadinho “o dedo na ferida”! Ahh… porque falou que os tentavam encaminhar para a 

escola técnica… 

Entrevistado – Não é uma escola técnica! Antigamente era a escola técnica, neste momento é a 

escola secundária Y que tem todas as ofertas, desde o científico… humanístico, não é?! Só que 

é uma escola que tem muito mais diversidade de opções. Tem cursos de artes, nós aqui na 

escola Z, não existe, portanto há uma série de ofertas na escola Y que não existem aqui na 

escola secundária Z que têm muito mais turmas dos científico… humanístico, pronto aquelas 

turmas do 1.º grupo, agrupamento 1, pronto. E a escola Y tem uma oferta muito mais 

diversificada dos cursos, ahh… profissionais. Neste momento os meninos que lá temos são um 

em… para o agrupamento das artes… portanto, 4.º se não estou… o antigo… 

 

Entrevistador – … isso agora mudou! 

Entrevistado – … pois, o antigo que eu também não sei o nome, pronto, eles estão os dois, não 

estão no mesmo curso, portanto, daí se vê que eles não vão… encaminhados todos para aquele 

curso. Eles são dois alunos que estão no secundário, estão no mesmo ano e estão em curso 

separados, portanto, eles estão em turmas separadas, exactamente palas opções que fizeram e 

se algum aluno quiser vir para a escola Z pode exactamente vir para a escola Z terá o mesmo 

acompanhamento. Só que, o que a escola Z tem de oferta o… a escola Y também tem. A escola 

Y tem é mais oferta. Portanto, agora começa… o ano passado já começou a ser um bocadinho 

diferente, começa a haver os profissionais, e agora, esta já começa a ter os profissionais, não 

é?! Mas antes, ahh… portanto, quando eles começaram a sair daqui, realmente, a oferta era 

muito mais diversificada na escola Y. 

 

Entrevistador – Mas, há essa preocupação de os encaminhar para os cursos profissionais?! 

Ou… 

Entrevistado – Não! Não! O que há sempre preocupação por parte dos directores de turma que 

os acompanham nos anos mais terminais, e como se faz a qualquer aluno, é! Há um 

acompanhamento do psicólogo, dos serviços de psicologia e orientação, muito mais ahh… se 

calhar, intenso e preocupado, até ainda nestes casos dos alunos surdos. As famílias são 

chamadas a vir, tomar conhecimento daquilo que se considera que são as áreas de maior 

aptidão, portanto, e… e depois, há uma sugestão há… que a família, respeita, ou não respeita, 

conforme, também considerar, a… ser concordante ou não! E já, tem havido erros, portanto 

houve há 2 anos, portanto, quando saiu o grande grupo… há 2 anos, não! Há 3, era eu a 
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directora de turma desse grande grupo, e veio, portanto, a APS vieram à escola, portanto, fazer 

uma… uma sensibilização, então desses cursos pós 9.º ano em que eles iam uma parte laboral 

e depois iam à Associação Portuguesa de Surdos, uma vez por semana, e estavam em contexto, 

portanto, profissional a desenvolver, veio o presidente da APS… o… como é que ele se chama?! 

 

Entrevistador – João Alberto! 

Entrevistado – … o João Alberto, exactamente, com mais uma… uma intérprete e mais uma… 

uma responsável, uma doutora que estava mesmo responsável por essa área. E nesse ano, por 

exemplo, eles foram encaminhados 5 para essa… situação e, portanto, são miúdos que estão 

autónomos desenvolvidos. Uma foi para a APECDA, portanto, as diversidades são grandes. Há 

uma que está a desenvolver, na APECDA, portanto, aquela parte da formação profissional que 

não sei se tem conhecimento?! 

 

Entrevistador – Não, sinceramente! 

Entrevistado – Aquela parte dos alunos, portanto que é também uma instituição que acolhe 

surdos; dois seguiram para o secundário, ahh… uma terminou o 9.º ano e não quis prosseguir 

estudos, portanto, há de tudo, não é?! Há uma oferta, mas depois é preponderante o papel da 

família para… não é?! Dar… 

 

Entrevistador – Há muitas vezes que a escola exerce uma certa persuasão para os alunos: 

seguirem a via profissional, ou para cursos mais… 

Entrevistado – Não, não, até porque… Quer dizer, nós aqui abrimos todas as possibilidades, 

tanto que nos nossos no secundário nenhum está no profissional, nem sequer havia também na 

altura, portanto, eles estão nos cursos de artes. Portanto que era o antigo 4.º agrupamento! Não 

era o chamado profissional, era o… o 4.º agrupamento. Eles têm Filosofia, têm Português, têm… 

e aliás é nestas áreas de maior incidência que a intérprete até está sempre presente, têm uma 

data de disciplinas perfeitamente iguais a qualquer outro aluno e estão integrados nas turmas 

normalíssimas, portanto, ali na escola secundária. Os nossos dois alunos que lá estão neste 

momento. Temos um aluno que terminou lá também… (entrou um elemento na sala e a 

entrevista foi interrompida)  

Entrevistado – … temos um aluno que saiu de cá, fez, portanto, também a… a parte de artes; 

porque eles geralmente são muito habilidosos ahh… manualmente, portanto, para as artes têm 

muito jeito. E o Manuel (nome fictício), que era esse nosso aluno, ahh… um aluno também muito 

bom, ahh… tentou entrar na faculdade de arquitectura, em arquitectura!  
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Entrevistador – E conseguiu? 

Entrevistado – E foi… Não! Não conseguiu no contingente especial, por meia décima, foi uma 

coisa aflitiva! Portanto, ele agora tentou… tentou entrar em… como é que se chama?! Aquela 

arte sacra! Ahh… Restauro!  

 

Entrevistador – Ahh, sim! 

Entrevistado – Estava a fazer uns cursos de restauro, portanto, em… em… eu não sei bem se 

era a tipo universitário, se era… se era… um suplemento pós… qualquer das formas… e houve 

um aluno que foi trabalhar para a SIC, que tem estado a trabalhar na SIC, outro aluno que 

também está… Quer dizer, há uma oferta diversificada, eu acho que de alguma qualidade. São 

raros aqueles nossos casos que agente perdeu assim o rasto, ou que… temos muitos, antigos, 

já não são sequer do meu tempo, mas que foram muito acolhidos por empresas aqui locais, 

porque há sempre uma série de empresas locais que… ahh… 

 

Entrevistador – são sensíveis… 

Entrevistado – … são sensíveis e integram alunos surdos. Portanto, há uma série deles, uns em 

móveis de cozinha, outros em mecânica, não sei se é mecânica se é chapa, pronto, por aí… aqui 

na… Empresa X, na… Empresa Y, que é de cozinhas, portanto, há assim um a série de 

empresas que também, acolhe aqueles que não vão prosseguir estudos, portanto, tem havido 

esse cuidado, portanto, eu penso que… 

 

Entrevistador – Então o sucesso tem sido elevado? 

Entrevistado – Tem havido sucesso! Em termos de ocupação há, sempre! Não há aqueles 

alunos, nossos, surdos que agente não sabemos o que é que eles andam a fazer. Todos estão 

nalgum ramo, agora o ramo é muitíssimo diversificado. Uns vão estudar, uns vão trabalhar, uns 

fizeram as ditas formações na Associação Portuguesa de Surdos, e neste momento eu penso 

que eles já estão mesmo a trabalhar nos respectivos locais, porque depois os locais acolhiam-

nos se… se… se, de facto, a prestação fosse efectivamente boa, eles seriam acolhidos, era um 

trabalho dessa natureza. Portanto, é diversificada, mas… 

 

Entrevistador – Quando fala em prosseguimento de estudos estava a… pelo que eu interpretei, 

estava a falar, essencialmente em termos de… de nível superior? 
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Entrevistado – No nível superior é… é… o aluno ficou com aquela dificuldade, penso que está a 

continuar entrar, e agora vamos ver estes nossos dois que estão no secundário. Dos antigos, 

não… não conheço nenhum que tivesse frequentado o superior. 

 

Entrevistador – Mas considera então que eles fazem um percurso muito semelhante ao dos 

ouvintes, não têm assim… 

Entrevistado – Não farão todos! 

 

Entrevistador – Sim?! Mas, na… 

Entrevistado – Não fazem todos… 

 

Entrevistador – Mas, o núcleo também é mais… mais pequeno, portanto, a diversidade 

consegue-se marcar muito mais. Não é? 

Entrevistado – Claro, claro!! Agora, qualquer das formas, alguns fazem o percurso, nós temos 

estes dois, também, que vão agora para o 12.º, eles estão em turmas normais e… e têm apoio, 

têm acompanhamento e lá estão a caminhar. 

 

Entrevistador – E em termos cognitivos acha que o desenvolvimento… 

Entrevistado – Ahh, isso acho! Acho que eles são miúdos super inteligentes! Há casos… temos 

tido aqui vários casos! Há casos de meninos com dificuldades, como há ouvintes, pronto, aí, 

quer dizer, não é?! Agora, quando é um aluno surdo inteligente, temos imensos alunos surdos 

inteligentíssimos, eles precisam é… de acompanhamento na diversificação da forma de ensinar. 

Percebe?! De lhes fazer chegar, de lhes fazer transmitir, porque a questão é o conseguir 

transmitir, pronto. E aí, eu penso que se eles conseguirem ter essa batalha e é assim… os 

professores tem que ir por gosto ensinar… portanto, nós apelamos ao secundário para que faça 

uma… uma sensibilização junto dos professores, para ver quem é que quer ir trabalhar com eles, 

porque não é fácil. Ainda mais na turma, é muito mais difícil, portanto tem que ser professores, 

que… que estejam vocacionados para percebe-los e para conseguir lidar com essa situação e 

ter a presença de um intérprete, ou de… é que nem todos os professores também gostam… de 

trabalhar dessa forma, portanto… 

 

Entrevistador – De um elemento estranho!? 

Entrevistado – À que ver também todas as vertentes! E portanto, é preciso acima de tudo a 

sensibilização para o trabalho com eles. 
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Entrevistador – Uma das perguntas que eu tinha aqui era realmente em termos de percurso 

académico, e acho que já me respondeu, que considera que eles fazem um percurso… 

Entrevistado – Eu considero que eles fazem! Têm é que ser apoiados, extremamente apoiados! 

E aliás, nos anos superiores, o que agente nota é que eles precisam de intérprete. E é um 

problema… porque se diz que o aluno surdo tem sempre direito a interprete, o que não é depois 

realidade, não é?! Em todas as aulas, portanto, eles vão para uma universidade e convém, 

convém muito que tenham intérprete. Portanto, não é!? Andou na faculdade, eu andei na 

faculdade tínhamos aulas para cento e tal, não é!? (sorri) Agora diga-me, um surdo, coitado, no 

meio naquela confusão, orientar-se, não é!? Nem nós… muitas vezes… conseguíamos por 

vezes, quanto mais, um aluno surdo?! Portanto, é assim… à que garantir, de facto, o acesso 

deles ao universitário, mas à que não esquecer que eles lá também precisam de um intérprete, e 

isso, eu sei que não é… não é prática ainda habitual. Mesmo aqui com luta, para conseguirmos 

que o interprete… viesse o 2.º interprete para conseguir dar resposta ao secundário em mais 

disciplinas. 

 

Entrevistador – Já agora pode-me… pode-me dar exemplo de alguns argumentos que 

apresentaram perante a DREL para… 

Entrevistado – Os argumentos eram muito claros! Eram, portanto… apresentámos o número 

dos alunos, apresentámos o horário dos alunos, de cada grupo de alunos; apresentámos um 

horário de intérprete de 35 horas (sorri), e… e quisemos mostrar o que é que o horário dela tinha 

e o que é que contemplava em cada horário de cada aluno, portanto, ou seja, era muito pouco, 

não é?! E portanto… e depois explicamos, toda a argumentação que nós sabemos que é… que 

é necessário para a aquisição. Mas quer dizer!! O que basicamente fizemos foi provar que o 

horário de 35 horas daquela interprete, tipo por manchinha, pondo a mancha em cada horário, 

dos 5 grupos que existem, por exemplo, para acompanhar… que é uma coisa… complicada!! 

7x5 são 35, eles não têm 7 horas semanais, têm… (sorri) 

 

Entrevistador – Para a própria intérprete torna-se um trabalho muito exaustivo, pois não 

consegue dar rendimento a tudo de uma vez só, não é!? 

Entrevistado – E nós estávamos já com… com uma intérprete, só colocada, mesmo nas 

disciplinas, ahh… que consideramos mesmo necessária. Porque depois nas que temos o 

professor do apoio, porque eles também têm um professor do apoio que está na sala de aula, a 

ajudar, portanto… geralmente, quando eles estão integrados em turmas, para ajudar a facilitar, e 
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esse professor já tem alguma facilidade de comunicação com o aluno, mas de qualquer das 

formas… quer dizer! Já estávamos a contar com essa… com essa questão do professor do 

apoio que nada tem a ver com… com a função de intérprete, não é?! Agora, era uma limitação 

muito… muito notória! Porque os alunos, em número parecem não ser muitos, não é?! Nós 

estamos a falar de 8, 9 alunos… e as pessoas: “Que diabo 2 interpretes, logo 8, 9!? Ahh… 

Como?!”, não é?! Mas temos que saber… 

 

Entrevistador – Sim, mas depois eles estão distribuídos por vários níveis, e… e não é fácil! 

Ahh… Acho que mais ou menos já me respondeu às questões que eu tinha aqui assim mais 

formalizadas, já me respondeu! Agora eu queria… Há pouco estava-me a falar de alguns 

conteúdos de Físico-Química… que isso também é importante para o meu trabalho… 

Entrevistado – Diga… 

 

Entrevistador – … que se calhar são mais fáceis de conseguir desenvolver junto dos ouvintes, 

do que junto dos surdos. E, há assim algum conteúdo em especial que acha que seria… 

Entrevistado – Olhe… eu acho que em termos de Físico-Química, na minha experiência, os de 

Física são muito mais fáceis de ministrar do que os de Química, regra geral. Porque os 

conteúdos de Física, nós conseguimos arranjar com mais facilidade, ahh… no dia-a-dia 

situações de aplicação da Física, não é?! Portanto, estamos a falar de movimento acelerado, 

retardado, ahh… são tudo… radiação, convecção, condução, são tudo, quer dizer, questões que 

agente consegue com facilidade, ahh… mostrar-lhes, fazer-lhes mostrar, não é preciso um 

grande grau de abstracção para nós conseguirmos, ahh… explicar que o movimento é acelerado 

porque há um aumento de velocidade, apresentamos a situação do automóvel, quer dizer, são 

tudo coisas mais objectivas, apesar de terem as implicações da Matemática, e às vezes os 

alunos não gostam tanto da Física por essa questão. Mas são mais fáceis de transmitir ao 

professor e eu venho de uma variante de Química, portanto, e sinto muito mais facilidade a 

leccionar as partes de Física, aos alunos surdos… A Química é baseada num grau tão elevado 

de abstracção que nós temos que criar vocabulário, portanto, em algumas questões. Eu lembro-

me de estar a dar o átomo, a molécula… a molécula, é mais fácil, não é?! Porque depois de se 

conseguir explicar o que é o átomo, a molécula já é uma situação mais fácil. Mas, por exemplo, 

tentar… a Lei de Lavoisier e o acerto das equações, por exemplo, tentar explicar, tem que ser 

tudo primeiro com os modelos, com as bolas… para eles tentarem, para eles perceberem… tira 

uma… pronto, de um lado para o outro, juntas, porque eles têm que perceber que não se perde, 

não se… só se muda, portanto… tem que ser muito a trabalhar assim, em base de modelos, de 
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figuras, ahh… para tentar de alguma forma faze-los entender essa questão, ahh… outro… outro, 

exemplo que eu me lembro de ser dado foi a questão dos iões, dos compostos iónicos. Na 

formação dos compostos iónicos eu fiz um jogo, num… num… portanto, para eles formarem os 

compostos iónicos, com as cargas, com o número de átomos, para tentar faze-los perceber 

como é que aquilo funcionava. Porque enquanto eles conseguem, mais ou menos, com alguma 

facilidade, fazer as ligações dos iões simples, não é!? Naqueles que são os poli-iónicos, esses aí 

eles já tinham alguma dificuldade, porque é que há números que não se desagregam do próprio 

ião, portanto… não é… 

 

Entrevistador – Até os ouvintes têm essa dificuldade! 

Entrevistado – Eles com… mais dificuldade ainda, porque têm que perceber que aquilo é o 

conjunto, portanto, tive que criar tipo… uns cartazesinhos… uns cartões em que é o próprio 

conjunto é aquele… aquele 4 não sai, faz parte do cartão, não é variável, pronto, e então… 

pronto há assim uma série de estratégias. Agora a Química eu considero bem mais difícil de 

ensinar do que a Física… 

 

Entrevistador – Sistema Solar, por exemplo?! 

Entrevistado – O Sistema Solar… eu… eu vou muito, apelo muito ao visual, portanto, foi a 

última matéria até que eu estive a leccionar ao meu aluno… que eu tenho surdo, ahh… e foi, 

portanto, a parte toda do Universo. Eu acho que aí temos mesmo que ir para a imagem para… 

para tentar fazer a percepção… as boas imagens que já existem ajudam! Porque dão, ahh… 

portanto, as noções que eles não têm a noção onde é que está o Sol, não percebem… o Sol 

está ali, mas não percebem que aquele ali é… tem que se mostrar, primeiro quando se 

apresenta aqueles números grandes tem que se fazer a distensão de um dos números, estende-

lo para eles perceberem a dimensão, porque eles às vezes nem percebem as dimensões, não 

é?! Têm que perceber. E depois, ahh… trabalhar… eu nessa área do Universo eles gostam 

muito, eles gostam muito dessa área do Universo, é o máximo que eu puder, aliás eu com ele 

trabalhei, ahh… arranjei um livro meu, tive que experimentar… que tinha a mais, e trabalhámos, 

fizemos recortes, em… em… portanto com figuração de imagens, em… em toda a matéria, 

ahh… síntese, de explicações, fi-la toda com imagens, portanto… com imagens, recortei de 

outros livros mais antigos mesmo, e colei no caderno, para eles terem a noção e a percepção do 

que o que é aquilo. Porque há outros… outras coisas que são difíceis de explicar, não é?! A 

questão do cometa, da cauda do cometa, as poeiras, os gases, portanto, é… não é fácil de 

explicar tudo ao pormenor.  
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Entrevistador – Mas, isso, no fundo está-me a falar de… de… da estratégia para os surdos e 

essa estratégia também é… 

Entrevistado – Também a uso! 

 

Entrevistador – …é aplicada aos ouvintes, não é?!        

Entrevistado – É, é! Porque eu quando dou Sistema Solar já… só que nos ouvintes consigo 

sempre fazer algumas coisas, porque há livros muitíssimo interessantes, em que… no surdo eu 

tenho mais limitação, em que por exemplo, consigo ler excertos, passagens de livros que são 

coisas muito interessantes sobre alguns aspectos que ocorreram já. Eu lembro-me de que foi… 

no meu estágio as minhas aulas assistidas foram em Astronomia, e portanto, eu lembro-me que 

na altura fiz uma série de actividades, ahh… completamente diferentes do habitual, nessa área e 

os miúdos gostaram imenso, ficaram empenhadíssimos e essa parte com os surdos é mais 

difícil. Ler um excerto de um livro, eles não… não chegam com facilidade, portanto, mesmo com 

a intérprete a fazer… tem… tem que ser com mais calma, têm que ser frases mais curtas, tem 

que ser… pronto, eu lembro-me que falei sobre uns aspectos (entrevista interrompida) 

Entrevistado – Ahh… eu acho que é assim, o trabalho quando… quando nós apanhamos uma 

turma de surdos, e eu quando apanhei aqui na escola, a primeira vez uma turma de surdos; eu 

fiquei cá colocada, a primeira vez, e quando me foi entregue disseram: “Olha vais ter um grupo 

de 7 surdos profundos.” E eu… eu é que ia ficando profundamente abalada, porque eu pensei 

bom, eu vou morrer, o que é que me vai acontecer. Mas… fiquei as primeiras 3 semanas de 

Setembro a preparar as coisas a ouvir falar, o que era, o que não era, sem conhecer 

absolutamente nada… e depois, ahh… quando… quando tive, lembro-me, nunca mais me vou 

esquecer da primeira aula, eu tinha a interprete que a escola considerou, como… como éramos 

os professores que íamos ter pela primeira vez, e pronto… tínhamos que ter ali algum apoio. 

Ahh… a escola considerou que tínhamos que ter logo desde o início intérprete, e eu tive desde a 

primeira aula intérprete. E eu fiquei em estado de choque, porque eu… eu não conseguia 

comunicar nada com eles, porque eles eram alunos surdos profundos todos, havia só um de 

grau severo e com o tempo foi o meu ajudante para tentar fazer chegar ao grupo, portanto, foi 

aquele aluno que era o severo… que depois… eu conseguia-me… conseguia-me entender 

melhor com ele, e por exemplo, a terceira aula, a interprete faltou, e eu fiquei doida, eu não sabia 

como é que havia de lidar, portanto aquilo… e… e eu tinha na altura, um computador muito 

velho, e eu não me esqueço… só para ver o que é que… o que é que isto faz! Eu tinha um 

computador, ainda do tempo da faculdade, o meu primeiro computador que estava caquéctico, 
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primeiro que aquilo andasse. E eu decidi… vou comprar um computador, eu preciso de um 

computador, um scanner, uma série de coisas, porque eu vinha de casa com… remas de livros, 

todas marcadas com imagens e fotografias para fazer fichas que eu passava aqui horas, sentada 

com a senhora da reprografia a fazer coisas… e montagens, e a montar… portanto, e eu disse: 

“Não, não pode ser!” Pronto, e a partir daí criei… criei e, foi muito trabalhoso, eu tinha os miúdos 

pequenos, os meus filhos eram pequenos naquela altura e eu conseguia trabalhar p’rai a parti 

das 10 da noite, 10 e meia da noite que era quando eu conseguia trabalhar em sossego, e todos 

os dias tinha que trabalhar porque eles eram muito inteligentes. Foi esse tal grupo que foi para a 

APS, e que… conseguiu… ainda, estão agora no secundário, ahh… portanto, não estes não são 

do secundário! Do secundário já… ahh, entretanto já acabaram dois o secundário, desse grupo! 

Agora estava-me a esquecer! Desse grupo que foi para a APS, dois terminaram o secundário. E 

portanto, era um grupo de miúdos muito inteligente. Entretanto, havia uma miúda com limitações, 

os outros eram miúdos muito inteligentes. É só uma questão de agente conseguir, portanto… 

portanto, sei lá… se ir adaptando e tentar perceber, e eu fiquei fascinada de trabalhar com eles! 

 

Entrevistador – Mas quando fala dessa inteligência, fala… como assim? Eles são 

sensibilizados, acha que são miúdos sensibilizados em casa, que os pais estão alertados para… 

Entrevistado – Não! Eu acho que alguns… Nesse grupo havia 2 sensivelmente em que os pais 

acompanhavam assim com mais… ahh… Tipo o António (nome fictício)! Os pais do António 

fizeram um trabalho acho que excelente! Vinham à escola, acompanhavam todas as actividades 

da APS, ahh… preocupavam-se de facto, para que o seu filho surdo fosse igual a qualquer um 

dos ouvintes da sua faixa etária. Mas, ahh… a verdade é que eles tinham mesmo umas aptidões 

naturais. Aptidões especificas mais para a área das Ciências, Matemáticas, portanto. Em 

Matemática, por exemplo, eles resolviam, na íntegra o que os alunos ouvintes da Maria (nome 

fictício) resolviam todos. Simplesmente a forma como ela apresentava os exercícios era… com 

menos vocabulário de introdução. Portanto, eles resolviam uma… uma equação de 2.º grau ou 

um sistema de equações, perfeitamente! Mas, se calhar a Maria tinha que lhes dar a dica para 

colocar lá o sistema, portanto. O início do problema nós dávamos pistas para eles conseguirem, 

está a ver!? A questão dos dados, relacionar os dados, agora, toda a… toda a… o desenrolar 

dos raciocínios eles depois conseguiam fazer. Era um grupo muito interessante! Mas, um grupo 

grande e com características, pronto… eles eram mesmo surdíssimos profundos, 

profundíssimos, percebe?! Daquela… e eram miúdos felizes, também com eles próprios, ahh… 

bem dispostos, alegres, foi… foi portanto… eu tive eles no primeiro ano, no segundo ano fui 

directora de turma, portanto… foi… era o 8.º ano, foi quando os apanhei. Também tive a sorte de 
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os conseguir apanhar na Físico-Química, a partir… a iniciar comigo, portanto isso é uma 

vantagem, não é!? E depois no 9.º ano… dei-lhes o 9.º ano e fui directora de turma deles, e foi 

nesse ano que fizemos, portanto, um projecto em parceria com… com a colega das Ciências que 

fomos visitar… os Açores com eles. Levámo-los a São Miguel aos Açores. Porque havia uma 

série de fenómenos naturais, uma série de coisas que achávamos muito interessantes… 

gostaríamos de promover qualquer coisa, pronto, com a comunidade, para… para os levar e 

organizámos essa ida aos Açores que foi… com uma envolvência brutal com a comunidade, 

porque ahh… os bilhetes de avião foram pagos praticamente todos por empresas aqui da região 

foi aqui que eles foram… no fundo cada empresa tinha… um… era… patrocinava um deles, não 

é?! E eles acabaram por passar uma semana nos Açores e pagaram p’rai 10 contos, 50 e… 

poucos euros para uma semana com tudo, e com as actividades todas e com… foi muito 

interessante! E eles lá, a parte das Ciências, é pá era lindo! Porque eles… quando viram as 

coisas, realmente, as furnas, quando viram as fumarolas, eles: ”Ah! Ah! Ah! Ciências…” Eu 

lembro-me de um que disse: “Ah! Professora, ilha!! Só água, só agua, só água, verdade, ilha!” 

Então foi quando fomos à Lagoa do Fogo e eles olharam lá de cima e viram a ilha toda 

contornada de água, porque se vê, é um dos sítios que se vê. Então eles foram: “Verdade, ilha!” 

Ilha sempre é verdade, diziam eles… água à volta, de todos os lados, portanto, é muito 

importante. (entrevista interrompida) 

Entrevistado – Ahh… e pronto… e portanto, eles… eles nestas… nestas viagens, portanto que 

nós fizemos, depois fizemos à Madeira, também… mas fizemos a primeira aos Açores, e… e foi 

brutal, pela… pela… pelas coisas que eles aprenderam, pelos conceitos… o basalto, quando 

eles perceberam… a rocha… ahh… tudo! Portanto, eles… eles… foi… foi… para eles foi muito 

rico. E eles… eles sentiram aquilo… é que eles: “Ah! Aula de Ciências!”, eles diziam: “Aula de 

Ciências! As rochas pretas! Professora!”, da aula de Ciências, portanto, eles adquiriram ali, viram 

ali uma série de coisas, que andavam a ser transmitidas, na aula com a nossa… toda a nossa… 

ahh… boa vontade e…e forma de avançar e de mostrar, mas efectivamente quando eles viram 

ali uma série de coisas, ahh… pá, o conceito de ilha que eu achei que foi dos mais bonitos! 

Porque eu até chamei a Joana (nome fictício)! “Oh, Joana, anda ver! Olha o Pedro (nome fictício) 

descobriu… acabou de ver o conceito da ilha, portanto, que é um ponto! É um único ponto onde 

eles vêem, realmente… e ele disse-me: ” Verdade, ilha!! Só água à volta!”, “Pois, Pedro, é 

verdade, a ilha!” Pronto, à… à uma série de coisas que é de facto compensador, e os miúdos, 

esses miúdos, e… e essa viagem aos Açores foi… foi o que eu… a tese que eu defendi na 

especialização, foi… foi provar que, efectivamente, os ganhos eram muito… muito superiores, 

ahh… quando havia o contacto com o visual, com a exploração, porque eles precisam muito de 
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sentir, de ver, de viver, de passar. Todos precisam, todos os alunos! Todos se fossem aos 

Açores, iam perceber melhor… portanto! Isso eu também expliquei lá na defesa da tese, quer 

dizer… todos precisam! Isto seria o ideal para todos! Mas para eles, precisam de muito mais! 

Porque que… pronto, lá também se defendia, um bocado: “Ah, mas são iguais!” Queríamos 

sempre mantê-los iguais a todos os alunos, portanto, aquela… E são! Efectivamente eles são 

iguais, mas com algumas diferenças, algumas características diferentes. Que também, não é?! 

…pelo facto de terem estas características diferentes, exigem um redobro, não é?!... naquilo que 

lhes é dado, eu penso que não é problema nenhum assumir isto! Portanto, eles… eles precisam 

de ser, ahh… compensados! E eu digo sempre, eles não têm a parte auditiva, mas têm uma 

memória visual e uma capacidade visual, fantástica! Portanto, há que aproveitar, ao máximo, 

isso! Portanto, proporcionar-lhes, ao máximo riqueza de experiências que lhes permitam, ahh… 

ver isto! Portanto, eu acho que… que é por aí o ensino deles, e tem que ser, portanto! Eu acho 

que o sucesso é: a motivação, vontade de quem está com eles, de quem ensina, de querer ser 

professora deles, ahh… o investimento nas estratégias, mesmo… riqueza de estratégias 

diversificadas, portanto, p’ra… p’ra lhes transmitir essas coisas, e depois pronto… o rigor… o 

rigor, de qualquer das formas na… na transmissão dos conteúdos, portanto, o rigor para garantir 

que efectivamente, eles… se vierem a precisar deles, os têm… lá… as bases adquiridas como 

outro aluno qualquer precisará! Eu acho que é… 

 

Entrevistador – Acho que encerrámos em grande! Pelo menos teve aí, assim, uma conclusão!!! 

Que acho que já é… (Ambos sorriem) …magnifica. Não sei se gostava de dizer alguma coisa, ou 

de… colocar… alguma… algum sentimento que… que tem… 

Entrevistado – Não, olhe… o que eu… eu, pronto! Como disse, comecei por ter surdos de uma 

forma, casual, portanto, mas… mas… mas quer dizer, também, era um grupo pequeno, não 

havia professores, alguém tinha que ser professor, nem foi por falta de estratégia da escola ou 

por um erro qualquer, foi porque efectivamente alguém tinha que pegar, era um grupo novo, não 

havia professores, e… alguém tinha! Peguei eu! Calhei a pegar eu naquele ano. Fui ficando 

muito apaixonada pelo trabalho com os surdos, ahh… portanto, trabalhei e investi o máximo que 

eu pude, dentro das minhas capacidades para tentar proporcionar aos miúdos, sei lá! O que eu 

considerei… em grupo, porque também nunca trabalhei sozinha, trabalhámos sempre em 

grupo… aquilo que era melhor. E, e pronto… e acho que o sentimento tem que ser mesmo esse. 

Entrega! Não se consegue dar aulas assim a surdos, ahh… de uma forma… como se dá ao 

regular, portanto, tem que haver muita entrega, e portanto, as pessoas, ahh… fazendo esse 

trabalho de entrega, de diversificação de estratégias, de proporcionar tudo o que possa 
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enriquecer, ahh… é uma mais valia para eles! E para nós também! … que devemos depois 

sentimo-nos… 

 

Entrevistador – … úteis, não é?! … com o trabalho! Pronto, realmente, agradeço muito a 

disponibilidade. Não a vou maçar mais, porque…  

Entrevistado – Está! Obrigada!  

 

Entrevistador – … dadas as suas funções acho que deve ser muito complicado nesta fase. 

Entrevistado – É! É, um bocadinho, é! 

 

Entrevistador – … e por isso, não vou, também incomodar mais. Muito obrigada! 

Entrevistado – Obrigada, eu, também!                  

          

 

  

  
 


