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Urgentemente 
 

É urgente o amor. 
É urgente um barco no mar. 

 
É urgente destruir certas palavras, 

ódio, solidão e crueldade, 
alguns lamentos, 
muitas espadas. 

 
É urgente inventar alegria, 

multiplicar os beijos, as searas, 
é urgente descobrir rosas e rios 

e manhãs claras. 
 

Cai o silêncio nos ombros e a luz 
impura, até doer. 

É urgente o amor, é urgente 
permanecer. 

 
(Andrade, 1990, p. 53) 
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RESUMO 

 

Em Portugal, a educação inclusiva (EI) tem vindo a configurar e a ser configurada, 

por documentos de política educativa (ME, 2008) que sublinham a necessidade do acesso 

a uma educação de qualidade (César & Ainscow, 2006), contribuindo para a emergência 

de cenários educativos e sociais mais equitativos, justos e inclusivos. Estes princípios 

assumem particular importância para os estudantes adultos surdos, que precocemente 

abandonaram a Escola e a ela regressaram para (re)construir projetos académicos e 

profissionais. São disso exemplo os que frequentam o ensino secundário recorrente 

noturno. Contudo, passar dos princípios às práticas revela-se complexo. Participantes de 

uma cultura e falantes de uma língua (Língua Gestual Portuguesa - LGP) minoritárias, 

muitos dos estudantes adultos surdos continuam a experienciar barreiras no acesso ao 

sucesso escolar e social (Melro & César, 2009a, 2012, 2013). 

Focamo-nos nos processos de inclusão destes estudantes (N=11) no ensino 

secundário recorrente noturno, numa escola pública de Lisboa. Assumimos uma 

abordagem interpretativa (Denzin, 2000) e um design de estudo de caso intrínseco (Stake, 

1995/2005). Os participantes são esses estudantes, os pares ouvintes (N=6), os 

professores e outros agentes educativos (N=44) e o investigador. Os instrumentos de 

recolha de dados contemplam questionários, tarefas de inspiração projetiva, entrevistas, 

observação participante, recolha documental e conversas informais. Recorremos a uma 

análise de conteúdo narrativa (Clandinin & Connelly, 1998), da qual emergiram 

categorias indutivas de análise. 

Os resultados iluminam: (1) algumas formas de discriminação negativa e barreiras 

presentes nas trajetórias de participação ao longo da vida (TPLV) dos surdos; (2) as 

diferenças e semelhanças entre estas TPLV e as dos estudantes ouvintes; e (3) a 

necessidade de a Escola se afirmar como espaço/tempo de inclusividade e 

interculturalidade, desenvolvendo processos organizativos, supervisivos e pedagógicos 

valorizadores da diversidade sociocultural dos estudantes adultos surdos, assumindo a 

inclusão como elemento-chave do seu empowerment.  

 

Palavras-chave: Educação inclusiva; diversidade; surdos; supervisão; ensino recorrente 

noturno; empowerment. 
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ABSTRACT 

 

Inclusive education (IE) is a main topic in Portuguese policy documents (ME, 

2008). According to it, all students should experience equity in their access to a quality 

education (César & Ainscow, 2006). These principles are particularly important for adult 

Deaf students who are attending the evening classes at mainstream schools in order to get 

a second chance education. After an early school dropout, their return to school is seen 

as an opportunity to have a better educational and professional future. However, putting 

principles into practice is a complex process. As they participate in minority culture and 

use a different language (Portuguese Sign Language - PSL), some adult Deaf students 

continue experiencing barriers to their access to school and social achievement (Melro & 

César, 2009a, 2012, 2013). 

We focus on the inclusion processes of adult Deaf students (N=11) who 

were getting a second chance education at a public mainstream secondary school in 

Lisbon. We assume an interpretative approach (Denzin, 2000) and developed an intrinsic 

case study (Stake, 1995/2005). The participants were the aforementioned students, their 

hearing classmates (N=6), their teachers, other significant educational agents (N=44), and 

the researcher, who acted as participant observer. Data collecting instruments included 

questionnaires, tasks inspired by projective techniques, interviews, observation, 

documents and informal conversations. Data were treated through a narrative content 

analysis (Clandinin & Connelly, 1998), from which inductive categories emerged. 

The empirical evidences illuminate that: (1) some forms of negative 

discrimination and barriers in the Deaf life trajectories of participation (LTP); (2) the 

differences and similarities between these LTP and those of these hearing students; and 

(3) the need for the school to assert itself as an inclusive and intercultural space/time, 

developing organizational, supervising and pedagogical processes that value the 

sociocultural diversity of Deaf adult students and treating inclusion as a key element of 

their empowerment.  

 

Keywords: Inclusive education; diversity; Deaf; supervision; recurrent education; 
empowerment. 
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INTRODUÇÃO 

Não tendo uma ideia do futuro, também não 

temos uma ideia de hoje, porque o hoje, para o 

homem de acção, não é senão um prólogo do 

futuro. 

(Pessoa, 1982, p. 22) 

A educação inclusiva (EI) tem vindo a assumir uma crescente relevância 

educativa, investigativa, social e cultural, iluminando a necessidade de as sociedades 

atuais desenvolverem cenários de educação formal que efetivem o direito de todos a uma 

educação de qualidade (César & Ainscow, 2006; UNESCO, 1994), afirmando-se como 

inclusivos e contribuindo para a equidade e para a justiça social (UNESCO, 1994, 2010). 

Este e outros desafios têm configurado diversos documentos de política educativa, como 

a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), de que Portugal é signatário. Este 

documento reconhece ser dever das sociedade ditas democráticas desenvolver sistemas 

educativos que garantam a afirmação de uma EI, isto é, uma educação que propicie a 

todos os estudantes equidade no acesso ao sucesso escolar e social (César & Ainscow, 

2006; Rodrigues, 2013).  

A Escola deve celebrar a diversidade (Armstrong, Armstrong, & Barton, 2000). 

Assim, a EI é intercultural (Cortesão, 2006; Favilli, César, & Oliveras, 2004), cumprindo 

o dever ético-político de acolher os estudantes que participam nas várias culturas, que 

construíram diferentes representações sociais e expectativas sobre a Escola, configurando 

trajetórias de participação ao longo da vida diversificadas (César, 2013a, 2013b). Realça-

se a necessidade de afirmar os professores e outros agentes educativos como elementos-

chave da inclusão, respondendo adequadamente à diversidade dos estudantes (César, 

2012b; Forlin, 2010b, 2012b; Karagiannis, Stainback, & Stainback, 1999). Sublinha-se a 

urgência de a Escola desenvolver processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos 

focados na inclusividade e na interculturalidade, afirmando-se como mediadora cultural, 

facilitando as transições entre culturas (César, 2013a, 2013b, 2014; Courela & César, 

2012; Fleuri, 2003; Landis, Bennett, & Bennett, 2004; Melro & César, 2012, 2013). Isto 

pode ser conseguido se a Escola desenvolver uma praxis inclusiva e intercultural, que 

favoreça a construção de expectativas positivas quanto aos estudantes que, como os 
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surdos, participam em culturas minoritárias e vulneráveis, frequentemente desvalorizadas 

em termos escolares e sociais, com impactes nas TPLV, não raras vezes configuradas pela 

exclusão (Borges & César, 2012; César, 2003, 2013, 2013b; Melro & César, 2012, 2013). 

Os princípios da EI assumem particular relevância para os estudantes adultos 

surdos e pouco escolarizados, que se encontram a frequentar sistemas formais de 

Educação de Adultos (EA), como o ensino recorrente noturno, no sistema de módulos 

capitalizáveis (SEMC). Depois de a terem precocemente abandonado, regressam à 

Escola, reconhecendo neste regresso uma oportunidade de romperem com um passado 

marcado pela exclusão escolar e social, redesenhando trajetórias de participação ao longo 

da vida (TPLV) mais promissoras e afirmando o seu empowment (Melro & César, 2009a). 

Combate-se, assim, o silenciamento dos surdos que os tem remetido para formas de 

participação periférica (Lave & Wenger, 1991), cumprindo-se um dos princípios que 

ilumina a EA inclusiva: propiciar a todos os adultos equidade no acesso a uma educação 

ao longo da vida (Canário, 1999; Courela & César, 2012; Finger & Asún, 2003; Lima & 

Guimarães, 2011). A Escola deve abraçar estes princípios, operacionalizando-os (Melro 

& César, 2009a, 2013, in press a, in press b), desenvolvendo uma EA inclusiva e 

intercultural, que responda adequadamente à diversidade destes estudantes, devolvendo-

lhes a esperança perdida e permitindo-lhes traçar um futuro mais inclusivo.  

Pelo que foi dito, o problema que originou este estudo é a falta de equidade de 

oportunidades educativas vivenciada pelos surdos em Portugal (Amaral & Coutinho, 

2002; Coelho, 2007, 2010b; Freire, 2005; Melro, 1999, 2003a; Melro & César, in press 

a, in press b). Tratando-se de um problema complexo e abrangente, foi necessário 

focalizá-lo para que pudesse dar origem a esta investigação. Assim, optámos por realizar 

um estudo de caso intrínseco (Stake, 1995), referente aos processos de inclusão dos 

estudantes surdos adultos numa escola secundária pública de Lisboa, no ensino recorrente 

noturno. O objetivo principal desta investigação consiste em estudar os processos através 

dos quais uma escola secundária pública inclui estudantes adultos surdos no ensino 

secundário recorrente noturno. Tratando-se de adultos surdos, este estudo tem outro 

objetivo: compreender como é que esta escola proporciona uma educação de segunda 

oportunidade a estes estudantes, que (precocemente) abandonaram a Escola, para a ela 

regressar mais tarde. A partir do problema em estudo e do objetivo principal explicitado, 

emergiram as seguintes questões de investigação, que norteiam este estudo: 
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a) Como se desenharam as TPLV destes estudantes surdos nos diversos 

contextos (familiar, escolar e profissional)? 

b) Como se desenharam as TPLV dos estudantes ouvintes e que diferenças e 

semelhanças se observam em relação às dos estudantes surdos? 

c) Como se desenharam as TPLV dos restantes agentes educativos, sobretudo 

dos professores e quanto à escolha para lecionarem nesta escola? 

d) Que processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos adota esta escola 

para efetivar princípios de EI, particularmente em relação aos estudantes 

surdos?  

e) Quais os elementos facilitadores e as barreiras à inclusão dos estudantes 

surdos nesta escola? 

f) Quais os impactes da inclusão de estudantes surdos na vida desta escola e nas 

TPLV da vida dos diversos participantes? 

A tese subjacente a esta tese de doutoramento comporta três aspetos 

complementares: (1) é possível contribuir para propiciar aos surdos equidade no acesso a 

uma educação de qualidade; (2) para isso, é necessário que a Escola se afirme como 

inclusiva e intercultural, desenvolvendo processos organizacionais, supervisivos e 

pedagógicos inclusivos e interculturais, que possibilitem responder adequadamente à 

diversidade dos estudantes surdos adultos; e (3) é possível desenvolver uma EA inclusiva, 

que facilite que estes estudantes redesenhem TPLV configuradas pelo seu empowerment 

e pela participação legítima. Este estudo pretende confirmar esta tese através das 

evidências empíricas apresentadas e discutidas no capítulo dos resultados. 

Este documento estrutura-se do modo seguinte: uma Introdução, um quadro de 

referência teórico que abrange três capítulos (Capítulos 1 a 3), uma Problematização e 

Metodologia (Capítulo 4), uma apresentação e discussão de Resultados (Capítulo 5) e as 

Considerações Finais. Como é habitual em trabalhos deste tipo, na parte final constam as 

Referências Bibliográficas e os Anexos. 

Na Introdução, discutimos a pertinência do tema escolhido, identificamos o 

problema, o objetivo principal, as questões de investigação, a tese que subjaz a esta tese 

de doutoramento, bem como descrevemos a estrutura deste estudo.  

Os três primeiros capítulos constituem o quadro de referência teórico. No Capítulo 

1, com o título Educação de Adultos: (Re)assumir a Urgência da Construção de uma 

Educação e Sociedade Inclusivas, discutimos os princípios e as práticas que iluminam a 

EA, entendida como um espaço e tempo de inclusão escolar e social. Fazemos, também, 
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uma incursão na EA em Portugal, analisando e interpretando sucessos alcançados, 

oportunidades perdidas e outras a abraçar. Focamo-nos, em particular, no ensino 

secundário recorrente noturno na modalidade de módulos capitalizáveis (SEMC), 

contextualizando a sua emergência, analisando a respetiva legislação, destacando 

objetivos, finalidades, destinatários e regimes de frequência, bem como princípios 

referentes à avaliação, à certificação e à acreditação. No Capítulo 2, com a designação 

Supervisão e Orientação da Prática Profissional: Afirmar Cenários Profissionais e 

Organizacionais Inclusivos, discutimos os princípios e práticas supervisivos que devem 

iluminar a afirmação de cenários educativos mais inclusivos e interculturais, 

particularmente os relacionados com a inclusão escolar e social dos estudantes surdos. 

Abordamos diferentes paradigmas, salientando a necessidade de uma supervisão 

colaborativa, reflexiva e crítica, que afirma a Escola como locus de desenvolvimento 

profissional e pessoal. No Capítulo 3, intitulado A Educação dos Surdos: Desafiando os 

Princípios e as Práticas da Educação Inclusiva, analisámos reflexivamente, diacrónica e 

sincronicamente, as problemáticas epistemo-conceptuais que configuram as 

representações sociais dos surdos, sublinhando o confronto entre paradigmas – o médico-

terapêutico e o sócio-antropológico. Perspetivamos as conceções, os princípios e as 

práticas que configuram a educação de surdos, evidenciando as convergências e as 

divergências que lhes subjazem. Discutimos o oralismo, o bimodalismo, a comunicação 

total e o bilinguismo, invocando e evocando princípios, conceções e práticas inerentes a 

estes paradigmas educacionais da educação de surdos. 

No Capítulo 4, com a designação Problematização e Metodologia, começamos 

por uma breve descrição da TPLV do investigador, que configura o posicionamento e as 

lentes segundo os quais realizou esta investigação. Para além disso, contextualizamos a 

problemática que envolve o estudo e, em seguida, identificamos o problema, as questões 

e os objetivos que nortearam esta investigação, bem como a tese subjacente a esta tese de 

doutoramento. Explicitamos as opções metodológicas assumidas nesta investigação, 

nomeadamente quanto ao paradigma interpretativo (Denzin, 2002), ao design de estudo 

de caso intrínseco (Stake, 1995), aos participantes, aos instrumentos de recolha de dados 

e aos procedimentos de recolha, tratamento e análise de dados.  

No Capítulo 5, Resultados, procedemos à apresentação e discussão dos resultados. 

Começamos por descrever, analisar e interpretar as TPLV dos diversos participantes 

(estudantes surdos, estudantes ouvintes, professores e restantes agentes educativos) nos 

contextos que as configuram (escolar, familiar, profissional), dando-lhes voz e poder. Em 
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seguida, abordamos as transições realizadas entre culturas que subjazem à educação de 

estudantes surdos, como a cultura surda e a cultura ouvinte, desocultando os modos como 

os participantes se confrontam com diferentes contextos, cenários ou situações. Por 

último, descrevemos, analisamos e interpretamos os processos organizacionais, 

supervisivos e pedagógicos que ilustram a de inclusão dos estudantes surdos adultos na 

escola onde decorreu este estudo. 

Nas Considerações Finais sintetizámos os principais aspetos das respostas 

encontradas neste trabalho para as questões de investigação. Para além disso, indicámos 

os impactes do estudo no desenvolvimento profissional e pessoal do investigador, bem 

como algumas investigações futuras possíveis, posteriores a este trabalho e nele 

inspiradas. 

As Referências Bibliográficas possibilitam ter acesso ao suporte teórico citado 

neste documento, quer para a construção do quadro de referência teórico quer para as 

opções metodológicas assumidas e para a sustentação das interpretações efetuadas nos 

resultados. Os Anexos permitem ao leitor ter acesso a diversos documentos produzidos 

pela escola e que configuram alguns aspetos interrelacionados com a inclusão dos 

estudantes surdos na escola onde decorreu o estudo. Incluem, também, instrumentos de 

recolha de dados a que recorremos neste estudo, bem como quadros e figuras relacionadas 

com elementos do quadro de referência teórico. 

Procurámos que a escrita da tese iluminasse o carácter complexo e histórico-

cultural que configura o fenómeno em estudo, contribuindo para o desenvolvimento da 

investigação em EI, baseada nos princípios e nas práticas que a iluminam. Não menos 

importante é realçar o carácter dialógico e colaborativo que a configura, resultando de um 

processo de interação e de partilha. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS: (RE)ASSUMIR A URGÊNCIA DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 

INCLUSIVAS 

1.1. DELINEANDO CONCEPÇÕES; DELINEANDO SIGNIFICADOS 

A libertação (…) é um parto. E um parto 

doloroso. O homem que nasce deste parto é um 

homem novo que só é viável na e pela superação 

da contradição opressores-oprimidos, que é a 

libertação de todos. A superação da contradição 

é o parto que traz ao mundo este homem novo, 

não mais opressor; não mais oprimido, mas 

homem libertando-se. 

(Freire, 1987, p. 36) 

O cenário em que decorre esta investigação envolve jovens adultos e adultos 

sinalizados como necessitando de apoios educativos e sociais especializados (AESE) 

pouco escolarizados, particularmente os surdos, que frequentam o ensino secundário 

recorrente noturno, na modalidade do sistema de módulos capitalizáveis (SEMC). Assim, 

impõe-se que façamos algumas reflexões, ainda que breves, sobre a educação de adultos 

(EA), em geral, e de adultos sinalizados como necessitando de AESE, em particular, 

perspetivando-a segundo um paradigma educacional e social inclusivo que rejeite a 

discriminação, a exclusão e a segregação e que promova e valorize a diversidade que 

configura os indivíduos (César 2012b; Florian, Young, & Rouse, 2010; Rodrigues, 

2006c).  

Apesar de, habitualmente, a educação estar associada a crianças e jovens 

adolescentes – a palavra “pedagogia” é disso testemunho (do grego “paidós” – criança - 

e “agogus” - guia/orientador) - perde-se nos tempos a noção de que os adultos também 

“aprendem” e de que a educação é “um processo largo e multiforme que se confunde com 

o processo de vida de cada indivíduo” (Canário, 1999, p. 11). Por exemplo, na Grécia 
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antiga, Platão (1975, 1983) acreditava que qualquer indivíduo (incluindo as mulheres) 

podia ser, se não educada, pelo menos ensinada, ao argumentar que saber é recordar. Para 

este filósofo a tarefa do educador consistiria em fazer despertar os conhecimentos 

adormecidos na alma dos educandos, acreditando que os adultos, ao terem mais 

experiência do que as crianças e os jovens, não estariam dependentes do instrutor para 

realizarem aprendizagens, tratando-se, por isso, não de uma pedagogia, mas de uma 

andragogia. Realça-se, assim, a noção de que o conhecimento, tal como a aprendizagem, 

se inicia com o nascimento, desenvolvendo-se e aperfeiçoando-se à medida que a idade 

avança (Finger & Asún, 2003). 

Canário (1999), sublinhando que a EA, “tal como a conhecemos hoje, é um 

fenómeno recente mas não constitui novidade” (p. 11), relembra a célebre afirmação de 

Condorcet (s/d, citado por Canário, 1999, p. 11), “a quem se atribui o epíteto de “profeta” 

da educação permanente” (Canário, 1999, p. 11, aspas no original) que, ao declarar que 

“a instrução deve estar presente em todas as idades e não há nenhuma em que seja inútil 

aprender” (Canário, 1999, p. 11), salienta a necessidade e o dever de o ser humano sempre 

aprender. Contudo, Merriam, Caffarella e Baumgartner (2007) sublinham que a noção de 

que a educação, o ensino e a aprendizagem são processos que devem acompanhar as 

diferentes etapas da vida e do desenvolvimento humanos foi, durante séculos, 

subvalorizada e até mesmo esquecida. Salientam estes autores que, porque “em todo e 

qualquer período do tempo, a natureza da sociedade determina a relativa ênfase dada à 

aprendizagem dos adultos” (p. 5), nas culturas ditas ocidentais, sobretudo nas sociedades 

pré-industriais, é-se muitas vezes levado a acreditar que “o que as pessoas precisavam de 

aprender para agirem como adultos, poderia ser aprendido na infância” (p. 5).  

No sentido de ultrapassar esta conceção limitada e limitadora da educação, no 

século XX, autores como Lindeman (1926a, 1926b, 1926c), Knowles (1970, 1975, 1980, 

1986), Lengrand (1969) ou Furter (1970) salientam, por um lado, a noção de que a 

educação, o ensino e a aprendizagem são processos permanentes e concomitantes à vida 

humana no seu todo e, por outro lado, a necessidade de se desenvolver um conceito mais 

amplo e adequado de educação. Sublinham ser fundamental construir uma resposta 

educacional adequada às necessidades de desenvolvimento, de aprendizagem e de 

formação dos indivíduos adultos. Significa retomar o conceito de andragogia, não tanto 

por oposição ou exclusão da pedagogia, mas como referente do desenvolvimento de 

processos educativos sistemáticos e adequados às características e necessidades 

educativas, formativas e sociais dos adultos: construir e desenvolver ambientes 
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educativos cujos propósitos sejam intencionalmente desenhados para as aprendizagens de 

todos aqueles “cuja idade, papel social, ou auto-perceção os define como adultos” 

(Merriam & Brockett, 1997, p. 8). 

Knowles (1980), considerado um dos impulsionadores da andragogia 

perspetivada enquanto modelo e método educativo mais adequado à educação e formação 

de adultos (Carlson, 1989; Davenport & Davenport, 1985), salienta que - porque educar 

adultos significa assumir que são responsáveis por si próprias nos diferentes contextos de 

vida –  

A andragogia é simplesmente um outro modelo dos pressupostos da aprendizagem de 
adultos para ser utilizado juntamente com os pressupostos do modelo pedagógico, 
proporcionando-se, assim, dois modelos alternativos para testar as hipóteses do seu 
“encaixe” em determinadas situações particulares. Além disso, estes modelos são 
provavelmente mais úteis quando não são vistos como dicotómicos entre si, mas como 
dois extremos de um espectro, como hipóteses realistas (sobre os aprendentes) de 
diferentes situações que se encontram entre dois extremos. (Knowles, 1980, p. 43, aspas 
e parêntesis no original). 

Entendida enquanto ato educativo (andragógico) de autodesenvolvimento, “a 

educação de adultos (…) descreve um processo: o processo de aprendizagem dos adultos” 

(Knowles, 1980, p. 25). Porque a educação é um processo que coincide com a vida, a EA 

engloba praticamente todas as experiências das mulheres e dos homens maduros, através 
das quais adquirem novos conhecimentos, novas compreensões, novas capacidades, 
novas atitudes, novos interesses ou valores (…). É um processo educativo que é muitas 
vezes usado em combinação com processos produtivos, políticos e de serviços. (Knowles, 
1980, p. 25). 

Para este autor, “Toda a pessoa tem capacidades que, se concretizadas, vão 

contribuir para o seu bem-estar e da sociedade” (p. 9). Daí ser importante, para que essas 

potencialidades sejam efetivadas, que todos tenham acesso à educação como ferramenta 

facilitadora do desenvolvimento de competências “recreativas, cívicas, artísticas, etc.” 

(Knowles, 1950, p. 9). Por isso, sublinha este autor, “O objetivo da educação deve 

consistir em possibilitar a cada indivíduo desenvolver as competências necessárias ao 

pleno uso das suas capacidades” (Knowles, 1950, p. 9).  

Se é dever dos adultos conhecer as sociedades em que estão incluídos e estar 

habilitados para participar nas mudanças sociais que lhes são inerentes, “O instrumento 

através do qual as suas capacidades devem ser melhoradas enquanto cidadãos-

governantes é a educação de adultos. Este é o nosso problema. Este é o nosso desafio” 

(Knowles, 1950, pp. 9-10). Este desafio socioeducativo deve, argumenta este autor, ser 



10 

tido como fundamental para o desenvolvimento dos adultos, tornando-se premente que 

eles “compreendam as suas necessidades, motivações, interesses, capacidades e 

objetivos”. Tal só é possível através de um processo educativo que lhes possibilite “olhar 

par si de forma objetiva e madura, aceitando-se e respeitando-se tal como são, lutando 

fervorosamente para se tornarem melhores” (Knowles, 1950, pp. 9-10). 

Também Lindeman (1926a, 1926b, 1926c), considerado um dos pensadores 

pioneiros no domínio da EA (Finger & Asún, 2003), sublinha ser fundamental 

implementar a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender: a andragogia. Para este 

autor, torna-se premente a emergência de um (outro) modelo educativo que destaque e 

compreenda, por um lado, a pessoa adulta como distinta da criança e do adolescente e, 

por outro lado, forneça cenários educativos e sociais de aprendizagem iluminados por 

uma “atmosfera adulta” educativa, intimamente relacionada com a vida humana e com as 

questões sociais que a configuram, porque “a educação é vida - não apenas a preparação 

para uma espécie de vida desconhecida no futuro, [a sua) finalidade é atribuir significado 

a toda a vida” (Lindeman, 1926a, pp. 4-7). Tal significa que 

os conceitos estáticos da educação que relegam o processo de aprendizagem para o 
período da juventude [devem ser] abandonados. Toda a vida é aprender, pois a educação 
não pode ter fim. Este novo empreendimento chama-se educação de adultos, não porque 
se limita aos adultos, mas porque a maturidade adulta define os seus limites. (Lindeman, 
1926a, pp. 4-7). 

Assumindo a EA como elemento de desenvolvimento pessoal e social, de ação 

democrática e de diversidade individual e social, Lindeman (1926a, 1926b, 1926c) 

salienta uma outra dimensão que deve configurar a EA: a participação efetiva dos adultos 

nas comunidades de que fazem parte. Assim, “A educação de adultos visa 

especificamente formar indivíduos para uma participação mais efetiva em pequenas 

unidades comunitárias as quais muito contribuem para moldar experiências 

significativas” (Lindeman, 1926b, p. 38). Argumenta este autor que, enquanto “A 

educação mais ortodoxa pode ser uma preparação para a vida, a EA é um instrumento 

dinamizador para mudar a [de] vida” (Lindeman, 1926b, p. 105). Essa mudança vital não 

acontece por acaso ou por mero capricho dos adultos. Emerge da própria condição de 

adultez pois, sublinha Lindeman (1926b), 

Toda a pessoa adulta encontra-se ela própria em situações específicas de vida que dizem 
respeito ao seu trabalho, ao seu lazer, à sua vida familiar, à sua vida comunitária etc., 
situações essas que necessitam de ajustes. A educação de adultos começa neste momento 
(p. 5). 
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Furter (1970), assumindo a noção de que a educação é vida e reflexão sobre a vida, 

destaca a necessidade de se (re)construir espaços e tempos educacionais que tenham em 

conta a transversalidade social e cultural da educação, não se podendo cingir/limitar o ato 

educativo às crianças e aos jovens. Para este autor, torna-se essencial abrir os sistemas de 

ensino a todos os seres humanos, ao longo da vida, e não apenas a alguns deles a quem 

tradicionalmente (erroneamente?) se atribui o estatuto de educáveis/ensináveis, porque 

ninguém pode nem deve ficar alheado das complexidades e das mudanças que configuram 

as sociedades. Este autor sublinha ainda que a educação, porque ato eminentemente 

humano, deve fornecer-nos ferramentas mediadoras de apropriação de conhecimentos 

“não só para pensar o futuro no presente, mas também [para] organizar o presente de 

maneira que permita atuar sobre esse futuro” (Furter, 1970, p. 7). Isto significa que a 

educação seja educação permanente. Assim, 

Em resumo, constatamos que a Educação Permanente não pode ser reduzida nem a uma 
educação “extra-escolar”, nem “complementar”, nem “prolongada”, nem “fundamental”, 
nem tão pouco “de adultos”, porque todas estas interpretações só vêem uma parte do 
problema. A Educação Permanente não é algo que se acrescenta a um sistema dado. Não 
é um novo sector, um novo campo. É uma nova pespectiva, que leva os educadores a 
redefinir toda e qualquer educação. (Furter, 1966, p. 136, citado por Nóvoa, 2009, p. 9, 
maiúsculas e aspas no original,). 

 Hoje, tal como ontem, torna-se premente retomar as reflexões destes pioneiros da 

educação de adultos sobre a pertinência de a assumir num contexto de educação 

permanente e ao longo da e para a vida, isto é, num contexto educativo e antropológico 

amplo que inclua todas as dimensões da pessoa humana (Lengrand, 1969). Se se sublinha 

que só ao longo de toda a vida será possível a apropriação de uma sólida formação (Rocha, 

s/d), as condições sócio-tecnológicas que iluminam muitas das sociedades 

contemporâneas impõem que se vá mais além e se institua a educação permanente - leia-

se a EA - com carácter sistemático, pois, como salienta este autor, a EA, conceptualizada 

enquanto educação permanente, deve 

aplicar-se a uma série de novas preocupações, novas investigações, novas conquistas (…) 
que refletem o desejo de se criar o que poderia ser chamado, de modo um pouco 
ambicioso, uma nova ordem educativa, por oposição ao que poderia ser chamado de uma 
desordem educativa (Lengrand, 1969, p. 1). 

Esta nova ordem educativa apela para a efetivação de uma educação que tenha em 

conta os indivíduos em todos os estados da vida, até porque, como salienta a UNESCO 

(2000a), “Não se pode esperar [, por exemplo,] que um país se torne numa economia 
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moderna e aberta se determinada proporção da sua força de trabalho não tiver acesso à 

educação” (p. 16). 

Federighi e Melo (1999) ou Silva (2001) consideram que a EA enquanto “processo 

organizado e intencional, que está a aumentar o interesse a todos os níveis populacionais 

ao longo das suas vidas, tornou-se uma realidade com o advento da sociedade industrial” 

(Federighi & Melo, 1999, p. 13). Kallen (1996), sublinhando que a EA se constitui num 

dos principais paradigmas educacionais da história da educação, salienta que o princípio 

que a configura é o da aprendizagem como atividade a exercer ao longo da vida, que não 

se limita aos primeiros anos da vida do ser humano, mas acompanha todas as suas etapas. 

Destaca este autor que, apesar de a noção “de que a vida e a aprendizagem avançam - ou 

deveriam avançar - a par e passo, não [ser] nova, remontando aos primeiros textos 

conhecidos que orientaram a humanidade” (Kallen, 1996, p. 17), de que a Bíblia é um 

exemplo, ela (re)começa a ganhar relevância educativa e social nos início do século XIX, 

quando surgiram, primeiro na Escandinávia e, mais tarde noutros países do continente 

europeu, os primeiros movimentos organizados que advogaram e promoveram a EA em 

ambientes não escolares, sendo que 

A “emancipação social e cultural”, o “poder cultural”, uma “cultura democrática e 
popular”, e um “novo humanismo” estavam entre as palavras de ordem dos movimentos 
[pioneiros] de “educação popular” e de educação dos trabalhadores. (Kallen, 1996, p. 17, 
aspas no original) 

A noção de que a educação se deve abrir a todos os tempos e a todas as dimensões 

da vida, presente nos primeiros movimentos da EA, acompanhará de perto, e por muito 

tempo, diversas conceções que configuraram a educação dos indivíduos adultos, de que 

Illich (1977) e Faure, Herrera, Kaddoura, Lopes, Petrovski, Rahnema e Ward (1977) são 

exemplos, sublinhando-se: (a) a possibilidade de uma educação permanente 

desescolarizada, isto é, liberta das estruturas formais da instituição Escola, porque 

baseada em sistemas de redes informais de aprendizagem e em “teias de oportunidades” 

(Illich, 1977); e (b) a defesa de uma educação que não se limite primordialmente aos 

aspetos da formação profissional, mas que abranja todas as dimensões das sociedades e, 

como salientam Faure e seus colaboradores (1977), do aprender a ser – função 

fundamental de todo e qualquer ato educativo. 

Silva (2001), assumindo que a EA é relativamente recente na história da educação, 

argumenta que ela é configurada por dois processos: “a formação de sistemas escolares 

nacionais e o desenvolvimento de movimentos sociais de massas” (p. 12). Neste sentido, 
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o advento da EA, há três séculos atrás, não pode ser separado, por um lado, da 

problemática do acesso à educação pelos diferentes grupos sociais e faixas etárias e, por 

outro lado, do surgimento de contextos laborais que exigem formação especializada e 

atualizada para fazer face às necessidades formativas e profissionais impostas pelos novos 

e galopantes desenvolvimentos técnico-industriais (Fernández, 2006; Kallen, 1996; Silva, 

2001). 

Federighi e Melo (1999) destacam que, do ponto de vista histórico e social, 

A educação de adultos estabeleceu-se verdadeiramente durante o período mais intenso da 
Revolução Industrial. Nasceu de dois movimentos paralelos: por um lado, o interesse 
industrial burguês em ter trabalho manual disponível, capaz de participar numa actividade 
produtiva submetida a constante desenvolvimento e, por outro lado, o interesse emergente 
das classes laborais em dirigir as novas condições e possibilidades de formação, trazidas 
pelo processo de produção na sua própria emancipação e interesse em ultrapassar as 
divisões sociais do trabalho. (p. 14, maiúsculas no original) 

Abdi e Kapoor (2009) ou Merriam e seus colaboradores (2007) consideram que a 

EA deve ser pensada num quadro histórico-conceptual mais alargado e complexo, na 

medida em que ela pressupõe uma mudança de paradigma antropológico, social e 

educacional que pretende responder a quatro grandes características/problemáticas das 

sociedades contemporâneas: (a) pluralidade, complexidade e efemeridade dos saberes; 

(b) rapidez exponencial do desenvolvimento científico-tecnológico: (c) dimensão 

incessantemente crescente das organizações quer empresariais quer estatais e para-

estatais; e (d) mobilidade social, onde os sectores primário e secundário cedem lugar aos 

sectores dos serviços, da investigação e da cultura. Em suma, uma sociedade caracterizada 

por uma mudança vertiginosa dos conhecimentos e das competências que lhes estão 

inerentes. 

Neste contexto, ainda segundo estes autores, a educação, em geral, e a EA, em 

particular, devem responder à evolução das mentalidades, à especialização devida à 

extensão do domínio dos conhecimentos fundamentais e à crescente complexidade das 

organizações, bem como à rapidez do desenvolvimento e à mutação da sociedade 

industrial e pós-industrial e, por último, mas não menos importante, à recessão económica 

e ao desemprego – fenómenos vivenciados por grande parte da população adulta mundial. 

Significa que a EA seja iluminada pela conceção de uma educação que fomente a 

aprendizagem desde a infância até à velhice porque, dada a complexidade dos desafios 

do mundo atual,  
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durante toda a vida, o ser humano deverá manter – é necessário ajudá-lo a manter - os 
conhecimentos adquiridos em detrimento do esquecimento; ele deverá adquirir novos 
conhecimentos, novos saber-fazer, novos saber-ser – e é necessário ajudá-lo a adquiri-
los. Para tal é necessário que conserve a sua plasticidade mental, a sua adaptabilidade (...) 
através de uma educação ao longo de toda a sua da vida, já que a improvisação e a 
iniciativa pessoal não são suficientes a partir do momento em que se trate de situações 
que exijam um movimento contínuo implicando informação, documentação, pedagogia e 
tudo o mais que diga respeito não somente ao desempenho profissional mas também a 
comportamentos ligados ao exercício da responsabilidade. (Goguelin, 1994, pp. 41-42) 

Federighi e Melo (1999) realçam a complexidade conceptual e ideológica que o 

conceito de educação de adultos encerra, estando este diretamente relacionado com um 

conjunto de ‘novos’ termos, tais como, ambientes de aprendizagem, formal, não-formal 
e informal, Educação cívica, etc., o que, por sua vez [apela] sucessivamente para a 
introdução de conceitos novos e diversos, baseados na aprendizagem e não na educação, 
na integração de diferentes ambientes de aprendizagem e na promoção de “caminhos” 
individuais. (Federighi & Melo, 1999, p. 10, maiúsculas e aspas no original) 

A expressão “educação de adultos”, porque englobante, complexa e dinâmica, 

deve ser entendida como “fenómeno derivado da integração de teorias, estratégias, 

orientações e modelos organizacionais com o objectivo de interpretar, erigir e administrar 

os processos de instrução individuais e colectivos ao longo de toda a vida” (Federighi & 

Melo, 1999, p. 13). Estes autores consideram que o “objectivo da Educação de adultos 

vai além dos limites do sistema escolástico e da formação profissional. Compreende o 

conjunto dos momentos de formação de carácter formal e informal, presentes no trabalho 

e na vida quotidiana” (Federighi & Melo, 1999, p. 13, maiúsculas no original). Jarvis 

(2006), Hake (1998, 2006) ou Abdi e Kapoor (2009) salientam que a EA surge como uma 

das múltiplas exigências do mundo globalizado e globalizante que marca as sociedades 

atuais e que, ao impor uma nova ordem social e económica a nível planetário, exige o 

desenvolvimento de novas competências básicas de aprendizagem, cada vez mais amplas 

e complexas, e capazes de entender, de antecipar e de enfrentar as desigualdades e 

contradições inerentes ao fenómeno da globalização.  

Apesar da diversidade de conceções que configuram o fenómeno da globalização 

(Abdi & Kapoor, 2009), Merriam e seus colaboradores (2007), sublinhando as influências 

que o fenómeno da globalização exerce sobre a EA, salientam que a economia global está 

a moldar a natureza das sociedades e, por extensão, a natureza das aprendizagens, 

nomeadamente, as dos adultos, isto porque, argumentam estes autores, a globalização da 

economia traz consigo “consequentes alterações na configuração da força de trabalho que 

determinam largamente onde ocorrem as aprendizagens, o que é oferecido e a quem são 
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oferecidas” (Merriam et al., 2007, p. 2). Acrescentam que os impactes da economia 

global, em conjunção com os avanços tecnológicos, são significativos na criação de 

outros ambientes educacionais. Por exemplo, os avanços nos campos da robótica e da 

automatização deslocaram determinado tipo de trabalhadores, mas criaram outros tipos 

de profissões, levando à emergência de novas necessidades educativas por parte dos 

adultos: 

Os adultos passaram a considerar que deveriam continuar a aprendizagem que tinham 
realizado no ensino formal para que pudessem funcionar no trabalho, em casa e na 
comunidade. A necessidade de novos conhecimentos para atualizarem e reciclarem a 
velha informação espoletou o aparecimento de um sem número de empresas educativas 
(Merriam et al., p. 2). 

Tal significa que a EA emerge no contexto dum “mundo em rápida mudança (...) 

no qual os indivíduos são forçados constantemente a adaptar-se e a aprender (...) desde o 

berço até ao túmulo” (Jarvis, 2006, p. 27) pois, como sublinha, para sobreviverem nas 

sociedades atuais, os adultos têm de ser e estar preparados para a mudança. Contudo, 

Jarvis (2006), Finger (2005) ou Rocha (s/d), salientando os impactes do individualismo 

exacerbado que configura o mundo globalizado na EA, sublinham que a preparação que 

é exigida aos homens e às mulheres das sociedades atuais para que possam enfrentar os 

desafios que a globalização lhes coloca, não pode ficar apenas e só a cargo do indivíduo, 

pois se parece ser verdade que “Cada um terá sempre, certamente, de procurar por si evitar 

a obsolescência dos seus conhecimentos” (Rocha, s/d, p. 45), também não parece ser 

menos verdade que ela terá  

de passar a ser vista para além do plano do indivíduo, mesmo para além do da organização 
onde exerce a sua actividade. Terão de ser criadas, em plano nacional, as estruturas 
necessárias para assegurar que a actualização não deixe de ser feita com o ritmo e a 
eficiência exigidos pelo progresso de cada país. (Rocha, s/d, p. 45) 

Voltaremos mais tarde aos desafios, às complexidades e contradições que 

configuram algumas das tendências das atuais políticas educativas sobre a EA, 

nomeadamente à ênfase colocada (descolocada?) no individualismo, na mercantilização 

e na privatização das aprendizagens (Brookfield, 2005b; Finger, 2005; Jarvis, 2006), 

levando a que se considere que o que “As pessoas devem aprender é da sua própria 

responsabilidade e não uma necessidade da sociedade em abstracto” (Finger, 2005, p. 26). 

Por agora, importa refletir sobre os contextos socioeconómicos que configuram o 

surgimento da EA nas sociedades contemporâneas.  
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Merriam e seus colaboradores (2007) salientam que, em sociedades marcadas por 

elevados níveis de mudança económica e cultural global, como as que configuram o 

mundo atual, “a urgência em lidar com a realidade social é sentida pelos próprios adultos” 

(p. 5), não podendo as sociedades atuais, “dar-se ao luxo de esperar pela sua juventude” 

(p. 5) para resolver as problemáticas e as diversas necessidades socioeconómicas e 

culturais que lhes são inerentes. Neste sentido, Melo, Queirós, Silva, Salgado, Rothes e 

Ribeiro (1998) destacam que “a educação das crianças e jovens, por mais essencial que 

seja em cada sociedade, já não pode - ao educar apenas a geração seguinte – responder 

aos imensos desafios da actualidade” (p. 24). Argumentam estes autores que os sistemas 

educativos e sociais terão de assumir e atribuir à educação de adultos um papel relevante 

e indispensável ao desenvolvimento social, económico e cultural das sociedades atuais, 

permitindo-lhes gerir “da melhor forma a grande transformação que é a passagem, que 

actualmente atravessamos, do regime indústria/produção para o de 

informação/comunicação” (p. 24). Essa transformação, sublinha Goguelin (1994), impõe 

uma educação que acompanhe toda a vida humana, porque a explosão de conhecimentos 

científico-tecnológicos, a que se vem assistindo de algumas décadas a esta parte, leva a 

que o ensino escolar confinado às crianças e aos adolescentes, seja insuficiente para 

fornecer aos indivíduos o crescente volume de conhecimentos inerente aos percursos 

profissionais, à rápida desatualização dos conhecimentos apropriados e às frequentes 

mudanças de tipo de atividade ao longo da vida profissional (Fernández, 2006; Merriam 

et al., 2007; Usher, Bryant, & Johnston, 1997). 

Salientando que é importante que os adultos estejam preparados para enfrentar um 

mundo em acelerada mudança, Hake (2006) considera que a EA corresponde à 

necessidade de se sobreviver aos “tempos de mudança”, assegurando a emancipação 

individual e social de todos os sujeitos, capacitando-os para “lidar com as mudanças da 

globalização, da competitividade económica, da criação de emprego, da flexibilização da 

economia, das migrações mundiais, das sociedades multiculturais, da coesão e da 

exclusão social” (Hake, 2006, p. 35). Neste sentido, Gelpi (1985, 1996) salienta que a 

educação dos adultos é um elemento importante para o desenvolvimento sociocultural 

das sociedades contemporâneas, estimulando “uma consciência universal indispensável 

para desenvolver a democracia e relações intracomunitárias criativas”, porque a 

organização política e social destas sociedades aparece como sendo configurada por 

“dinâmicas policêntricas”, levando a que “As populações [vejam] que, nos dias de hoje, 

a solução dos problemas não pode ser senão à escala planetária. (Gelpi, 1996, p. 80). Por 
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isso, argumenta o autor que “A educação de adultos é necessária para mobilizar (...) 

mecanismos sinergéticos de política, economia, ciência, ética, ecologia e cultura, 

ultrapassando a contradição de um dualismo educativo que reflecte a progressiva divisão 

social e até mesmo territorial do planeta” (Gelpi, 1996, p. 81). 

No final da década de 80 do século XX, Beder (1989), salientando a diversidade 

e complexidade de perspetivas que iluminam a conceptualização e as práticas da EA, 

destaca cinco princípios fundantes que a iluminam: (a) o princípio de que as sociedades 

podem e devem ser melhoradas/desenvolvidas (improved), sendo a educação dos adultos 

um elemento importante de e para esse desenvolvimento; (b) o princípio de que os 

indivíduos e as sociedades podem prosperar, devendo, por isso, a educação ser 

permanente e estar presente em todos as idades da vida; (c) o princípio de que os adultos 

devem ser tratados com dignidade e respeito, devendo ter acesso às aprendizagens 

consideradas básicas e requeridas para a (con)vivência social; e (d) o princípio de que, 

independentemente de os adultos poderem desenvolver processos cognitivos diferentes 

ou semelhantes aos desenvolvidos pelas crianças e pelos adolescentes, os contextos da 

educação dos adultos devem diferir substancialmente dos contextos educativos das 

crianças e dos adolescentes. Por isso, salienta este autor, os adultos devem ser educados 

enquanto tal e não como se de crianças ou adolescentes se tratasse. 

Assumindo como princípio que “Temos de aprender com tudo o que fazemos, 

temos de aproveitar cada experiência como uma ‘experiência de aprendizagem’” 

(Knowles, 1975, p. 16, aspas no original), torna-se importante que se reconheça e fomente 

uma “educação ao longo da vida” ou uma “educação permanente” (Faure et al., 1977), 

que permita “melhorar a qualidade da vida humana nos seus aspetos pessoais e sociais” 

(Apps, 1979, p. 91), possibilitando que “qualquer indivíduo possa aprender quando queira 

e o que queira tendo em conta que a vida de cada pessoa é constituída por uma variedade 

de aspetos e de factos que não só se sucedem como também coexistem” (Romans & 

Viladot, 1998, p. 34). Isso significa que a educação (de adultos) deve ser entendida como 

um direito e um dever de todo e qualquer ser humano (Apps, 1994) já que “toda a pessoa 

tem direito à educação” devendo esta visar a “plena expansão da personalidade humana 

e o reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais” (ONU, 1978, art.º 

26.º, maiúsculas no original).  

Contudo, Rocha-Trindade e Mendes (1996) salientam que, mesmo nas sociedades 

ditas desenvolvidas, muitos dos adultos “não beneficiaram de escolarização básica ” (p. 

26). Outros, ainda que tenham concluído a escolarização básica e até mesmo secundária, 
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não desenvolveram as competências necessárias para responderem de modo adequado 

aos desafios profissionais e culturais das sociedades em que participam. Assim sendo, 

educar indivíduos adultos ilumina a necessidade de as sociedades contemporâneas 

construírem uma (nova) ordem social mais justa e equitativa, reconhecendo, por um lado, 

que o direito à educação é um direito universal e, por outro lado, possibilitando o acesso 

equitativo de todos a processos educativos permanentes e continuados “alicerçados nos 

valores universais dos Direitos do Homem, da democracia, da liberdade e da justiça social 

” (Rocha-Trindade & Mendes, 1996, p. 24, maiúsculas no original), bem como na noção 

de que  

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as 
oportunidades educativas voltadas para satisfazer as suas necessidades básicas de 
aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a 
aprendizagem (...), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (...), necessários para 
que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente as suas 
potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do 
desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e 
continuar aprendendo. (ME, 1991a, p. 25) 

É neste contexto de preparação para a democracia e para a cidadania ativas e 

críticas, onde cada homem e cada mulher sejam capazes de participar no decurso da vida 

da Polis em que participam, que Freire (1979/2007) entende a EA como sendo “a 

conscientização dos indivíduos”, entendidos como sujeitos da ação educativa, devendo 

esta responder à “vocação ontológica do homem (p. 61)” e ao seu “ímpeto de mudar para 

ser mais” (p. 61). Assim, a educação, em geral, e a EA, em particular, não pode  

prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre as suas condições 
culturais. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens isolados (...). 
De forma que ele é (...) um ser “situado e temporalizado”. (...) Por isso, a educação, para 
não instrumentar tendo como objeto um sujeito – ser concreto, que não somente está no 
mundo, mas também está com ele -, deve estabelecer uma relação dialéctica com o 
contexto da sociedade à qual se destina, quando se integra neste ambiente que, por sua 
vez, dá garantias especiais ao homem através do seu enraizamento nele. (Freire, 2007, pp. 
61-62, aspas no original) 

Educar, sublinha Freire (1970/1987, 1996, 2000b, 1967/2000c), deve consistir 

fundamentalmente num ato ético-político de libertação, porque comprometido com a 

temporalidade que configura a vida humana, com os direitos dos indivíduos, com a 

dignidade de todos os seres humanos, com a convivência sustentada com o outro, com a 

esperança de possibilitar o diálogo entre educação e democratização, entre educação e 

autonomia, entre educação e intersubjetividade, entre educação e liberdade. Salienta este 
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autor que a EA, enquanto ação reflexiva dialógica entre os educandos e o mundo, deve 

ser iluminada por uma ética “que se sabe traída e negada nos comportamentos 

grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da pureza em puritanismo” (Freire, 

1996) p. 17). Argumenta torna-se importante que as práticas educativas sejam 

fundamentadas numa ética educacional 

que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por 
essa ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, 
jovens, ou com adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de lutar por ela é vivê-la 
em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles. 
(Freire, 1996, p. 17). 

A construção de democracias plurais, alicerçadas numa sociedade do 

conhecimento e da inovação (Delors, Mufti, Amagi, Carneiro, Chung, Geremek (...) 

Nanzhao, 2003; Gaudet & Lafortune, 2000), salientam a necessidade de se possibilitar a 

todos os homens e mulheres, independentemente da condição etária, geográfica, ou 

outras, uma formação inicial de qualidade, que deve poder ser atualizada, devendo a EA 

ser entendida como um investimento a longo prazo, com forte impacte em todos os 

sectores da vida humana, incluindo o desenvolvimento pessoal e sociocultural 

(Fernández, 2005, 2006; Finger & Asún, 2003; UE, 2000, 2005b).  

Melo e seus colaboradores (1998) salientam que a EA, enquanto elemento 

fundamental de desenvolvimento humano e social global, deve incluir três tipos de 

conhecimento, todos eles essenciais à compreensão e à ação humana: (a) “Conhecimento 

técnico, que permite um aproveitamento, necessariamente sustentável, do meio físico ”; 

(b) “Conhecimento prático, que permite compreender e dominar as comunicações entre 

as pessoas (...) e fugir ao isolacionismo individual”; e (c) “[Conhecimento crítico], que 

permite analisar as expressões da cultura dominante, ultrapassar preconceitos e horizontes 

auto-impostos, superar sentimentos de inferioridade, libertar a criatividade” (Melo et al., 

1998, p. 25, negrito no original). 

Sublinhando a noção de que a educação deve ser contígua à totalidade da vida do 

ser humano nas suas diversas facetas, Hummel (1977) argumenta que a EA deve ser 

contextualizada no quadro de uma educação permanente, sendo esta entendida como um 

princípio orientador e unificador dos sistemas educativos, considerados, agora, como um 

todo contínuo que acompanha a totalidade da vida do indivíduo (Canário, 2006b). Costa 

(2002) sublinha que, mais do que nunca, nas sociedades contemporâneas, “mesmo que a 

escola continue a ser uma instituição de referência (...), a orientação educativa (...) 
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transborda para fora da escola” (p. 10). Salienta este autor que, “ nas últimas décadas, a 

orientação para as aprendizagens diversifica-se, intensifica-se e multiplica-se ” (Costa, 

2002, p. 10). Espera-se que outras instâncias como, por exemplo, a família, os meios de 

comunicação social, a Internet, as empresas e outras organizações “tenham preocupações 

educativas e proporcionem aprendizagens (...) variadas, complementares, concorrenciais 

nas diferentes circunstâncias e nas sucessivas fases da vida” (Costa, 2002, p. 10).   

Usher e seus colaboradores (1997) sublinham que a EA reflete a efemeridade, a 

incerteza e a fragmentação dos conhecimentos e dos valores que configuram as 

sociedades atuais, reinventando novos polos organizadores e dinamizadores de uma 

educação democrática que tenha em conta outros espaços e tempos educativos. Assim, 

um dos desafios da EA consiste em “providenciar espaços educativos diversos em termos 

de objetivos, de processos, de estruturas organizacionais, de currículos e de pedagogias”, 

que dada a sua inerente contextualização sociocultural discursiva, devem trazer para 

primeiro plano a noção de que a imensa simultaneidade das aprendizagens humanas não 

pode estar limitada “a resultados ou a instituições formais pré-determinadas” (Usher et 

al., 1997, p. 23).  

Neste contexto, Canário (1999), sublinhando a diversidade de instituições com 

intervenção direta na educação de indivíduos adultos, salienta que se, por um lado, a EA 

“contribuí também para a dominância da forma escolar, por outro lado, no quadro de 

mutações sociais mais globais (....), contribuí de forma decisiva para o fim (pelo menos 

teórico) do “monopólio educativo” da instituição escolar” (p. 16, aspas e parêntesis no 

original). Assim sendo, parece-nos ser importante destacar que  

o conhecimento adquirido na escola não resiste à usura do tempo não sendo, por isso, 
suficiente para toda uma vida. Torna-se, então, necessário completá-lo e atualizá-lo na 
idade adulta. (...) a educação de adultos, sobre as mais diversas formas, tornou-se 
indispensável. Assim, a educação escolar deve ser completada por outras possibilidades 
e outras formas de aprendizagem e de formação (...) de modo a que a educação possa 
responder ao enorme crescimento das necessidades [educativas e formativas] do homem 
atual. (Hummel, 1977, pp. 35-36) 

Assim entendida, a EA implica um repensar da arquitetura dos diversos sistemas 

educativos, assim como dos processos de ensino e de aprendizagem, questionando o “para 

que”, o “para quem”, o “que”, o “como”, o “onde”, o “quando” e o “por quanto tempo”, 

já que as funções dos sistemas educativos e das escolas devem ser (re)adaptados, 

contribuindo para a construção de uma “sociedade sustentável”, devendo a educação ser 

“vista como um processo de aprendizagem permanente, explorando questões e dilemas, 
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e no qual as respostas e as soluções adequadas possam evoluir acompanhando o acréscimo 

da nossa experiência” (CEE & ONU, 2005, p. 7).  

E nunca é demais insistir que, sendo as sociedades atuais caracterizadas por um 

devir constante, são necessários sistemas educativos mais flexíveis, capazes não só de 

acompanhar como também de contribuir para essa mudança. Como sublinha Lengrand 

(1969), se parece ser evidente que o ser humano, durante toda a vida, pode e deve 

continuar a aprender, a qualificar-se  

e a progredir intelectual e sensivelmente nas suas relações com os outros e com a 
sociedade como um todo; se as estruturas da educação de adultos crescem de forma 
suficientemente considerável para o ajudar neste esforço, segue-se que a totalidade do 
pensamento e dos processos educativos devem ser modificados. (…). Se e quando o ser 
humano se encontra em toda a sua vida num processo de educação permanente, é 
inevitável que a educação, tal como é geralmente implementada, sobretudo ao nível da 
infância e da adolescência, deva ser alterada nos seus fundamentos e no seu 
funcionamento. (p. 3) 

A EA veio, no entender de Hummel (1977), sublinhar que “a educação deve 

permanecer constantemente em movimento e inovar-se de modo ininterrupto” (p. 36), 

pois, sublinha este autor, agora 

não é o adquirido que conta, é o processo que é determinante. Não é nem o ter nem o ser 
que são determinantes, mas sim o devir-ser. Neste contexto, pertence à escola preparar 
(...) não “para a vida” entendida como um todo determinado, mas para uma educação 
contínua [e continuada]. O papel primordial da escola será o de aprender ou, melhor 
ainda, aprender a devir-ser. (Hummel, 1977, p. 36, aspas no original) 

Uma das tarefas prioritárias que hoje se coloca a quem a educação e o 

desenvolvimento socioeconómico sustentado dizem respeito consiste em adotar um 

paradigma socioeducativo que possibilite a construção de sistemas de ensino coordenados 

e estruturados de modo flexível e estratégico, reconhecendo na EA um pólo importante 

de e para o desenvolvimento educativo, social, económico, cultural e profissional de todos 

os homens e mulheres (CNSCE, 2008a, 2008b; ONU, 2001; UE, 2005a, 2005b, 2006, 

2007b; UNESCO, 2000a, 2000b). Isto significa configurar a educação, em geral, e a EA, 

em particular, não apenas como um conjunto de orientações gerais de carácter político-

doutrinário, mas iluminada por cenários de equidade e justiça social, onde todos os 

homens e mulheres não só se sintam eternos aprendentes, mas também se disponham, se 

preparem para partilhar conhecimentos e saberes. 
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1.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS: NOVOS CONCEITOS OU (RE)LEMBRAR 

OUTRAS DIMENSÕES DA EDUCAÇÃO 

Rothes (2000, 2003), Nogueira (1996) ou Finger e Asún (2003), sublinhando que 

a EA obriga a repensar os modelos conceptuais e epistemológicos tradicionais da 

educação, do ensino e da Escola, consideram que a ela faz emergir novos desafios 

conceptuais, epistemológicos e educacionais, abrindo caminhos para outras (novas?) 

dimensões da educação até então desvalorizadas, ou até mesmo ignoradas, como sejam a 

educação informal e a educação não-formal ou, como refere Afonso (1992), a educação 

não-escolar – expressão que este autor refere para denominar as dimensões informais e 

não-formais da educação. Estas (outras) dimensões da educação levam à necessidade de  

definir estratégias globais para a aprendizagem ao longo da vida e [a realçar] a 
importância de certos aspetos, até agora largamente ignorados, como a aprendizagem não 
formal e informal, que oferecem aos estudantes uma “segunda oportunidade” de 
aprendizagem e permitem a todos os adultos aceder à educação até uma idade mais 
avançada. (UE, 2005b, p. 2, aspas no original) 

Reconhecer estas (outras) dimensões da educação equivale a reconhecer, por um 

lado, que a educação não é uma realidade simples e homogénea, mas sim complexa e 

heterogénea (Trilla, 1993) e, por outro lado, alerta-nos para a acentuada 

escolarização/institucionalização a que a educação, em geral, e a EA, em particular, tem 

sido votada (Canário, 1999, 2006b; Finger & Asún, 2003), levando Nogueira (1996) a 

considerar que a EA nos torna mais conscientes de que “educação e escolarização não são 

sinónimos” (p. 43). Argumenta este autor que há que reconhecer e valorizar todo um 

campo de oportunidades educacionais que se constituem como “um campo aberto, sem 

respostas ou receitas únicas, representando uma revolta contra o excesso de formalismo” 

(Nogueira, 1996, p. 34) que tem configurado constante e persistentemente a educação, a 

Escola e o ensino, muito particularmente a EA (Canário, 2006b; Lima, 2005, 2006).  

Neste contexto, Fernández (2005), sublinhando os diversos modelos 

epistemológicos que têm configurado a EA, nomeadamente o modelo alfabetizador, 

salienta que um dos impactes deste excesso de formalismo que ilumina muitas das 

práticas educativas da EA consiste “numa conceção exclusiva sobre o espaço de 

aprendizagem: só se aprende na escola” (p. 81). Acrescenta este autor que, ao considerar-

se que a aprendizagem se cinge ao ensino formal que se realiza na escola, “Desvaloriza-

se a experiência prévia que as pessoas possam ter ou a aprendizagem que tem lugar 
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noutros contextos” (p. 81). Neste sentido “parte-se do deficit e não do que as pessoas 

aprendem noutros contextos ou das competências que já tenham desenvolvido.” (p. 81, 

itálico no original), considerando Canário (2006b) ser necessário desfazer a 

“identificação, errónea, entre universo educativo e universo escolar”. Tal identificação – 

diríamos nós, abusiva e falaciosa –, “apenas nos permite aceder a uma visão truncada, 

incompleta e redutora de um processo educativo definido a partir de organizações 

especializadas e balizada por sessões formais, programas, avaliações e certificados” 

(Canário, 2006b, p. 196). 

Como sublinha Morin (1990), “A complexidade não se encontra à margem dos 

fenómenos [mas] constitui o seu próprio princípio” (p. 251). Importa repensar conceitos, 

conceções e práticas que configuram a educação, na medida em que, face às atuais 

transformações sociais, são exigidos outros espaços e tempos educacionais, mais 

flexíveis, mais capazes de responder às necessidades de formação pessoal e cívica de 

todos os que, por uma razão ou outra, os procuram, proporcionando, deste modo, que o 

direito à educação seja “um direito que deve estender-se ao longo de toda a vida, como a 

própria educação [sendo que o] direito à educação é, sobretudo, o direito de aprender. 

Não basta estar matriculado numa escola. É preciso conseguir aprender na escola” 

(Gadotti, 2005, p. 2, negrito no original); como salienta Fernández (2005) “Uma coisa é 

entrar na escola e outra é de lá sair com os deveres cumpridos” (p. 81). 

Apesar de habitualmente se contrapor a educação formal à educação informal e 

não-formal, Trilla (1993), Nogueira (1996), Merriam e Brockett (1997) ou Gadotti (2005) 

sublinham que, mais do que realçar as possíveis e até desejáveis diferenças entre elas, 

importa salientar o seu carácter dialógico e complementar, já que é “nesta simbiose, qual 

‘caldeirada cósmica’, que hoje se tenta recuperar o formal naquilo que não é formal e 

vice-versa” (Nogueira, 1996, p. 50, aspas no original). No entanto, Libâneo (2005), Trilla 

(1993), Smith (2006) ou Coombs (1985) não deixam de realçar algumas diferenças entre 

estas diversas dimensões da educação, que importa referir. Assim, a educação informal 

compreende 

ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente sociocultural, e que se desenvolve 
por meio das relações dos indivíduos e grupos com o ambiente humano, social, ecológico, 
físico e cultural, das quais resultam conhecimentos, experiências, mas não intencionais e 
não-organizadas. (Libâneo, 2005, p. 25) 

Por sua vez, a educação não-formal envolve as situações educacionais “realizadas 

em instituições educativas fora dos marcos institucionais, mas com certo grau de 
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sistematização e estruturação” (Libâneo, 2005, p. 31). Tal significa que “a educação não-

formal é mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Os programas de educação 

não-formal não precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de 

“progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder certificados de 

aprendizagem” (Gadotti, 2005, p. 2, aspas e negrito no original). Para Canário (2006), o 

reconhecimento da importância dos processos educativos não formais está associado a 

duas noções: 

a primeira é a de que as pessoas aprendem com e através da experiência; a segunda é a de 
que não é sensato pretender ensinar às pessoas aquilo que elas já sabem. Ambas 
convergem naquilo que constitui o pressuposto principal da educação de adultos, segundo 
o qual o património experiencial de cada um representa o recurso mais importante para a 
realização de novas aprendizagens. (p. 198) 

Quanto à educação formal, ela “compreende instâncias de formação, escolares ou 

não, onde há objetivos educativos explícitos e uma ação intencional institucionalizada, 

estruturada, sistemática” (Libâneo, 2005, p. 23). Assim, 

a educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada principalmente 
pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como 
o currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, 
com órgãos fiscalizadores dos ministérios da educação. (Gadotti, 2005, p. 2, negrito no 
original). 

Canário (2006b), sublinhando o carácter limitativo e limitador da educação 

formal, sobretudo no que à educação de adultos diz respeito, salienta que “a verdade é 

que a maior parte daquilo que sabemos não foi aprendido na escola”. Argumenta este 

autor que a educação formal é: 

uma invenção histórica muito recente, pela qual passou uma parte ínfima da humanidade. 
No conjunto das situações educativas, a parte que é abrangida pela educação formalizada, 
deliberada, baseada na assimetria de papéis, ocorrendo num tempo, num lugar e numa 
instituição próprias, representa, apenas, a face visível do icebergue. A sua “invisibilidade” 
explica-se e compreende-se à luz do triunfo e da hegemonia do projecto de escolarização 
que marca a história contemporânea, desde os alvores da modernidade. (Canário, 2006b, 
p. 196, aspas no original) 

Merriam e Brockett (1997) salientam que a conceção mais ou menos generalizada 

de que a educação, em geral, e a EA, em particular, se reduzem à educação formal 

evidencia o quanto a ela é ainda configurada por modelos educacionais fortemente 

escolarizados, centralizados e politizados, visando, a maior parte das vezes, manter o 

status quo político-social dos sistemas educativos e sociais. Sublinham estes autores que 
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Enquanto a educação [de adultos] for vista como requalificação profissional (training) 
para que se possa competir nos mercados mundiais e como facilitadora da mobilidade 
social daqueles que pertencem às [ditas] classes médias, ou para inculcar as ideologias 
sociais, continuará a ser uma atividade muito politizada. (p. 168) 

Mais do que uma mera distinção académica, interessa, outrossim, sublinhar a 

importância que o (re)conhecimento destas dimensões da educação assume na 

compreensão da educação e da educabilidade, em geral, e da EA, em particular. Significa 

valorizar diversas dimensões da educação. Significa valorizar a plurivocidade 

educacional. Significa valorizar a diversidade dos espaços e tempos da educação, 

levando-nos a assumir que 

a educação/formação integral do homem não acontece nem se aprende só na 
escola/sistema escolar (educação formal). Vai-se processando na e ao longo da vida de 
uma forma permanente (através também da educação não formal e educação informal) 
isto é, está com as próprias pessoas e surge das interacções destas com o meio, com as 
situações vividas e todas as aprendizagens que se fazem. (Silvestre, 2003, p. 48, parêntesis 
no original) 

Tal diversidade espelha a pluralidade e complexidade de mundos que constituem 

o ser humano, sendo, por isso, importante que a educação tenha como escopo principal 

ensinar a condição humana, devendo esta ser “objecto essencial de todo o ensino” 

(Morin, 2002, p. 17), de forma que “cada um, onde quer que esteja, tome conhecimento 

e consciência em simultâneo da sua identidade comum com todos os outros humanos 

(…) e mostrar o vínculo indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo o que é 

humano” (Morin, 2002, p. 17). É neste sentido que devem ser entendidas as reflexões de 

Canário (2006b), ao considerar a educação como um 

processo permanente em que, como ser inacabado e curioso, a pessoa afirma e constrói a 
sua especificidade humana, interrogando-se, construindo conhecimento sobre o mundo e 
sobre a forma de nele intervir. É neste sentido que é possível sustentar que o acto de 
aprender é tão necessário, natural e inevitável como respirar. (Canário, 2006b, pp. 195-
196) 

Neste sentido, quer-nos parecer que a Escola deve ser entendida como espaço e 

tempo privilegiado de educação de todos e para todos, afirmando-se como um elemento 

de inclusão, dando resposta às diversas necessidades educativas dos diferentes públicos 

que nela (co)habitam, respeitando e valorizando as culturas dos que nela participam 

(César, 2003; 2007; 2013a, 2013b; Melro, 2003a; Melro & César, 2009a, 2009b; 

Silvestre, 2003). E a denominada sociedade do conhecimento assim o exige, sublinhando 

Silvestre (2003) que 
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temos de nos consciencializar, convencer e alertar que é ponto assente que, se antes a 
força do poder se encontrava em aspectos e recursos materiais, hoje essa força deslocou-
se para o saber (conhecimento) e quem não o acompanhar e minimamente dominar, 
tornar-se-á escravo desse poder devido à sua própria ignorância. Dai que o homem global 
tenha obrigação de ser um educando-educador (…) vitalício de forma a manter-se 
permanentemente actualizado e membro da sociedade/comunidade do conhecimento. 
(Silvestre, 2003, p. 37, itálico no original) 

Sendo esta “uma sociedade de múltiplas oportunidades de aprendizagem, as 

consequências para a escola, (…) são enormes” (Gadotti, 2005, p. 3, negrito no original), 

sendo uma delas assumir que só através da implementação de uma educação que fomente 

os sentimentos de identidade, de pertença e de promoção pessoal e social, o ser humano 

se preparará para um futuro que se quer mais promissor porque mais adequado à 

diversidade ontológica e cultural que lhe é própria (César, 2009a, 2013a, 2013b; Melro 

& César, 2009a, 2009b, in press b; Rodrigues, 2003b, 2006b).  

Partindo da conceção de que as conceções e as práticas da EA não ocorrem no 

vazio, mas são configuradas por múltiplos contextos, crenças e valores, Titmus (1989), 

referindo-se aos diversos propósitos e finalidades da EA, destaca quatro grandes 

objetivos que a iluminam: (a) possibilitar uma educação de segunda oportunidade aos 

adultos que não tiveram oportunidade de a obter através do sistema educativo regular 

inicial; (b) proporcionar espaços de inclusão individual e social aos adultos nas diversas 

situações que marcam as vivências destes indivíduos; (c) possibilitar formação 

profissional adequada aos adultos de modo a responderem às exigências profissionais; e 

(d) desenvolver atividades de enriquecimento pessoal dos adultos sem que tenha 

necessariamente em conta as suas funções sociais e económicas.  

Canário (1999), referindo-se à diversidade e complexidade que configuram os 

princípios que subjazem às práticas educativas de adultos, salienta quatro propósitos 

fundantes e orientadores da EA: (a) a formação profissional contínua e continuada que 

visa a requalificação profissional de modo a responder a uma gestão adequada dos 

recursos humanos; (b) a alfabetização e o ensino recorrente que visam responder a 

situações de ausência de acesso, exclusão e abandono precoce escolares; (c) o 

desenvolvimento local que pretende promover práticas de articulação entre a educação e 

o desenvolvimento das comunidades locais; e (d) a animação sociocultural que possibilita 

a valorização de (outros) espaços e tempos exteriores ao universo escolar onde as 

aprendizagens baseadas na experiência de vida assumem particular relevância.  

Mais do que evidenciar um ou outro destes propósitos e finalidades da EA, 

importa sublinhar que 
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nem todos evoluímos nas nossas vidas (...) de modo igual e homogéneo. Seja qual for a 
origem social ou a educação de base, cada um deve poder desfrutar de todas as 
oportunidades que lhes são dadas e que lhes permitam melhorar o seu lugar na sociedade 
e favorecer simultaneamente a sua realização pessoal.” (UE, 2005b, p. 8) 

Neste contexto, devemos ter presente as reflexões de Lengrand (1969) sobre a EA 

entendida como educação permanente, quando sublinham que na sua raiz está a conceção 

de que a educação do ser humano não termina com o fim da escolaridade, “quer a nível 

básico ou secundário, quer mesmo a nível dos estudos universitários, mas continua ao 

longo da vida. Esta interpretação do processo educativo é agora bastante aceite e é a que 

encarna a EA” (Lengrand, 1969, p. 2). Por isso, argumenta este autor que 

Ao referimos o termo “educação permanente”, pretendemos mostrar que o que está em 
causa [na educação de adultos] não é só recuperar o que a educação precoce não foi capaz 
de nos possibilitar, mas ir muito mais além, isto é, dar continuidade ao processo educativo 
ao longo da vida (…) no sentido de responder às exigências cada vez mais urgentes do 
mundo em transformação. (p. 2, aspas no original) 

A EA vem evidenciar que toda a ação educativa deve ser perspetivada como um 

“processo através do qual o indivíduo toma a história em suas próprias mãos, a fim de 

mudar o rumo da mesma” (Fuck, 2000, p. 14) pois, como sublinha Allison (1995),  

enquanto seres humanos, todos os conceitos que construímos da realidade, são 
determinados pelas nossas histórias pelo que o passado nos legou. E aqueles que mais 
ignoram a sua história são os que mais são controlados por ela, porque são os que menos 
entendem as fontes das suas crenças e os que mais confundem os preconceitos inerentes 
à Verdade” (p. xiv, maiúscula no original). 

Não será demais sublinhar que, se um dos objetivos da educação deve consistir 

em preparar de modo adequado os homens e as mulheres para se poderem afirmar como 

cidadãos livres, críticos e responsáveis, então as práticas educativas devem ser 

iluminadas pela consciencialização de que educar significa educar na e para a cidadania, 

isto é, contribuir para a afirmação da participação legítima (César, 2009a, 2010a, 2013a; 

Lave & Wenger, 1991), bem como para o empowerment.  

Canário (1999), referindo-se à importância que a valorização “da experiência de 

quem aprende” assume na EA, sublinha que as práticas educativas que a configuram 

supõem 

um outro papel e uma outra postura, por parte de quem está investido da qualidade de 
formador, a quem se exige que esteja atento e “à escuta” do que sabe o aprendente, 
ajudando-o a formalizar saberes tácitos adquiridos na acção. (p. 110, aspas no original). 
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Assim, é importante evidenciar que 

ensinar adultos é levá-los a “aprender a aprender”, numa perspectiva de educação e 
formação ao longo da vida, só poderá ser viável em espaços-tempos curriculares 
formatados mo paradigma holístico, suportados e ensaiados num construtivismo que se 
requer transversalmente ecológico e critico. (Nogueira, 2002, p. 80, aspas no original) 

Por isso, os princípios que configuram a EA devem apontar para que, cada vez 

mais, a educação respeite as características individuais e sociais de cada ser humano, 

reconhecendo e valorizando as potencialidades, as competências e os conhecimentos 

apropriados ao longo da vida (Canário, 1999; Lima, 2005; Merriam et al. 2007; Silva, 

Leitão & Trigo, 2002). Neste sentido, ela deve ser assumida como sendo de todos e para 

todos, porque acredita no educando enquanto tal, “na sua capacidade de aprender, 

descobrir, criar soluções, desafiar, enfrentar, propor, escolher e assumir as consequências 

de sua escolha” (Fuck, 2000, p. 15). Isto significa sublinhar que “A finalidade essencial 

do processo educativo [seja] o desenvolvimento e a formação global de todos, em 

condições de igualdade de oportunidades, no respeito pela diferença e autonomia de cada 

um” (Alves & Canário, 2004, p. 986). Significa ainda, parafraseando Gaudet e Lafortune 

e (2000) ou Amossy e Pierrot (1997), que a educação seja um espaço e tempo que 

possibilite aos indivíduos o desenvolvimento de um pensamento crítico capaz de 

(co)refletir sustentadamente sobre as idiossincrasias, “as banalidades, (…) os estereótipos 

e clichés que fazem parte de um continuum de expressões cristalizadas sumárias e 

recortadas das coisas e dos seres” (Amossy & Pierrot, 1997, pp. 30-37, itálico no original) 

que, sob a máscara da evidência, configuram as vivências individuais e sociais dos 

indivíduos, transformando-se “em verdades que não precisam de ser questionadas (…), 

[em] princípios gerais que servem de apoio ao raciocínio mas não são raciocínios” (Alves 

& Canário, 2004, p. 989), impossibilitando que os indivíduos se afirmem como seres 

críticos, autónomos e livres. Pelo contrário, a EA vem evidenciar a necessidade de cada 

um se transformar 

num agente activo que está consciente, não só das suas actuais necessidades educativas, 
como das futuras exigências que irá encontrar, planeando a sua aprendizagem de acordo 
com elas (…) conferindo-lhe capacidade de ir ao encontro das necessidades criadas pela 
sociedade da informação. (O’Dwyer, 1996, p. 108). 

Significa, enfim, que a educação assuma a diversidade como uma característica 

inerente e (trans)formadora do ser humano, reconhecendo que “as diferenças individuais 

entre pessoas crescem com a idade, por isso, a educação de adultos deve considerar as 
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diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem” (Scremin, 2002, p. 32).  

A EA, entendida como espaço formativo da e para a diversidade, “não pode deixar 

de ter em conta estas diferenças e procurar transformá-las em recursos, evitando – como 

infelizmente ainda acontece – que elas se traduzam em desvantagem e em défice da 

aprendizagem [e, diríamos nós, de cidadania, de humanidade]” (Susi, 1996, p. 162). Neste 

sentido, a EA veio, no entender de Rothes, Silva, Sancho e Rocha (2006), de Lima e 

Guimarães (2011) ou de Silvestre (2003), colocar à Escola novos desafios como, por 

exemplo, ser capaz de realizar uma ligação mais íntima entre educação e formação, entre 

educação e desenvolvimento, entre educação e cidadania, entre educação e inclusão, 

devendo, por isso mesmo,  

ser capaz de se oferecer as rupturas com o modelo escolar tradicional, dos pontos de vista 
curricular e da relação pedagógica, [e] de se abrir a práticas ajustadas à diversidade social 
e cultural, que sejam inclusivas, participativas e ideologicamente sustentadas. (Rothes et 
al., 2006, p. 182) 

Como tal, a EA vem evidenciar que, em educação, não se deve “dissociar 

competência de cidadania”, não se deve “dissociar formação de mão-de-obra de uma 

visão humanista das relações sociais e económicas” (Werthein, 2001, p. 2). Isto significa 

que a EA deve ser entendida como 

um dos principais meios para se aumentar significativamente a criatividade e a 
produtividade, transformando-as numa condição indispensável para se enfrentar os 
complexos problemas de um mundo caracterizado por rápidas transformações e crescente 
complexidade e riscos (…). A educação de adultos, dentro desse contexto, torna-se mais 
que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto consequência do exercício da 
cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. (UNESCO, 1997, 
pp. 1-2) 

Neste contexto, ainda que a EA seja configurada por alguns autores como um 

campo epistemológico e educativo disperso e de identidades diluídas (Canário, 1999, 

Finger & Asún, 2003), consideramos que ela se deve constituir numa oportunidade 

privilegiada de (re)visitar, (re)debater e de (re)dimensionar a educação, a Escola e o 

ensino, nomeadamente refletir sobre a importância que esta tríade assume na educação e 

formação do ser humano como indivíduo e como cidadão participativo e construtor do 

presente e do futuro.  

O futuro que a EA nos parece apontar sublinha que, num mundo fortemente 

marcado pela globalização, terá de, parafraseando (Finger & Asún, 2003), nos 

possibilitar encontrar a nossa saída para muitos dos desalentos e das contradições que 
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iluminam os sistemas educativos e sociais da atualidade. Isto significa que a nossa saída 

deverá de ter em conta que a educação, seja ela de crianças, de jovens ou de adultos, tem 

o dever de possibilitar a construção e apropriação de “conhecimento endógeno/das 

pessoas” (Finger & Asún, 2003, p. 129), isto é, a ativação de ferramentas de 

aprendizagens diversas e coletivas para a compreensão do mundo em que as pessoas 

vivem, a fim de poderem tomar decisões sobre como viver nele” (Finger & Asún, 2003, 

p. 129, aspas no original). Significa, acima de tudo, como diriam Ainscow e Ferreira 

(2003), efetivar uma EA inclusiva que possibilite “a emergência de uma nova sociedade 

com os seus princípios de direitos humanos para todos, e não somente para aqueles que 

já possuem privilégios” (p. 109). 

Reconhecer o direito dos adultos à educação significa, antes de tudo, reconhecer 

que a Escola deva dar uma outra (nova) oportunidade educativa e educacional a todos 

aqueles que, pelos mais variados motivos e razões, não a tiveram numa fase mais precoce 

das suas vidas (infância e adolescência); a todos aqueles a cujas necessidades educativas 

e formativas a Escola não quis, não soube ou não pode responder; a todos aqueles a quem 

a Escola excluiu (e continua a excluir?) negando-lhes assim um direito que se quer 

inalienável: o direito a uma educação e vida de qualidade, até porque, como sublinha 

Dubet (2003), 

a exclusão escolar, considerada sob o ângulo de um fracasso escolar importante, provoca 
ipso facto uma relativa exclusão social. E numa sociedade em que mais de 10% da 
população economicamente ativa são desempregados, os mais desqualificados do ponto 
de vista da escolarização têm todas as chances de conhecer a exclusão social. O 
movimento crescente dos diplomas aumenta a exclusão escolar relativa dos não 
diplomados, que, por sua vez, se deparam com a exclusão provocada pela crise do 
emprego. Assim, dois fenómenos relativamente independentes, que afetam as relações de 
produção e as relações de reprodução, encontram-se ligados um ao outro. (p. 34, itálico 
no original) 

Urge, pois, por cobro a este ciclo transgeracional que persiste em trespassar 

gerações inteiras. Urge que a Escola ponha cobro à reprodução pura e simples da exclusão 

social! Importa que a Escola a todos eduque e contribua para sociedades mais equitativa! 

Muito embora a exclusão escolar (e, com ela, a exclusão social) seja multifatorial 

(Barroso, 1996; Cosme, 2007; Dubet, 2003), há que reconhecer que ela depende, em 

grande parte, de processos endógenos à própria Escola, levando a que todos os anos (por 

séculos e séculos) muitos dos que são ou já foram crianças e adolescentes – e que ontem 

foram, hoje são e amanhã serão adultos – sejam dela indelevelmente excluídos.  
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Se queremos realizar um futuro mais humano, mais democrático e mais cidadão, 

onde todos e cada um se afirmem como participantes legítimos (César, 2009a, 2013a, 

Lave & Wenger, 1991), importa não só apostar, mas sobretudo efetivar princípios de EI, 

isto é, assumir que  

a inclusão de todos, a escola para todos, não é um mito. É uma evidência. É uma 
necessidade vital à organização das sociedades. É uma urgência incontornável para a 
escola, cujo adiamento só nos atrasa e empobrece. E tenhamos a lucidez e o discernimento 
para compreender que, face à enorme crise social que se adivinha, esta cultura inclusiva, 
esta cultura cooperativa, é uma cultura de sobrevivência. A sua negação representa um 
pacto perigoso com todas as barbáries. (Peças, 2001, p. 24) 

A EA deve, então, ser pensada enquanto estratégia educacional cívica global e não 

apenas como mera estratégia corretiva de um sistema educacional cuja engrenagem 

falhou algures e que tenta, agora, a qualquer custo, remediar. Deve ser pensada, isso sim, 

como um contributo “para o desenvolvimento económico e social [onde a] inclusão social 

se terá de realizar no quadro de referências programáticas de cariz democrático e 

transformador” (Rothes et al., 2006, p. 184), pois, como salienta Susi (1996), a EA deve 

ser vista “em termos de dispositivo global de formação. Se só pensarmos nos programas 

e nas aulas sob uma forma escolarizada, não resolvemos nada” (p. 163). Isto significa 

perspetivar a EA “na luta pela construção democrática e que constitui uma das chaves 

para a cidadania do Século XXI. A educação de adultos, em sua vinculação com a 

democracia, precisa habilitar ao exercício público da participação e da solidariedade” 

(Werthein, 2001, p. 2), possibilitando que os indivíduos tenham um posicionamento 

crítico e construtivo face à multiplicidade e complexidade de desafios que lhes são 

colocados a cada instante da vida. Neste sentido, Courela e Courela (2012) consideram 

fundamental que a EA contribua para o desenvolvimento de mecanismos de inter- e intra-

empowerment, afirmando a participação legítima dos indivíduos. 

No contexto da EA como prática educativa da e para a cidadania democrática, 

Gelpi (1996), sublinha que “Formar competências e saberes necessários à coexistência 

num mundo em perpétua mudança é o objectivo ambicioso e indispensável na educação 

de adultos” (p. 79). Destaca este autor que “A contribuição mais importante da educação 

de adultos no processo democrático é reforçar a capacidade de todos para participar nas 

decisões da vida produtiva, social e cultural” (p. 79). Assim, parafraseando Lauand 

(1996), diríamos que uma das principais tarefas da EA consiste, não tanto em apresentar-
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nos o novo, mas em (re)colocar-nos perante o já experimentado e sabido que, no entanto, 

permanecia esquecido: a necessidade de a todos educar. 

1.3. EDUCAÇÃO DE ADULTOS COMO ESPAÇO E TEMPO EDUCATIVO DA 

E PARA A DIVERSIDADE E DA E PARA A INCLUSIVIDADE 

Um dos elementos configuradores das sociedades em que (co)habitamos é a 

diversidade, cujo mapa demográfico se constitui como elemento importante na delineação 

e criação de oportunidades de aprendizagens para os cidadãos de todas as idades, 

sobretudo quando a maior parte deles é adulta (Briton, 1996; Merriam & Brockett 1997; 

UNESCO, 1997, 2010). Como sublinham Merriam e seus colaboradores (2007), nas 

sociedades contemporâneas, sobretudo nas ditas ocidentais, existem mais adultos do que 

jovens, sendo que esse número tenderá a aumentar nos tempos vindouros. Assim, se 

quisermos que as sociedades proporcionem aos cidadãos equidade e qualidade educativa 

e de vida, teremos de apostar numa educação que responda, de modo adequado, a estas 

mudanças demográficas e sociais. Sublinham estes autores que “os adultos constituem-se 

num potencial infinito para o desenvolvimento” (Merriam et al., 2007, p. 8) das 

sociedades em que participam. Por isso, a EA, enquanto elemento significativo de 

desenvolvimento democrático e de inclusão escolar e social de todos e para todos deve, 

acima de tudo, não tanto apostar em “procuras educativas” (Merriam et al., 2007, p. 8) 

dos cidadãos, mas sim na satisfação das “suas necessidades educativas” (Merriam et al., 

2007, p. 8). Rothes (2002) salienta que é a estas últimas que temos de dar resposta 

adequada e sustentada. Isto significa que a EA deve contribuir para o empowerment dos 

indivíduos, perspetivando-se segundo estruturas e processos educativos e sociais mais 

inclusivos, mais flexíveis e “sempre em processo constante de auto revisão e mudança, 

[possibilitando o desenvolvimento de] competências abrangentes, atitudes de abertura ao 

imprevisto, espírito de pesquisa (…) e um profundo respeito pelo “valor humano” e pelos 

princípios de equidade e de democracia” (Melo et al., 1998, p. 24, aspas no original). 

Significa também sublinhar, tal como estes autores, que uma sociedade que pretenda 

equidade de todos a uma educação de qualidade terá de apostar no desenvolvimento de 

sistemas educativos mais inclusivos e mais justos, possibilitando a todos os cidadãos o 

desenvolvimento de competências e capacidades tais como  

compreender (…) [e] valorizar as diferenças, (…) cooperar e relacionar-se bem com os 
outros, (…) comunicar [e] se integrar positivamente em espaços multicêntricos e em 



33 

expansão constante, (…) reconhecer as solidariedades e interdependências entre todas as 
pessoas e todas as outras formas de vida (…). (Melo et al., 1998, pp. 24-25) 

É neste sentido que a EA pode contribuir para a construção de uma educação e 

uma sociedade mais inclusivas (Badalo, 2006, 2012; Bragança & Oliveira, 2005; Courela 

& César, 2012; Melro & César, 2012, in press a, in press b), isto é, uma sociedade onde 

sejam reconhecidas as potencialidades de todos os cidadãos; uma sociedade que valorize 

a diversidade de características dos indivíduos; uma sociedade  

não apenas aberta e acessível a todos os grupos, mas que estimula a participação; uma 
sociedade que acolhe e aprecia a diversidade da experiência humana; uma sociedade cuja 
meta principal é oferecer oportunidades iguais para todos realizarem seu potencial 
humano. (Ratzka, 1999, p. 1)  

Rothes (2002), sublinhando a importância da EA na efetivação de sociedades mais 

democráticas, porque mais inclusivas, salienta que a crescente consciencialização do 

papel do conhecimento como “factor de desenvolvimento económico” e a  

necessidade de valorizar a relação entre educação e cidadania, tem contribuído para 
afirmar o carácter indissociável dos processos de educação de adultos dos de 
desenvolvimento e democratização, [bem como] (…) o alargamento da participação 
cívica e política, a construção de uma sociedade mais inclusiva, a valorização da 
diversidade cultural. (Rothes, 2002, p. 13) 

Merriam e seus colaboradores (2007), salientando a diversidade económica e 

cultural que configura as sociedades atuais iluminadas por fluxos migratórios cada vez 

mais significativos, bem como pela emergência de estudantes sinalizado como 

necessitando de AESE, sublinham a importância que a EA assume na construção de uma 

educação e de sociedades mais inclusivas e mais interculturais. Alfred (2004) salienta que 

a diversidade e multiculturalidade social que configuram as sociedades atuais sugerem 

que “as políticas de educação de adultos (…) enfrentem a tarefa desafiante de 

responderem e irem ao encontro das necessidades e expectativas” (p. 11) dessa 

diversidade e multiculturalidade. Isto significa que a EA, enquanto prática educativa 

intercultural, se construa, como sublinha Perroti (1996), 

à volta de uma interacção nas situações relacionais que conduzem ao conhecimento e à 
compreensão do “eu” individual e colectivo: a descoberta dos egocentrismos e dos 
etnocentrismos que envolvem cada indivíduo e limitam os horizontes das suas 
percepções, dos seus pensamentos, do seu imaginário” (p. 22, aspas no original).  
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Gelpi (1996), perspetivando a EA num contexto mais abrangente de educação 

intercultural, salienta que esta deve assumir-se como um elemento importante para a 

aprendizagem da e na tolerância, permitindo o encontro entre indivíduos e culturas 

diferentes “sem o medo provocado pela incerteza da proteção e da segurança social” (p. 

79). Argumenta este autor que a EA, configurada enquanto espaço e tempo de 

aprendizagem de inclusividade intercultural, “passa pelo conhecimento e pelo respeito da 

alteridade e da diversidade (...) e por uma familiarização com as nossas múltiplas 

identidades” (p. 79). Como diria César (2003), configurar a EA num cenário educativo 

inclusivo e intercultural significa celebrar  

a diversidade, encarando-a como uma riqueza e não como algo a evitar, em que as 
complementaridades das características de cada um permitem avançar, em vez de serem 
vistas como ameaçadoras, como um perigo que põe em risco a nossa própria integridade, 
apenas porque ela é culturalmente diversa da do outro, que temos como parceiro social. 
(César, 2003, p. 119) 

Rocha-Trindade e Mendes (1996), destacando a importância que a valorização da 

diversidade e das diferenças apresenta na e para a EA, salientam que, apesar de terem 

sido dados passos importantes para o reconhecimento e “o aprofundamento dessas 

diferenças” (Rocha-Trindade & Mendes, 1996, p. 25) ainda há um longo caminho a 

percorrer para que seja implementada uma EA que evidencie “uma atitude e uma política 

de pluralismo cultural, reconhecendo o direito à coexistência, num mesmo espaço de 

soberania, de comunidades portadoras de culturas diferentes, bem como o direito à 

preservação, pelos próprios, dos traços essenciais dessas culturas” (p. 25, itálico no 

original). A UNESCO (1998) salienta que um dos grandes desafios da educação, em 

geral, e de EA, em particular, consiste em promover uma EI e intercultural que reflita  

a riqueza da diversidade cultural, bem como o respeito pelo conhecimento e formas de 
aprendizagem tradicionais dos povos indígenas. (…) a educação intercultural deve 
promover o aprendizado e o intercâmbio de conhecimento entre e sobre diferentes 
culturas, em favor da paz, dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, da 
democracia, da justiça, da coexistência pacífica e da diversidade cultural” (UNESCO, 
1998, p. 24).  

Importa promover uma EA que 

incentive o desenvolvimento pessoal, a cidadania democrática e a inclusão social [e ter 
presente que] este tipo de educação assume um papel crucial ao garantir a todos os 
cidadãos (…), incluindo àqueles que estão mais expostos à exclusão social ou 
discriminação, o direito e a oportunidade de aprender (UE, 2005b, p. 4). 
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Sublinha esta organização ser “fundamental que o reconhecimento do direito [de 

todos] à educação continuada durante a vida seja acompanhado de medidas que garantam 

as condições necessárias para o exercício desse direito” (UNESCO, 1997, p. 22), 

nomeadamente, de entre outros aspetos,  

desenvolver estratégias para estimular a procura da aprendizagem ao longo da vida entre 
grupos sociais marginalizados, incentivar o desenvolvimento de materiais pedagógicos 
inovadores, sensibilizar para a importância crucial da educação de adultos no contexto 
global da aprendizagem ao longo da vida, divulgar e partilhar resultados e boas práticas 
neste campo. (UE, 2005b, p. 3) 

Deve-se, então, efetivar os princípios delineados nas diversas conferências 

patrocinadas pela UNESCO (1949, 1972, 1997, 2008a, 2010), promovendo a EA a nível 

mundial, nomeadamente “oferecer a homens e mulheres as oportunidades de educação 

continuada ao longo de suas vidas (…), de forma a fazer da educação de adultos um 

prazer, uma ferramenta, um direito e uma responsabilidade compartilhada” (UNESCO, 

1997, p. 28). Importa, assim, efetivar uma EA que fomente práticas educativas e 

formativas inclusivas e interculturais, que estabeleçam pontes entre direitos humanos e 

cidadania, entre educação e desenvolvimento sustentável, entre educação e qualidade de 

vida, entre educação e interculturalidade, entre educação e inclusão escolar e social 

(Favilli et al., 2004). Por isso, como diria Ainscow (2009), a EA, enquanto elemento-

chave de efetivação de princípios de EI, deve ser pensada “como um processo de 

transformação de valores em ação, resultando em práticas e serviços educacionais, em 

sistemas e estruturas que incorporam tais valores” (p. 21). Neste contexto, a EA deve ser 

configurada pela efetivação dos direitos fundamentais do ser humano, principalmente os 

de equidade e de liberdade, contribuindo para o exercício de cidadania democrática crítica 

e participativa, bem como para a implementação de políticas e de práticas educativas 

inclusivas, que viabilizem o direito de todos a uma educação e vida com qualidade, isto 

é, que possibilite dar a oportunidade a todos os indivíduos, em qualquer idade da vida, de 

participarem crítica e ativamente nas sociedades. 

Usher e seus colaboradores (1997) sublinham que, porque as sociedades ditas pós-

modernas se afirmam como sociedades constituídas por uma multiplicidade de 

identidades, a diferença e a diversidade não podem ser suprimidas, mas sim valorizadas 

e celebradas, salientando que, nestas sociedades “a diferença não pode ser definida como 

défice” (p. 12). Pelo contrário, ela deve assumir-se como elemento estruturante da 

autonomia individual e social, já que esta “não pode ser vista como algo que se obtém 
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isoladamente, mas relacionalmente” (p. 12). Assim, reconhecer a diversidade como 

elemento enriquecedor da vida humana constitui-se num dos desafios maiores que se 

colocam aos sistemas educativos, particularmente à educação de adultos.  

Retish e Reiter (1999) salientam que as ditas sociedades pós-modernas, 

configuradoras do mundo atual, não só proporcionaram a emergência de espaços de 

mobilidade social e cultural como possibilitaram dar voz a diferentes grupos sociais até 

então oprimidos, tais como mulheres, negros, homossexuais, indivíduos sinalizados como 

necessitando de AESE e minorias culturais e linguísticas, levando a que a educação não 

mais deva ser vista como “uma realidade unívoca (…) e simples e, consequentemente, 

como reprodutora da ordem social instituída” (Usher et al., p. 22), devendo, enquanto 

espaço e tempo de diversidade e de inclusividade, responder à diversidade individual e 

social inerente às sociedades contemporâneas. 

Merriam e Brockett (1997), corroborando a noção de que a diversidade individual, 

social e cultural veio colocar novos desafios à educação, ao ensino e à Escola, salientam 

um outro elemento que nos parece ser importante quando se pretende efetivar uma 

educação que satisfaça com equidade e qualidade as necessidades educativas e formativas 

das sociedades atuais: pôr cobro a fenómenos de desigualdade escolar e social. Salientam 

estes autores que se, por um lado, as sociedades atuais são significativamente 

configuradas pela premência de educação e formação permanentes, por outro lado 

também evidenciam que a procura de outras oportunidades de educação e de formação é 

inversamente proporcional ao nível de escolaridade, ao nível socioeconómico e à 

qualificação profissional dos cidadãos. Quer dizer, quanto mais elevados forem os níveis 

de escolaridade e social dos indivíduos, maior é o número de procura de 

ações/oportunidades de educação e formação. No que à população adulta diz respeito, 

referem estes autores serem principalmente os adultos mais escolarizados, vivendo em 

estratos sociais considerados mais elevados e mais qualificados profissionalmente, que 

procuram (outras) oportunidades de educação e de aprendizagem, levando Fernández 

(2005) a sublinhar que, de certa forma, se vivencia no campo educativo 

o que alguns sociólogos denominam de “efeito Mateus”. Isto é, o que mais sabe, mais 
deseja saber, mais procura saber e o que menos sabe, quanto menos sabe, menos 
consciente é da sua necessidade de aprender, menos manifesta querer saber e menos 
ofertas tem para aprender. (p. 90) 

Assim, tudo parece apontar para que, em vez de através da EA exercermos um 

impacte democratizador e de equidade escolar e social, parece que ampliamos e 
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maximizamos as disparidades escolares e sociais, reproduzindo, parafraseando Bourdieu 

(1996, 1997), na educação (de adultos), as misérias do mundo. E porque, como sublinha 

Melo (1996), “A Educação de Adultos estará [ou deveria estar, diríamos nós] sempre ao 

serviço de uma Sociedade Aberta: à mudança e à melhoria, à inovação benéfica para as 

pessoas e para o Planeta” (p. 20, maiúsculas no original), urgindo fazer da EA uma 

“interacção fluida entre distintos modelos de educação e formação” (Fernández, 2005, p. 

95). Caso contrário, correremos o risco de “a educação de pessoas adultas [estar] 

bloqueada a partir do interior dos seus próprios processos de aprendizagem” (Fernández, 

p. 95). 

O risco que não interessa que corramos é o de deixarmos de reconhecer a EA 

como sendo um elemento de desenvolvimento social, económico e de promoção de 

equidade e justiça social (INCLUSION INTERNATIONAL (II), 2009; OCDE/OECD, 

2008, 2013; UE, 2007a, 2007b, 2008a). Contudo, o espectro deste risco parece insistir em 

pairar sobre os sistemas educativos que iluminam a EA pois, apesar de a maior parte dos 

sistemas políticos, educativos e sociais lhe reconhecerem a efetivação de princípios de 

educação e sociedade inclusivas (CE, 2007; CNSCE, 2008a, 2008b; UNESCO, 1994, 

1997, 2000a, 2000b, 2003a), ainda continua por cumprir um dos seus principais 

princípios: dar acesso a uma “educação para todas as pessoas, em todas as regiões do 

[mundo] e em todas as condições económicas, através das escolas públicas e privadas” 

(UNESCO, 1994, p. 13, negrito no original).  

Fernández (2005) salienta ser importante compreender até que ponto a noção, 

mais ou menos generalizada, de que a procura de educação e de aprendizagem, por parte 

dos adultos, está efetivamente a alcançar a nível planetário um desenvolvimento 

significativo. Sublinha este autor que, apesar de, nas últimas décadas, a universalização e 

a massificação da escolaridade das crianças e jovens se ter tornado significativa a nível 

mundial e de se terem desenvolvido diversas ações a nível mundial para escolarizar os 

adultos, tal não significa ter-se efetivado um dos objetivos primordiais da EA: erradicar 

o analfabetismo e a pobreza no mundo, pondo cobro à exclusão escolar e social, tal como 

fora proclamado pela UNESCO (1949) em Elsinore, na Dinamarca, aquando da 

realização da primeira conferência sobre educação de adultos e reiterado nas conferências 

que se lhe seguiram (UNESCO, 1960, 1972, 1994, 1997, 1998, 2000a, 2000b, 2008a). A 

sensação de que o projeto de luta contra a exclusão escolar e social, que configura a EA 

proposta pela UNESCO nas conferências atrás referidas, corre sérios riscos de malograr, 

é sublinhada por Lengrand (1994, citado por Kallen, 1996, p. 16), ao salientar que “não 
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se assistiu a qualquer alteração significativa nos programas da UNESCO desde então” (p. 

115) e que, se houve alterações, foram principalmente do tipo negativo.  

O risco deste malogro assume outra dimensão quando se evidencia que a 

alfabetização é um direito que ainda é negado a quase um quinto da população mundial 

adulta (UNESCO, 2007; 2008a, 2008b, 2010), salientando a OCDE/OEDC (2006) que, 

em média, nos países desta organização, somente 42% da população adulta completou o 

ensino secundário. Cerca de 30% dos adultos completou apenas o ensino básico, e 

somente 25% completou o ensino superior. Isto significa que, apesar de a UNESCO 

(1994) ter promovido, há mais de duas décadas, em Salamanca, a necessidade de se 

implementar nos séculos vindouros “a Educação para Todos, examinando as mudanças 

fundamentais de política necessárias para desenvolver a abordagem da educação 

inclusiva” (UNESCO, 1994, maiúsculas no original), continua a ser premente a promoção 

de políticas e práticas educativas inclusivas de educação de adultos que apostem 

efetivamente em propostas educacionais orientadas por princípios educacionais 

focalizados na diversidade e na inclusividade, porque focados na satisfação das 

necessidades educativas de todos os estudantes (UNESCO, 1997, 2000a, 2000b, 2008a, 

2008b, 2010). Importa, assim, promover o acesso equitativo de todos a uma educação 

qualidade sem discriminação, devendo construir-se soluções sustentáveis para a inclusão 

de todos os que foram - e continuam a ser -, pelas mais diversas razões, marginalizados e 

excluídos da escola (CE, 2007; CNSCE, 2008a, 2008b, 2009; ONU, 2007a; UNESCO, 

1997, 2000a, 2000b). Parafraseando Finger (2005), é importante sublinhar que, ainda que 

isoladamente, a educação não possa ser a garantia da sua realização, ela é indispensável 

ao desenvolvimento humano e social, à modernização económica e, sobretudo, à 

efetivação de uma cidadania mais participativa, assumindo a EA como ferramenta 

cultural que possibilita a capacitação dos indivíduos (Courela & César, 2012; Freire, 

1970/1987). 

A este propósito, é pertinente relembrar um dos muitos desafios que a diversidade 

e a inclusividade colocam à EA:  

Para que a educação de adultos não se configure como um espaço “segregado” [e, 
diríamos nós, segregador], é bom que as políticas públicas neste domínio assumam [uma 
clara] recusa de ficar pela garantia minimalista de uma protecção às situações de 
precariedade e a aposta em a cruzar com o desenvolvimento de serviços dirigidos a todos 
os cidadãos. (Rothes, 2002, p. 17, aspas no original) 
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Porque a educação, em geral, e a de adultos, em particular, não se pode constituir 

num espaço e tempo de exclusão, mas num espaço e tempo educativo de diversidade e de 

inclusividade, importa que, parafraseando Brookfield (2005b), ela contribua para que, 

num quadro de cidadania ativa, crítica e participativa, os adultos aprendam a desafiar as 

ideologias, a contestar as hegemonias, a desmascarar os poderes subversivos, a superar a 

alienação cultural e social, a tornarem-se livres e a praticarem a democracia. 

Estes princípios ganham outra importância quando nos referimos a uma parte da 

população mundial adulta a quem o direito à educação tem vindo a ser recusado durante 

séculos e séculos: os adultos sinalizados como necessitando de AESE. Se, como refere 

Trigo (2002), “A aprendizagem ao Longo da Vida (…) pressupõe a aquisição prévia das 

designadas competências básicas, essenciais para todos, jovens e adultos” (p. 31, 

maiúsculas no original), torna-se premente que este pressuposto seja extensivo a todos os 

homens e mulheres, sobretudo àqueles e àquelas que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade individual e social, de que os sinalizados como necessitando de AESE 

são, pelos piores motivos, um exemplo (AR, 2009b; OIT/ILO 2009; ONU, 2007a; 

Pfeiffer, 2002; UE, 2007a; WFD, 2009, 2013).  

Neste contexto, a UNESCO (1994), a UE (2007a, 2007b) e a ONU (2007a, 2007b) 

alertam para o que parece ser inadmissível em pleno século XXI: o acesso à educação 

continua a ser negado à maioria dos indivíduos sinalizados como necessitando de AESE, 

particularmente adultos. Não se pense que esta situação é um flagelo que atinge apenas 

os países ditos menos desenvolvidos. Por exemplo, a nível dos países que fazem parte da 

União Europeia, é sublinhada a urgência de os Estados-membros adotarem medidas que 

melhorem a qualidade de vida dos cidadãos adultos sinalizados como necessitando de 

AESE, e salienta-se que 

Uma recente análise de dados relativa à correlação entre deficiência, idade e mercado de 
trabalho (…) mostra que as pessoas em condição de deficiência continuam a ser 
desproporcionalmente excluídas do mercado de trabalho e que a situação das mulheres 
com deficiência é pior do que a dos homens nesta condição (UE, 2007a, p. 1). 

Salvaguardando a linguagem pouco inclusiva utilizada, estes resultados 

evidenciam não só que os indivíduos sinalizados como necessitando de AESE continuam 

a ser excluídos de um dos direitos fundamentais do ser humano – o direito ao trabalho – 

como também denunciam que a discriminação de género assume nestes indivíduos 

proporções significativas, sendo as mulheres as mais atingidas. E são-no duplamente: (1) 

por serem mulheres e, (2) por serem sinalizadas como necessitando de AESE (Rousso, 
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2000; UNESCO, 1994). É premente que as sociedades reconheçam que são os indivíduos 

do género feminino sinalizadas como necessitando de AESE que “estão frequentemente 

em risco (…) de violência, de abuso, de negligência, de maus tratos ou de exploração” 

(ONU, 2009, art.º 6.º), exigindo-se dos sistemas políticos, sociais e educativos especial 

atenção a estas populações, se quiserem construir sociedades mais equitativas, porque 

mais respeitadoras dos direitos humanos e, por isso, mais inclusivas e democráticas. 

Mittler (1999) salienta que, apesar de alguns exemplos das ditas boas práticas 

desenvolvidas em diferentes países do mundo, a educação de estudantes sinalizados como 

necessitando de AESE, nomeadamente adultos, ainda não é uma prioridade política, 

educativa e social generalizada e efetivada. Argumenta este autor que “Nenhum país no 

mundo tem razões para estar satisfeito com a qualidade dos recursos educacionais 

colocados à disposição de alunos que têm necessidades especiais [sinalizados como 

necessitando de AESE, diríamos nós] ” (p.1), continuando estas crianças, jovens e adultos 

a ser marginalizados ou ignorados. Sublinha ainda ser importante “reavaliar as maneiras 

como uma educação inclusiva e uma aprendizagem de alta qualidade poderiam ser 

oferecidas a todos” (p. 1).  

Assim, se a EA se configurou como um desafio para a reorganização de todos os 

sistemas educativos (Finger & Asún, 2003; Lengrand, 1969; Nogueira, 1996, 2000; 

Rothes, 2000, 2003), a educação dos adultos sinalizados como necessitando de AESE faz 

que esse desafio assuma uma outra dimensão, levando a que se repensem os sistemas 

educativos no seu todo (César, 2010b, 2012b; Dyson, 2001; Hegarty, 2001; Melro & 

César, in press b; Pfeiffer, 2002; Porter, 1997, 2004) e se questione até que ponto são 

efetivados os princípios de EI que iluminam muitos dos documentos de política educativa 

internacional (CE, 2007; CNSCE, 2008a, 2008b; UE, 2004, 2007a, 2007b, 2009; 

UNESCO, 1994, 1997, 2000a, 2000b, 2008a, 2008b, 2010). Assim, no que diz respeito 

ao acesso equitativo à educação e formação ao longo da vida dos indivíduos adultos 

sinalizados como necessitando de AESE, como os surdos, ainda parece haver um longo 

caminho a percorrer no sentido de se implementarem sistemas educativos mais inclusivos, 

que lhes possibilitem a mobilização e o desenvolvimento de competências-chave, 

necessárias para “compreender e participar na sociedade do conhecimento, mobilizando 

através delas o saber, o ser e o saber resolver os problemas com que o mundo actual em 

mudança as confronta constantemente” (Alonso, 2006, s/p).  

Não será de mais ter presente que, se “no passado, um número relativamente 

pequeno de crianças” sinalizadas como necessitando de AESE “pôde ter acesso à 
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educação, especialmente nos países em desenvolvimento, há milhões de adultos nessa 

situação “que não possuem sequer os rudimentos de uma educação básica” (UNESCO, 

1994, pp. 13-14). Importa, mais do que nunca, promover uma EA mais inclusiva, que 

possibilite aos indivíduos adultos sinalizados como necessitando de AESE, e às 

sociedades no seu todo, recuperarem dos impactes negativos, individuais, e sociais 

provocados pelo esquecimento, pela ignorância, pela discriminação e pela exclusão a que 

foram sendo submetidas ao longo dos tempos, promovendo a inclusão escolar e social, de 

modo a possibilitar-lhes a afirmação de uma cidadania plena onde exerçam os direitos 

que lhes são próprios, sem qualquer forma de discriminação. Impõe-se uma EA inclusiva, 

que possibilite a estes indivíduos  

participar numa sociedade que se torna cada vez mais complexa. Isto significa preparar 
as pessoas para a autonomia, para a responsabilidade social e para uma vida de 
participação e de produtividade plenas, oferecendo-lhes oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida. O acesso a oportunidades educativas é necessário para todos. [Estas 
pessoas] são parte integrante das comunidades no seu todo e a sua condição deve ser vista 
como parte dos seus cenários educativos, sociais ou laborais, o que representa remover 
ou melhorar as barreiras à sua efetiva participação individual e social. (CE, 1996, p. 143) 

O sublinhado nesta citação assume particular importância quando instituições 

como a UE (2007a), a UNESCO (2008a, 2008b, 2010) ou a ONU (2009) referem que 

estes indivíduos parecem estar associados aos 20% da população mundial que vive na 

pobreza. Neste sentido, a EA, iluminada pelo paradigma da educação e sociedade 

inclusivas, pode contribuir para o desenvolvimento de medidas educativas que 

proporcionem melhores condições socioeconómicas a estes indivíduos, possibilitando-

lhes a inclusão sustentada no mundo do trabalho (Afonso, 2005b). Importa, por isso, 

desenvolver uma educação que destaque “ao máximo o potencial que se encontra 

escondido em muitas pessoas excluídas do mercado de trabalho” (UE, 2007a, p. 3) e 

reconhecer os indivíduos sinalizados como necessitando de AESE “como um dos grupos-

alvo prioritários para o desenvolvimento social e económico” (UE, 2007a, p. 3). Urge, 

então, desenvolver projetos educativos e formativos multidisciplinares e de parcerias 

múltiplas sustentados e adequados às características destes indivíduos, direcionados para 

a criação de postos de trabalho, para a qualificação para o trabalho e para a (re)orientação 

profissional, numa só palavra, para o empowerment (AR, 2009b; EC, 1996; ONU, 2007a, 

2007b; Reynolds & Fletcher, 2002; UNESCO, 2000a, 2000b, 2008a, 2008b, 2010).  

No que à educação dos surdos adultos diz respeito, a WFD (2013) sublinha que: 
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As políticas de educação de adultos devem ter em conta as diferenças individuais e as 
diferentes situações dos Surdos. Devem reconhecer a importância da língua gestual e o 
envolvimento dos Surdos como recursos dos programas de educação de adultos. Devem 
ser tomadas medidas de modo a garantir que todos os estudantes Surdos adultos tenham 
acesso à educação 1), na língua gestual nativa, 2) em turmas especiais com outros alunos 
Surdos, e 3) em todos os níveis de ensino, conforme o caso. Os Surdos devem ser 
envolvidos na planificação, na implementação e na avaliação dos programas de educação 
de adultos, assegurando a respetiva educação, relevância e qualidade (s/p, maiúsculas no 
original) 

Isto significa dotar os sistemas educativos de “profissionais multiculturalmente 

orientados”, isto é, de 

profissionais capazes de compreender o conhecimento e o currículo como processos 
discursivos, marcados por relações de poder desiguais que participam da formação das 
identidades. Implica tensionar conteúdos pré-estabelecidos e pretensões a verdades 
únicas, procurando detectar vozes silenciadas e representadas nesses discursos 
curriculares, de forma a mobilizar a construção de identidades docentes sensíveis à 
diversidade cultural e aptas a formular alternativas discursivas transformadoras, 
desafiadoras do congelamento de identidades e estereótipos. (Canen & Xavier, 2005, p. 
336). 

E se quisermos que “o direito ao desenvolvimento [seja] uma realidade para todos 

e libertar toda a humanidade da carência” (ONU, 2001, s/p), teremos de proporcionar os 

adultos, em geral, e aos sinalizadas como necessitando de AESE, em particular, uma 

educação e formação adequadas às características individuais e sociais que apresentam. 

Isto significa fornecer-lhes um suporte educativo e formativo ao longo da vida, 

proporcionando-lhes desenvolver mecanismos de inter- e intra-empowerment (César, 

2013a, 2013b; Courela & Cesar, 2012; Melro & César, in press a, in press b), que lhes 

possibilitem viver de forma autónoma, participando legitimamente nas sociedades em que 

participam (César, 2009a, 2014; Lave & Wenger, 1991), pois, como salienta Freire 

(1970/1987), convém não esquecer de que  

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-
se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o 
mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir 
deles o novo pronunciar. (p. 78) 

Contudo, assiste-se hoje à ascensão de políticas educativas e sociais ditas 

neoliberais, que assumem configurações pouco inclusivas (Gadotti, 2009; Griffin, 1999a, 

1999b; Melo, 1996, 2004). Destaca-se (acerba-se?) o individualismo, a mercantilização 

dos chamados bens culturais (Usher et al. 1997) – de que a educação é um exemplo 
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(Finger, 2005; Jarvis, 2006; Lima, 2004, 2005; Melo, 1996, 2005). Frisa-se que 

desenvolvimento é sinónimo de crescimento económico, “em que o económico se reduz 

essencialmente à criação de riqueza no sentido monetário, isto é, de gerar dinheiro, criar 

lucro e o máximo lucro possível no menor período de tempo possível” (Melo, 2005, p. 

99). Fragiliza-se a efetivação de princípios de educação e sociedade inclusivas, que deve 

configurar a EA (Finger, 2005; Finger & Asún, 2003). Acentuam-se os riscos de malogro 

da implementação de projetos educativos inclusivos e, com eles, a possibilidade da 

efetivação de sociedades mais inclusivas. Mas, como tal cenário configurar-se-ia 

humanamente insustentável e porque, parafraseando Thompson (1957), recusamos ser 

vítimas das circunstâncias ou de nós próprios, torna-se importante fazer da educação em 

geral, e da de adultos, em particular, um espaço e tempo de inclusividade escolar e social. 

1.4. DA HUMANIZAÇÃO À MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS: OUTRAS OPORTUNIDADES OU OUTRAS FORMAS DE 

EXCLUSÃO? 

Durante décadas, a EA foi, de modo mais ou menos explícito, mais ou menos 

conseguido, iluminada pelas orientações de cariz humanista universalista da UNESCO 

(1949, 1960, 1972, 1997, 2000a, 2000b, 2008a, 2008b, 2010). Estas orientações 

sustentam-se em diversos princípios, dos quais se salientam os seguintes: (a) o princípio 

do pluralismo de noções, de métodos e de conceções, a par da promoção da cultura da e 

para paz e para a sustentabilidade; (b) o princípio da diversidade configurado pelo respeito 

e pela celebração da diversidade individual, social e cultural; (c) o princípio de que os 

Estados têm o dever de garantir equidade no acesso à educação a todos os cidadãos; e (d) 

o princípio da inclusão escolar e social inerente à construção de sociedades plurais e 

democráticas. 

Contudo, Lima (2004), Finger (2005) ou Melo (1996, 2005) salientam que o 

crescente declínio do “Estado-providência” e a crescente desresponsabilização político-

social dos Estados pela educação dos cidadãos, que desloca para os indivíduos o ónus das 

respetivas trajetórias de participação em contexto educativo, faz que a EA se afaste do 

paradigma de cariz humanista, onde se configura a educação como um direito de todos, e 

cada vez mais se aproxime de paradigmas ditos neoliberais, onde a educação é 

configurada como mercadoria, reduzindo os educandos a consumidores e desvalorizando 

a educação como dever e serviço públicos. Assim, no entender destes autores, este 
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(outro?) rumo da EA pode configurar-se como elemento de exclusão escolar e social, na 

medida em que marginaliza e exclui do acesso à educação os adultos participantes em 

grupos sociais ditos mais vulneráveis – de que os indivíduos sinalizados como 

necessitando de AESE são um exemplo (Melro & César, in pressa, in press b). Isto 

significa que, considerada um bem de consumo, a educação continuará, como sempre 

parece ter sido, mais um privilégio de alguns – daqueles que apresentam condições 

monetárias para a comprar – do que um direito de todos.  

Silveira e Cruvello (1998) ou Lima (2005) sublinham que a EA, entendida como 

projeto educativo de desenvolvimento e formação ao longo da e para a vida, tende a 

perder o potencial de emancipação individual e social que configurava a EA dos anos 

60/70 do século XX e que, ainda hoje, continua presente nas propostas da UNESCO 

(1994, 1997, 2000a, 2000b, 2008a, 2008b, 2010) para a educação e formação dos adultos. 

Hake (2006), Canário (1999) ou Griffin (1999b) salientam que atualmente se assiste, no 

campo da EA, à crescente implementação de modelos reformistas de cariz neoliberal que, 

ao pretenderem dotar os indivíduos de competências para competir e ao responsabilizá-

los individualmente pelo sucesso ou insucesso nesse empreendimento, se evidenciam 

mais preocupados com a aprendizagem enquanto função individual do que com a 

educação enquanto res pública. Como salienta Lima (2003a), 

Ao invés, os “modelos de reforma social neoliberal” deslocam-se, segundo Griffin, das 
“políticas” de provisão de educação pelo estado para o estatuto de “estratégia” e do 
conceito de educação para o conceito de aprendizagem, com incidência mais 
individualista, fragmentada e instrumental. Conferem relevo a concepções mais 
funcionais e adaptativas de aprendizagem e parecem ignorar que, em última instância, 
não há vida sem aprendizagem, incorrendo no risco de denegar a substantividade da vida 
ao longo da aprendizagem e de abandonar os objectivos de transformação da vida, 
individual e colectiva, em todas as suas dimensões. (p. 134, aspas no original) 

Belanger e Tuijnman (1997a, 1997b), sublinhando que a EA não pode escapar às 

contradições inerentes à globalização, que configura as sociedades atuais, salientam que 

as tendências da EA não podem deixar de ser iluminadas pelo “paradoxo político” 

inerente a muitas das vivências políticas das sociedades contemporâneas. Por um lado, a 

educação e a formação constituem-se em elementos de desenvolvimento e de inclusão 

social, possibilitando desenvolver os meios necessários para a apropriação de 

conhecimentos e para o desenvolvimento de competências que possibilitem aos 

indivíduos ajustarem-se e lidarem com as mudanças vertiginosas inerentes às sociedades 

atuais. Por outro lado, a educação e formação de adultos pode igualmente ser um elemento 
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(instrumento?) de exclusão escolar e social, já que a participação em processos de 

aprendizagem (formais) resulta das condições, expectativas e aspirações educativas 

particulares e individuais dos sujeitos, não podendo esperar-se que todos construam, em 

contextos escolares, atitudes positivas perante as aprendizagens e/ou que desenvolvam 

uma autoimagem positiva, sobretudo aquelas que vivenciaram situações de sucesso 

menos conseguidas, espoletadas maioritariamente por experiências de insucesso, 

abandono e exclusão escolar e social.  

Salientando os riscos de exclusão que configuram as pressões que as sociedades 

ditas do conhecimento e da informação, em nome da competitividade e da 

empregabilidade, exercem sobre a educação e formação dos adultos, Alheit e Dausien 

(2002), sublinham que: 

Para aqueles que têm uma experiência bem-sucedida da educação e se veem a si mesmos 
como aprendentes capazes, a aprendizagem contínua é uma experiência enriquecedora 
que aumenta a sensação de controle sobre suas próprias vidas e sobre a sua sociedade. 
Para aqueles que estão excluídos deste processo, ou que optam por nele não participar, a 
generalização da aprendizagem ao longo da vida só pode ter o efeito de aumentar o seu 
isolamento do mundo do conhecimento como fator de enriquecimento. (p. 10) 

Estas considerações ganham outro sentido quando nos referimos aos adultos 

sinalizados como necessitando de AESE. A história da humanidade mostra-nos que os 

preconceitos, a discriminação e a exclusão a que têm sido votados, leva a que sobre eles 

recaia a crença, mais ou menos generalizada, de que, porque seres incapazes, seriam 

impossibilitados de realizar qualquer aprendizagem (Billington, 2000; Dyson, 2001; 

Mattos, 2004; Pfeiffer, 2002; Pomeroy, 2000). Tais crenças, ainda fortemente enraizadas 

nas sociedades atuais, legitimam atitudes e formas de atuação segregadoras e 

discriminatórias, levando a que, nestes indivíduos, as probabilidades de poder responder 

positivamente aos riscos de vulnerabilidade e de resiliência sejam menos elevadas do que 

nos restantes, com impactes negativos no desenvolvimento emocional e cognitivo, bem 

como na sua afirmação como participantes legítimos (Garmezy, 1985; Greenbaum & 

Auberbach, 1992). Autores como Billington (2000), Mattos (2004), Pomeroy (2000) ou 

Oliver e Barnes (1998) salientam que, nas sociedades atuais, ainda se assiste, por 

ignorância (negligência?), ao constante desconhecimento dos direitos e deveres destes 

cidadãos, nomeadamente, dos direitos à educação e à formação que, dentro de um 

contexto de educação ao longo da e para a vida, lhes proporcionem o exercício de uma 

cidadania ativa, crítica participativa, conducente ao empowerment (Finger & Asún, 2003; 
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Melro & César, 2013, in press a; OIT/ILO, 2009). Por isso, importa que a EA se afirme 

como inclusiva, possibilitando educar para 

outros mundos possíveis (...), para a emergência do que ainda não é, o ainda-não, a utopia. 
Assim fazendo, estamos assumindo a história como possibilidade e não como fatalidade. 
Por isso, educar para outros mundos possíveis é também educar para a ruptura, para a 
rebeldia, para a recusa, para dizer “não”, para gritar, para sonhar com outros mundos 
possíveis. Denunciando e anunciando. (Gadotti, 2009, p. 3, aspas no original) 

Sublinhando a importância de os sistemas sociais e educativos desenvolverem 

atitudes mais positivas perante a diversidade humana, Connell (199, 2002) salienta 

algumas das mudanças sociais, políticas e educacionais significativas que configuram 

muitas das políticas e práticas educativas dos sistemas educativos atuais e que se 

constituem em barreiras à inclusão escolar: (a) mercantilização das ofertas e práticas 

educativas; (b) predomínio da formação sobre a educação; (c) adoção de práticas 

administrativas e organizacionais na educação pública; e (d) desmantelamento do Estado-

providência. Argumenta este autor que estas mudanças/barreiras levam a que se silenciem 

as vozes daqueles que estão empenhados na efetivação de uma educação mais equitativa, 

sendo preciso, por isso, construir uma agenda educativa iluminada por princípios 

equitativos. Isto significa que a educação enfrente a tarefa de “Focar-se na inclusividade. 

Quer dizer, focar-se na educação e não na competitividade que leva à segregação e à 

exclusão. Assim, todo o empreendimento educacional deve ser feito no sentido de 

construirmos cenários educativos mais inclusivos” (Connell, 2002, p. 325). 

Contudo, apesar dos esforços desenvolvidos para que esse “empreendimento” 

possa ser efetivamente construído, a UNESCO (1994, 2000a, 2000b, 2008a, 2008b, 2010) 

salienta que a maior parte dos indivíduos sinalizados como necessitando de AESE, na 

maioria adultos, continue a ser alvo de exclusão escolar e social, pelo que se impõe a 

operacionalização de uma EA configurada por um paradigma educativo e social mais 

inclusivo, que proporcione a emergência de “um mundo onde [a diversidade] seja 

valorizada e celebrada e onde todas as barreiras à inclusão sejam erradicadas. Um mundo 

assim será inclusivo para todos” (Oliver & Barnes 1998, p. 102), porque mais acolhedor 

da diversidade humana, da partilha, da autonomia e da construção de TPLV consistentes, 

garantido que todos os cidadãos tenham acesso a um direito que se quer inalienável: 

equidade no acesso à educação de qualidade.  
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1.5. EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM PORTUGAL: ENTRE A INCERTEZA E A 

ESPERANÇA NUM FUTURO EDUCATIVO E SOCIAL MAIS PROMISSOR 

1.5.1. Contextos e problemáticas 

Apesar das significativas mudanças sociais, económicas e educacionais que tem 

existido em Portugal, nas últimas décadas, o país continua a ser marcado por fenómenos 

de exclusão escolar e social que persistem em caracterizá-lo como um dos países onde as 

desigualdades sociais ainda se evidenciam (OCDE/OECD, 2006, 2008, 2013; OIT/ILO, 

2008;) e onde a educação ainda se encontra longe de conquistar um dos principais 

desígnios dos ideais educativos do século XXI: equidade de oportunidades no acesso a 

uma educação de qualidade (Ainscow, 1999; César, 2013a; César & Ainscow, 2006; 

Rodrigues, 2003b, 2006b, 2006c). 

A noção de que todos os portugueses devem ver garantido o direito à educação 

aparece, pela primeira vez, consagrada na Constituição da República Portuguesa, em 

1976 (AR, 1976/2005), nomeadamente, no artigo 73.º, ao estabelecer que todos “Têm 

direito à educação, s/p)”, cabendo ao Estado a democratização da educação, através da 

dinamização de diversas modalidades de educação (formal e não-formal), contribuindo 

para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e 
culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão 
mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a 
participação democrática na vida colectiva. (AR, 2005, art.º 73.º, s/p) 

A obrigatoriedade de o Estado garantir que esse direito seja extensivo a todos os 

portugueses é reiterada na Lei de Bases do Sistema Educativo (AR, 1986, 2005; Pires, 

1987), no artigo 2.º, sublinhando-se, não só a necessidade de o Estado garantir a todos os 

portugueses “o direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e 

sucesso escolares” (p. 3068), mas também de formá-los e educá-los para o exercício da 

cidadania democrática, para que sejam “capazes de julgarem com espírito crítico e 

criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação 

progressiva” (AR, 1986, art.º 2.º, p. 3068). O mesmo documento, considerado por 

Campos (1987) e Pires (1987), entre outros, como sendo a carta magna do sistema 

educativo português, sublinha o dever de  

O sistema educativo [responder] às necessidades resultantes da realidade social, 
contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos 
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indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 
solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho. (AR, 2005, art.º 2, s/p) 

Estes documentos salientam ainda a obrigatoriedade de o Estado português:  

a) Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito;  b) Criar um sistema 
público e desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar;  c) Garantir a educação 
permanente e eliminar o analfabetismo;  d) Garantir a todos os cidadãos, segundo as suas 
capacidades, o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e da 
criação artística. (AR, 1986, art.º 3.º)  

Contudo, estudos sobre a situação escolar, educativa e formativa dos portugueses 

(Benavente, Rosa, Costa, & Ávila, 1996; Costa, 2002; Gomes, Ávila, & Sebastião, 2002; 

INE, 2004) sublinham que, passadas quase três décadas de vigência destes documentos, 

muito há a fazer para que estes e outros artigos sejam efetivados, nas práticas, e se 

constituam numa possibilidade da vivência de cidadania e democracia efetivas própria 

dos países ditos desenvolvidos, sendo necessário assumir 

como grande desígnio estratégico a qualificação dos portugueses e das portuguesas, 
valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção 
de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de 
qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, bem 
assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas. (Quadro de 
Referência Estratégico Nacional - QREN, 2007, s/p) 

Estes desígnios ganham outro sentido quando se procura compreender o estado da 

arte da educação dos adultos em Portugal. O Plano das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD/UNDP, 2005) salientava, quase há 10 anos, que cerca de 658 

mil portugueses (9% da população) com mais de 15 anos não sabia ler nem escrever 

(PNUD/UNDP, 2005). O Instituto Nacional de Estatística (INE, 2004) indica que, em 

2002, 64,5% da população em idade ativa (25 aos 64 anos) completou, no máximo, seis 

anos de escolaridade e 13,0% terminou a escolaridade obrigatória. Estes dados são 

corroborados por relatórios mais recentes, como os da OCDE/ODCE (2013). 

No que diz respeito à população portuguesa adulta sinalizada como necessitando 

de AESE, o cenário de exclusão escolar tende a agravar-se. Em Portugal, apesar de se 

terem registado progressos consideráveis ao nível das políticas referentes a estes 

indivíduos, particularmente no campo da educação, um estudo levado a cabo pelo INE, 

nos finais do século XX (INE, 2002), indicava que, em 2001, embora a maior parte desta 

população tivesse concluído o 1.º ciclo do ensino básico, 37% não sabia ler nem escrever. 

Estudos mais recentes (Capucha, Cabrita, Salvado, Álvares, Paulino, Santos & Mendes, 
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2004; CRPG/ISCTE, 2005, 2007) mostram que, no Continente, esse número baixou 

significativamente. No entanto, 20,9% de indivíduos sinalizados como necessitando de 

AESE continuavam sem saber ler nem escrever, ou sabem-no sem ter frequentado a 

escola (na restante população apenas 3,2% se encontrava nesta situação). Os que 

prosseguiram os estudos além do ensino básico são apenas 5,3% (contra 29,1% da restante 

população). Os que concluíram o ensino secundário ou superior cifram-se em 1,9% 

(quando a percentagem da população é de 10,4%) (CRPG/ISCTE, 2007).  

Estes dados, para além de nos revelarem grandes desigualdades no acesso à 

educação entre a população portuguesa que é sinalizada e não é sinalizada como 

necessitando de AESE, sublinham um outro aspeto não menos importante: à semelhança 

do que se passa a nível mundial, em Portugal estes indivíduos são fortemente penalizados 

em termos de acesso à educação, revelando níveis de qualificação escolares 

significativamente mais baixos que a média nacional (Capucha et al., 2004; 

CRPG/ISCTE, 2007; INE, 2002), confirmando relatórios elaborados pela UNESCO 

(1997, 2000a, 2000b, 2008a, 2008b, 2010), pela ONU (2007a, 2007b, 2009) e pela União 

Europeia (UE, 2007a, 2007b, 2008a) que consideram continuarem a ser os indivíduos 

sinalizados como necessitando de AESE em geral, e os adultos, em particular, as mais 

penalizadas no acesso aos direitos, liberdades e garantias previstos para todos os cidadãos 

que vivem nas ditas sociedades com sistemas político-sociais tidos como democráticos, 

nos quais Portugal se inclui.  

Quando pretendemos analisar até que ponto é efetivado o direito à educação dos 

portugueses, nomeadamente adultos, previsto na constituição portuguesa e reiterado na 

Lei de Bases do Sistema Educativo (AR, 1976/2005, 1986, 2005) e, mais recentemente 

no Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008), importa evocar um outro elemento a ter em conta: 

a literacia. Gomes e seus colaboradores (2002) entendem por literacia 

a capacidade de processamento, na vida diária (social, profissional e pessoal), de 
informação escrita de uso corrente contida em materiais impressos vários (textos, 
documentos, gráficos). Este conceito (…) define-se por duas características nucleares: a) 
por permitir a análise da capacidade efectiva de utilização na vida quotidiana das 
competências de leitura, escrita e cálculo; b) e por remeter para um contínuo de 
competências que se traduzem em níveis de literacia com graus de dificuldade distintos. 
(p. 1, parêntesis no original) 

A Comissão Europeia, num documento produzido recentemente (UE, 2009), 

salienta ser importante distinguir analfabetismo de iliteracia. Para esta instituição, será 

considerado “analfabeto todo o indivíduo que nunca tenha aprendido a ler e a escrever. 
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Já o termo “iliteracia” designa os indivíduos que, apesar de terem frequentado uma 

instituição de ensino, apresentam carências no domínio da escrita” (p. 2, aspas e negrito 

no original), destacando este documento uma forma particular de iliteracia: a iliteracia 

funcional, ou seja, “o facto de nunca se ter adquirido correctamente o nível de leitura e 

escrita necessário à vida quotidiana” (UE, 2009, p. 2, itálico e negrito no original). 

O mesmo documento sublinha que os fenómenos da iliteracia e do analfabetismo 

estão presentes em todos os países do mundo, afetando 960 milhões de indivíduos. No 

que a Portugal diz respeito, o Estudo Nacional de Literacia, levado a cabo por Benavente 

e seus colaboradores (1996), avaliando diretamente as competências de leitura, escrita e 

cálculo da população adulta portuguesa, evidencia que a maior parte dos inquiridos se 

situa em níveis de literacia baixos ou muito baixos, sendo bastante reduzidas as 

percentagens correspondentes aos níveis superiores de literacia - 12,7% da população 

situa-se no Nível 4 e apenas 7,9% no Nível 3. No Nível 0 situam-se 10,3% dos inquiridos, 

cujo posicionamento revela a incapacidade de resolver corretamente qualquer das tarefas. 

Os Níveis 1 e 2 englobam as maiores percentagens (37,0% e 32,1%, respetivamente). Isto 

significa, como salienta Aires (2006), que 

Há iletrismo forte entre nós – acentua-se: a percentagem das estatísticas é a maior da 
União Europeia. Iletrismo significa, no caso, e muito concretamente, real incapacidade 
de dominar o uso da escrita e de praticar a leitura com apreensão directa dos conteúdos 
enunciados ou a enunciar. Mesmo entre os que foram à escola, o iletrismo é uma realidade 
- triste, por certo. Se são hoje quase residuais os que não passaram pelos bancos da 
instituição escolar em períodos mais ou menos longos nas últimas décadas, é muito alto 
o abandono no secundário – tempo em que se devem consolidar hábitos de sociabilidade 
e de cultura. As estatísticas subiam a 45% em anos passados e a tendência não terá 
baixado. (2006, pp. 291-292, maiúsculas no original)  

No que concerne à formação profissional dos portugueses - dimensão relevante da 

EA e necessária “à modernização económica e social [do país]” (QREN, 2007, p. 22) - o 

Instituto Nacional de Estatística (INE, 2004) sublinha que apenas 10,6% dos indivíduos 

em idade ativa realizaram uma formação profissional pós-escolar e que a frequência de 

iniciativas, no âmbito da aprendizagem não-formal, destinadas à atualização de 

competências direcionadas para a atividade laboral, torna-se cada vez menos presente 

consoante aumenta a faixa etária dos sujeitos.  

A preocupação em inverter estas situações tem configurado (de modo mais ou 

menos efetivo, mais ou menos apropriado, mais ou menos presente, mais ou menos 

crítico) as últimas três décadas e meia da história da EA em Portugal, sobretudo a partir 

da instauração do regime dito democrático em 1974 pois, como sublinha Melo (1981),  
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 Podemos afirmar, sem receio de desmentidos, que não houve em Portugal até 1974, um 
verdadeiro sistema de educação de adultos. As vias de educação permanente e educação 
popular encontravam-se bloqueadas, respectivamente, por um sistema de ensino 
conservador, escolástico e escolarizante, “infantilista”, e por um regime político 
dogmático e repressivamente paternalista, para quem qualquer “adulto” – sujeito 
autónomo e participante activo do processo de aprendizagem e da transformação 
consciente do meio físico e social - era inevitavelmente um ‘agente de subversão’. (Melo, 
1981, p. 368, aspas e maiúsculas no original) 

Por um lado, os trilhos seguidos pelas conceções e pelas práticas da EA, em 

Portugal, nos últimos 35 anos, não deixam de ser configurados como apresentando 

avanços, recuos, contradições, lacunas, inconsistências e até alguns malogros das 

políticas educativas em “proporcionar uma melhor adequação (…) às necessidades 

concretas da população que [dela] poderia necessitar” (Gomes, 2002, p. 27). Por outro 

lado, eles também não deixam de ser iluminados por avanços significativos e bem 

conseguidos na promoção de ofertas educativas e formativas a uma população adulta que, 

contra adversidades e dissabores, persiste em recuperar oportunidades perdidas e sonhos 

desfeitos. Como destaca Guimarães (2009) 

É [num] quadro profundamente contraditório que [em Portugal] a promoção do direito à 
educação de adultos através das políticas públicas coexiste com outras prioridades, 
desafios e problemas, alguns de natureza económica e social, deixando-nos dúvidas 
relativamente ao cumprimento das ideias contidas na Constituição de 1976, mas 
reservando espaços para outras possibilidades, algumas destas promotoras da 
emancipação e de uma democracia de melhor qualidade. (Guimarães, 2009, s/p) 

Assim, espera-se que a Escola não mais seja, parafraseando Gadotti (2005), um 

lugar abstrato, mas um território de construção da cidadania. Espera-se que a Escola 

possibilite a todos apropriar-se de conhecimentos e desenvolver competências necessárias 

para enfrentar com sucesso os desafios da cidadania que, passe o pleonasmo, se quer 

crítica, ativa e participativa. Urge que, em Portugal, se (re)tomem e (re)atualizem  

criticamente projectos interrompidos e promessas não cumpridas com vista a uma 
educação ao longo de toda a vida, considerada em toda a sua amplitude, comprometida 
com a emergência de sujeitos democráticos, cidadãos livres e autónomos, capazes de uma 
leitura crítica do mundo e da tomada da palavra com vista à sua transformação (Lima, 
2003a, p. 139). 

Estas preocupações assumem especial dimensão quando está em causa a oferta 

educativa proporcionada aos adultos sinalizados como necessitando de AESE a quem, 

histórica e maioritariamente, o direito à educação tem vindo a ser negado e, com ele, o 

direito à cidadania plena. 
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1.5.2. Ensino recorrente em Portugal: Oportunidades (perdidas) ou obstáculos a 

ultrapassar? 

Canário (1999), Titmus (1989), Tuijnman (1991) ou Merriam e seus 

colaboradores (2007), referindo-se aos diversos propósitos e finalidades da EA, 

sublinham que um dos objetivos que a ilumina consiste em possibilitar uma educação de 

segunda oportunidade aos adultos que, na devida altura, não tiveram a possibilidade de a 

ela ter acesso através do sistema educativo regular inicial. Assim, a noção de uma 

educação/ensino recorrente - mais ou menos dominante, mais ou menos estratégica, mais 

ou menos consensual - parece ter acompanhado a EA que, dentro de uma estratégia 

(necessidade?) global de combate à exclusão escolar e social, promovesse “a democracia 

participativa e a igualdade de oportunidades, garantisse a liberdade de escolha individual 

e facilitasse o desencadear de uma política económica de pleno emprego sem inflação” 

(Tuijnman, 1991, p. 20).  

Antunes (1985), perspetivando historicamente o conceito de educação/ensino 

recorrente, sublinha que, nos anos 60 e 70 do século XX, este conceito era entendido 

como estratégia global de desenvolvimento económico-social e cultural, envolvendo 

diversas estruturas da sociedade com o fito (desígnio?) de resolver as fragilidades dos 

sistemas educativos em dar respostas adequadas aos desafios lançados pela “educação 

para o futuro” (Antunes, 1985, p. 6), significando uma visão permanente da mesma e 

“mudanças radicais não só nos sistemas educativos como, a médio e longo prazo, nas 

instituições económicas, sociais e políticas, tomando a educação como um instrumento 

facilitador das mutações necessárias às sociedades do futuro” (Antunes, 1985, p. 6). 

Assim sendo, a educação recorrente era iluminada pelos princípios seguintes: 

a recorrência - frequência episódica de aprendizagens formais, podendo o aluno 
(re)iniciar a sua formação escolar em qualquer momento; a integração dos saberes - os 
saberes e competências adquiridos deveriam ser objecto de reconhecimento; a 
flexibilização - os cursos deveriam ser estruturadas de forma a adaptarem-se às 
necessidades e interesses dos alunos; a capitalização - valorização e creditação de saberes 
escolares e, eventualmente, extra-escolares, de forma permanente e cumulativa. (ME, 
2003b, p. 4)  

Para além desta ampla e desenvolvimentista conceção da educação/ensino 

recorrente, Antunes (1985) sublinha uma outra, “mais restrita e ‘reformista’”, deste 

conceito: a de educação de segunda oportunidade destinada a “todos aqueles que se viam 

compelidos a abandonar o sistema formal de ensino e a ingressar no mercado do trabalho, 

entrando irremediavelmente no segundo elo da cadeia educação-trabalho-reforma, padrão 
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de vida dominante nas sociedades modernas [ditas] ocidentais” (p. 6). 

Apesar de, na década de 80, o Plano Nacional de Alfabetização e Educação Básica 

de Adultos (PNAEBA) (AR, 1979) ter fomentado, em Portugal, algumas experiências de 

educação recorrente, nomeadamente o lançamento de um projeto experimental de ensino 

por unidades capitalizáveis em três escolas secundárias (atual 3.º ciclo do ensino básico), 

será em 1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (AR, 

1986, 2005) que, no nosso país, esta modalidade de ensino assume alguma relevância e 

enquadramento institucional.  

Esta lei define-a, no artigo 16.º, como uma modalidade especial de educação (AR, 

1986) orientada para os indivíduos que excedam a “idade normal de frequência” (AR, 

1986, p. 3073) no ensino básico, a partir dos 15 anos, e no ensino secundário a partir dos 

18 anos e que “não tiveram oportunidade de se enquadrar no sistema de educação escolar 

na idade normal de formação, tendo em especial atenção a eliminação do analfabetismo” 

(AR, 1986, p. 3073). O artigo 20.º refere ainda que 

Este ensino atribui os mesmos diplomas e certificados que os conferidos pelo ensino 
regular, sendo as formas de acesso e os planos e métodos de estudos organizados de modo 
distinto, tendo em conta os grupos etários a que se destinam, a experiência de vida 
entretanto adquirida e o nível de conhecimentos demonstrados. (AR, 1986, p. 3073).  

Apesar de este documento sublinhar como inerente ao ensino recorrente a 

flexibilidade curricular, de acesso e de práticas, de modo a adequar-se às características 

individuais e sociais de quem o procura, não deixa, contudo, de ser configurado por uma 

conceção restrita do mesmo. Quer dizer, valoriza-se a dimensão oficializante, formalista 

e escolarizante e enfatiza-se a necessidade de certificar as aprendizagens. Desvaloriza-se 

a noção de recorrência e de alternância (Pinto, Matos & Rothes,1998). Esquece-se que a 

Educação “não é um projecto delimitado no tempo, mas antes um processo intemporal 

em que todos participamos como protagonistas principais” (Grilo, 2003, p. 15). Salienta-

se, num ato de mea culpa, as fragilidades sentidas pelos sistemas educativos - marcados 

pelo abandono precoce, insucesso e exclusão escolar - em responder adequadamente às 

necessidades educativas das sociedades, porque, em nome da dita democratização do 

ensino, ao quererem todos na Escola, não souberam, não puderam ou não quiseram 

responder sustentada e qualitativamente à diversidade que nela participa (Melo et al., 

1998; Pinto et al., 1998; Silva & Rothes, 1998). Sobressai a função paliativa 

desempenhada pelo ensino tido como recorrente, face às dificuldades sentidas pelo ensino 

regular que, quando confrontado com o alargamento da obrigatoriedade escolar para nove 
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anos, se depara com muitos estudantes que “antes não tinham aproveitamento e saíam da 

escola e que [agora] passam a ter de [lá] ficar” e para os quais muitas vezes não encontra 

as respostas mais adequadas e que “vai empurrando (...), vai chumbando, suspendendo” 

(Pinto, 2005, p. 44). Vai, parafraseando Silva e Rothes (1998), numa espécie de ato 

administrativo, empurrando os excluídos do ensino regular para “a escola da noite” – leia-

se, ensino recorrente. Olvida-se, enfim, a necessidade de pensarmos o ensino recorrente 

como dimensão da EA que “vá para lá do modelo escolar ou para-escolar, quer dizer, 

pensar a educação de adultos para lá da escola para adultos” (Silva & Rodes, 1998, p. 43).  

Às contradições (perversidades?) que iluminam algumas das conceções e das 

práticas do ensino recorrente, voltaremos mais tarde. Por ora, importa analisar a 

configuração da EA apresentada na Lei de Bases do Sistema Educativo (AR, 1986, 2005). 

Apesar de nela estar contemplada a educação extraescolar e a formação profissional, 

Abrantes (1997), Lima (1988), Nogueira (1996) ou Rothes (1995, 2000, 2005) 

consideram-na como um retrocesso nas políticas nacionais de educação de adultos, 

sublinhando Lima (2005) que esta lei apenas contribuiu para acentuar “a formalização e 

a escolarização do sector da educação de adultos” (p. 41). Ao sobrevalorizar, na EA, a 

dimensão de educação (escolarização?) de segunda oportunidade (Rothes, 2003), por 

mais importante que ela possa ser, esta lei remete para segundo plano outras dimensões 

que a devem iluminar (Canário, 1999; Cavaco, 2002; CNE, 1996; Lima et al., 1988; 

Nogueira, 1996), levando a que se esqueça que a educação (de adultos) “não pode reduzir-

se ao sistema escolar, e que a educação-formação não se limita a um dado período da vida 

de cada um, mas é co-extensiva dessa mesma vida” (Silva & Rothes, 1998, p. 95).  

A escolarização de segunda oportunidade com que é configurado, na Lei de Bases 

do Sistema Educativo (AR, 1986, 2005; Pires, 1997), o ensino recorrente, e com ele, 

grande parte das conceções e das práticas da EA (Badalo, 2006, 2012; Courela, 2007; 

Guimarães, 2009; Lima, 2003a, 2003b, 2005; Lima et al., 1988), é reiterada na Lei-

Quadro da educação de adultos (ME, 1991b), da qual se esperava que (re) definisse e (re) 

orientasse as políticas de educação de adultos em Portugal, (re) instituindo-lhe a 

identidade e a autonomia entretanto perdidas (Lima et al., 1998; Pinto et al., 1998; Silva 

& Rothes, 1998). Expectativas goradas! Acentua-se “o traço” que a caracterizava (e que, 

ainda hoje, parece caracterizar): 

a sua crescente “escolarização”, num duplo sentido: por um lado porque, nas suas 
concepções e práticas pedagógicas, a educação de adultos aparece cada vez mais como 
refém do paradigma escolar; por outro lado, porque na medida em que se reduz 
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progressivamente a uma dimensão de ensino recorrente, a educação de adultos tende a 
tornar-se um apêndice do sistema regular, acolhendo os jovens que fracassam ou 
abandonam precocemente a escola. (Canário, 1997, s/p, aspas no original) 

 Reafirma-se a secundarização da EA. Acentua-se a dicotomia educação escolar 

versus educação extraescolar e profissional (Badalo, 2006, 2012). Dá-se continuidade à 

configuração escolarizante e formalista da EA (Lima et al., 1988; Silva & Rothes, 1998). 

Reitera-se, enfim, o sentido mais restrito do conceito de ensino recorrente (Antunes, 

1985; Badalo, 2006, 2012; Courela, 2007; Melo, 2005), estabelecendo-se como próprio 

deste ensino “Assegurar uma escolaridade, de segunda oportunidade, aos que dela não 

usufruíram na idade própria, aos que abandonaram precocemente o sistema educativo e 

aos que o procuram por razões de promoção cultural ou profissional” (ME, 1991b, p. 

648).  

Assim ocorreu com as primeiras experiências (tentativas?) institucionais da 

efetivação deste tipo de ensino através do Despacho n.º 73/86, de 25 de agosto (MEC, 

1986), que sublinha a necessidade de se operacionalizar, em Portugal, um sistema de 

ensino por “unidades capitalizáveis” que desenvolva  

a capacidade de “aprender a aprender” e de “aprender a apreender” (…) numa perspectiva 
de desenvolvimento individualizado, permita a cada aluno realizar a aprendizagem em 
ritmo próprio e obter aprovação em cada uma das sucessivas “unidades”, de acordo com 
os progressos por ele demonstrados. (MEC, 1986, pp. 1-2, aspas no original) 

 No entanto, não deixou de se dar continuidade, nas conceções e nas práticas 

(Badalo, 2006, 2012; Courela, 2007; Silva & Rothes, 1998), ao formalismo e à 

escolarização, repetindo num ensino, que se esperava fosse uma outra oportunidade, “o 

formato da escola regular, que os adultos iletrados não puderam frequentar ou na qual 

foram mal sucedidos” (Silva & Rothes, 1998, p. 41). Assim continuou a ocorrer, em 1991, 

aquando da experimentação dos cursos do ensino recorrente pelo sistema de unidades 

capitalizáveis (SEUC), no ensino básico, através do Despacho n.º 193/91, de 21 de agosto 

(ME, 1991d) e da sua extensão, em 1992, ao ensino secundário, através do Despacho n.º 

273/ME/92, de 10 de novembro (ME, 1992) e, posteriormente, do Despacho n.º 

41/SEED/94, de 14 de Junho (ME, 1994).  

Apesar de se ter reconhecido que, tal como hoje, vivíamos “num momento em que 

se [exigia] da população adulta uma participação social cada vez mais activa e em que as 

mudanças decorrentes da evolução científica e tecnológica [determinavam] a constante 

necessidade de novas atitudes, conhecimentos e competências” (ME, 1991b, p. 647), 
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continuou-se a insistir, falaciosa e grosseiramente, em identificar o conceito de educação 

recorrente com o de educação de segunda oportunidade (Pinto et al., 1998), bem como 

este com o de educação de adultos que, enquanto tal, deveria ser perspetivado como 

educação permanente e não como frequência escolar dos indivíduos num determinado 

tempo das suas vidas (Lima, 1998; Melo, 2005; Rothes, 2005). Assiste-se, uma vez mais, 

à “tendência para um certo reducionismo conceptual (eventualmente legitimador de 

outros reducionismos e de outras formas de subalternização) da educação (sempre 

presente no capítulo dos princípios) face ao ensino (dominante em termos de referências 

e de regulamentação)” (Lima, 2005, p. 70, negrito e itálico no original). Assim aconteceu, 

mais tarde, em 2004, com a instituição dos cursos do ensino recorrente no sistema de 

módulos capitalizáveis (SEMC), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 74/2004 (ME, 2004a), de 

26 de Março e da Portaria n.º 550-E/2004, de 21 de Maio (ME, 2004b), sublinhando-se a 

importância de  

Numa perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano, os indivíduos adultos 
[deverem] desenvolver as suas competências no sentido de melhorar as suas qualificações 
culturais, técnicas, profissionais e pessoais, de forma a tornarem-se participantes activos 
no desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade em que estão inseridos. 
(ME, 2004b, pp. 50-51) 

No entanto, apesar de alguns êxitos alcançados, o ensino recorrente, ontem como 

hoje, parece não ter deixado, entre nós, de se configurar como ineficaz e ineficiente 

(Imaginário, 2007). Ineficácia e ineficiência perante a urgência de se fazer face ao “atraso 

estrutural educativo português expresso pelas mais baixas taxas de escolarização no 

contexto europeu” (ME, 2003b, p. 2), de se valorizar de modo inequívoco a EA enquanto 

elemento decisivo para a efetivação do objetivo estratégico de qualificação dos 

portugueses, bem como de promover o “desígnio europeu de uma efectiva e generalizada 

aprendizagem ao longo da vida” (ME, 2003b, p. 2). Ineficácia e ineficiência na 

inadiabilidade de se construir “uma resposta educativa e inovadora aos problemas 

decorrentes do baixo nível de qualificação da população portuguesa, proporcionando-lhes 

mais e melhores oportunidades de educação e melhor qualidade de ensino a um número 

cada vez maior de alunos” (ME, 2003b, p. 2). Ineficácia e ineficiência na premência de 

se construírem “soluções mais facilitadoras de uma aquisição rápida de reconhecimento 

escolar (…), eventualmente mais exigentes e mais rigorosas, que credibilizem o processo 

de aprendizagem e certificação” (ME, 2003b, p. 2). Ineficácia e ineficiência porque o 

ensino recorrente, ontem como hoje, 
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consubstanciava-se na não consideração pelos saberes, geralmente de experiência feitos, 
de que os seus aprendentes, pela sua mesma condição de adultos, já eram portadores, 
[reproduzindo] no essencial a lógica de organização, e até de funcionamento, das 
formações do “ensino regular, diurno”: [trata-se] do fenómeno pejorativamente 
conhecido como “escolarização” da educação e formação de adultos, nomeadamente na 
sua vertente profissional. (Imaginário, 2007, p. 5, aspas no original) 

Ineficácia e ineficiência, enfim, em construir cenários educativos diversos, 

flexíveis e adequados à diversidade individual e social dos indivíduos, que esperam da 

educação uma (nova) oportunidade de (re)construir percursos educativos que deem 

sentido e sustentabilidade aos seus projetos de vida.  

Pinto e seus colaboradores (1998) sublinham que, “não obstante a 

heterogeneidade dos públicos que procura o ensino recorrente” (p. 26), este tipo de ensino 

insiste em adotar um modelo único e rígido, esquecendo-se, assim, de cumprir um dos 

grandes princípios/desígnios que o devem iluminar: efetivar o acesso a oportunidades de 

educação ao longo da vida, proporcionando a construção de espaços e tempos educativos 

inclusivos onde os indivíduos, “após realizada a respectiva formação inicial, possam 

aprofundar áreas do saber que lhes interessa ou de que careçam por razões pessoais ou 

profissionais” (Pinto et al., 1998, p. 136)  

Parece-nos ser importante, como diria Nóvoa (2009), que o ensino recorrente e, 

com ele, a EA, se constitua como construtor de cenários educativos “que valorizem a 

dimensão pública da educação, acolhendo (…), uma diversidade cada vez maior de 

iniciativas organizacionais, curriculares e pedagógicas, rompendo assim com um sistema 

excessivamente burocratizado” (pp. 5-6). Importa, por isso, que este ensino, enquanto 

dimensão relevante da EA, seja facilitador da efetivação de princípios de EI, contribuindo, 

assim, para a construção de práticas educativas e sociais mais inclusivas. 

 

1.5.2.1. Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis: Uma nova 

oportunidade ou o princípio do fim? 

Estudos levados a cabo nos finais da década de 90 do século XX, por iniciativa da 

Secretaria de Estado da Educação e Inovação (Badalo, 2012), visando avaliar década e 

meia de ensino recorrente na modalidade de unidades capitalizáveis (SEUC) nas diversas 

componentes que o configuravam - cursos oferecidos, resultados escolares, recursos 

financeiros e evolução da rede de oferta no sistema educativo (Pinto et al., 1998; Rosa, 

2001) - evidenciaram um cenário desolador: economicamente dispendioso, elevadas taxas 
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de abandono e reduzidas taxas de assiduidade e de sucesso académico.  

Este cenário catastrófico assumia proporções mais significativas no ensino 

recorrente secundário. Rothes, em entrevista a Costa (2000), sublinhava que, neste nível 

de escolaridade, “a situação [era] absolutamente inacreditável: [o número de certificados 

situava-se], respectivamente, entre 0 e 4,9 por cento e entre 0 e 3,9 por cento” (s/p). 

Salientava ainda os impactes perversos destes resultados na EA, destacando que 

contribuíam  

decisivamente como factor de desmobilização para a formação [dos adultos]. Para 
perceber os números relativos (…) ao ensino secundário, que são [dos] mais graves, é 
preciso pensar que se criou, em relação aos adultos, uma situação absolutamente perversa, 
que é o facto de transformar-se as unidades capitalizáveis - algo que está pensada para 
facilitar o percurso formativo do adulto, de acordo com as suas possibilidades - num 
processo de selecção mais rigoroso do que aquele que é utilizado com os jovens. (…) 
Enquanto que os jovens podem transitar de ano com três negativas, com o sistema de 
unidades capitalizáveis cria-se uma situação em que um adulto só conclui a sua formação 
quando tiver nota positiva, não só a todas as disciplinas, como a todas as unidades. (Costa, 
2000, s/p) 

Também a tutela responsável por este sistema de ensino reconhece a 

catastroficidade em que se encontrava mergulhado o SEUC (ME, 1999a), propondo que 

se procedesse a  

alterações à organização pedagógica e administrativa desta modalidade de educação, 
destinadas, por um lado, a criar condições para um elevado nível de sucesso a todos os 
que a procuram e garantir a sua plena integração nas dinâmicas da escola e, por outro 
lado, a sustentar, a médio prazo, a reestruturação das ofertas educativas e formativas de 
segunda oportunidade (ME, 1999a, p. 1). 

Contudo, as alterações, promulgadas no Despacho Normativo n.º 36/99, de 22 de 

Julho de 1999 (ME, 1999a), não conseguiram inverter a ordem dos resultados até então 

obtidos. Prenunciava-se a necessidade de mudar o sistema de ensino recorrente em 

Portugal (ME, 2003b) e extinguir o SEUC como modelo deste tipo de ensino. 

As supostas vantagens atribuídas pelos autores do estudo acima referido ao SEUC 

como, por exemplo, a flexibilidade curricular, a possibilidade de diversificar e 

individualizar trajetórias formativas, a produção de materiais tidos como adequados a 

quem ensina e a quem aprende, ou a possibilidade de currículos alternativos que 

permitisse aos estudantes auto-regularem as aprendizagens (Badalo, 2006, 2012; Courela, 

2005, 2007; Courela & César 2003, 2012; Pinto et al., 1998), não conseguiram evitar que, 

no ano letivo de 1999/2000, fosse lançada a  
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a experiência pedagógica de ensino recorrente por [módulos] capitalizáveis, introduzindo 
alterações no funcionamento do ensino recorrente, passando o processo de ensino e de 
aprendizagem a ser dirigido ao grupo - turma, deixando, desse modo, de coexistir na 
mesma sala de aula alunos posicionados em diferentes unidades (...), funcionando, no que 
respeita ao ensino secundário, com base em programas elaborados a partir dos conteúdos 
programáticos previstos para o sistema de unidades capitalizáveis, embora já com alguns 
ajustamentos aos conteúdos leccionados no ensino regular. (ME, 2003b, p. 5)  

Seriam, essencialmente, estas as características que configurariam a 

implementação do ensino recorrente na modalidade de módulos capitalizáveis (SEMC), 

iniciada em 2004/2005 e generalizada no ano letivo de 2007/08, ano em que é extinto o 

SEUC, em regime presencial. No entanto, continuaria a vigorar, por mais dois anos 

letivos, em regime não presencial, para os estudantes inscritos e/ou com unidades por 

capitalizar.  

A premência de se encontrar uma solução alternativa e viável ao SEUC, a nível 

do ensino recorrente secundário, justifica-a o Ministério da Educação com resultados de 

estudos que apontavam ser imprescindível investir na escolarização de nível secundário 

dos portugueses, porque o desenvolvimento económico-social de que o país necessita não 

se coaduna com os resultados de  

cerca de 80% da população portuguesa entre os 25 e os 64 anos como tendo uma 
habilitação igual ou inferior ao ensino básico, mais nos revelando que dos jovens com 
idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, cerca de 50% têm uma qualificação igual 
ou inferior ao ensino básico e 44% não concluíram o ensino secundário, (...) evidenciado 
o grau de determinação que se impõe imprimir nas estratégias conducentes à alteração da 
situação. (ME, 2003b, p. 8) 

Em prol do desenvolvimento económico-social, a Portaria n.º 550-E/2004 de 21 

de Maio (ME, 2004b) promulgou, em 2004, a entrada em vigor do SEMC. Reiterando o 

previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo (AR, 1986) e na Lei-Quadro da educação 

de adultos (1991c), procura-se “uma resposta adequada de formação para aqueles que 

dela não usufruíram em idade própria ou que não a completaram (ME, 2004b, p. 49). 

Possibilita-se, assim, “aos indivíduos adultos [a frequência de] diversos cursos científico-

humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados, (...) de nível secundário 

[permitindo-lhes] desenvolver as suas competências no sentido de melhorar as suas 

qualificações culturais, técnicas, profissionais e pessoais, de forma a tornarem-se 

participantes ativos no desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade em 

que estão inseridos” (ME, 2004b, pp. 49-50). 

Considerando a educação secundária dos indivíduos adultos uma condição quase 
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indispensável para a sua inclusão escolar, social, económica e cultural, a mesma portaria 

define os destinatários desta modalidade de ensino: (a) indivíduos que à data da matrícula 

tenham completado os 18 anos de idade e concluído o 9.º ano de escolaridade ou outra 

habilitação equivalente, ou obtido o resultado de Apto na avaliação diagnóstica 

globalizante; e (b) estudantes que se encontrem numa das seguintes situações: (i) 

detentores dos cursos criados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março (ME, 

2004a); e (ii) que, já tendo concluído o 12.º ano de escolaridade ou habilitação 

equivalente, cujos cursos não foram criados no âmbito do Decreto-Lei n.º 74/2004 (ME, 

2004a).  

Abre-se um (novo?) espaço para o ensino recorrente. Renovam-se expectativas. 

Trilham-se outros percursos... 

1.5.2.2. Delineando princípios, delineando práticas 

Os princípios orientadores do sistema de ensino secundário recorrente por 

módulos capitalizáveis (SEMC) são: (a) conceber um modelo de ensino integrado no 

sistema de educação e formação de adultos que possibilite aos estudantes obter a 

formação de que necessitam, bem como conciliar a frequência dos estudos com as 

obrigações pessoais e profissionais inerentes aos adultos; (b) definir um modelo de 

avaliação que torne possível a articulação entre a avaliação contínua e a capitalização de 

módulos de aprendizagem; (c) adequar currículos à especificidade da EA, valorizando, 

quer competências, quer conteúdos curriculares; (d) possibilitar, através das diferentes 

modalidades de frequência, presencial e não presencial, o respeito e valorização de 

diferentes ritmos e contextos de aprendizagem; e (e) providenciar dupla certificação de 

conclusão de curso secundário, consoante os estudantes prossigam, ou não, para estudos 

de nível superior (ME, 2004b).  

Tal como no SEUC, pretendem-se construir espaços e tempos educativos que 

possibilitem aos estudantes adultos apropriar conhecimentos e desenvolver competências 

que lhes propicie fazer face, de modo mais eficaz, aos desafios científico-tecnológicos 

que configuram a sociedade portuguesa. Tal significa proceder-se à adequação dos 

programas curriculares, das práticas didático-pedagógicas e das formas de avaliação, de 

modo a que a Escola responda adequadamente, em contexto de turma, às especificidades 

dos estudantes, prevenindo eventuais desfasamentos entre conceitos e problemáticas a 

trabalhar e os interesses/necessidades dos estudantes (Badalo, 2006, 2012; Courela & 

César, 2012). Neste sentido, devem possibilitar-se diferentes modalidades de frequência, 
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de modo a responder à diversidade de percursos de vida, de ritmos e de participação nas 

aprendizagens, bem como uma avaliação contínua realizada em contexto de turma (no 

caso da opção pelo regime presencial), que torne possível a capitalização dos módulos e 

permita a aprovação final.  

No entanto, Badalo (2006) sublinha que, apesar dos objetivos e das finalidades 

enunciadas na Portaria n.º 550- E/2004, de 21 de Maio,  

continuamos a ter, nas escolas, programas do ensino recorrente noturno iguais aos do 
ensino regular diurno, apenas fragmentados em módulos de aprendizagem, o que revela 
(…) a pouca exequibilidade das leis que parecem não passar de intenções e não ter em 
consideração que os públicos alvo dos diferentes sistemas, diurno e noturno, são distintos 
nas suas ambições e necessidades. (Badalo, 2006, p. 82) 

Sobre a organização do SEMC, em módulos capitalizáveis, Pinto (2005), 

considerando que este não acrescentara nada de novo relativamente às unidades 

capitalizáveis do SEUC, sublinha que é preciso questionar as lógicas que lhes são 

inerentes: 

Dentro da palavra módulo, podemos ter duas grandes conceptualizações, uma é 
metaforicamente do tipo lego - cada módulo é uma peça de lego que só por si não vale 
nada, só vale no conjunto - ou podemos ter o modelo de puzzle: se quero mobilar uma 
sala e tenho pouco dinheiro, compro um banco, que já em si tem uma utilidade específica, 
posso sentar-me, depois compro uma mesa e já tenho uma mesa e um banco, já posso 
fazer mais coisas com estes dois objectos, mas o banco funciona sem a mesa e a mesa 
funciona sem o banco; juntos potencializam-se e assim sucessivamente. Esta é outra 
noção mais recente sobre o módulo. Não sei se, actualmente, no sistema de módulos, é 
esta a lógica ou se é a do lego. (Pinto, 2005, p. 45, itálico no original) 

Um outro pilar em que parece assentar a organização do SEMC é a capacidade de 

autonomia, de liderança e de uma gestão bem conseguida das escolas, bem como dos 

recursos humanos e físicos ao seu dispor. Assim, compete às escolas, por meio dos órgãos 

de gestão, assegurar: (a) recursos humanos e físicos e uma equipa de docentes, 

preferencialmente pertencente ao quadro da escola; (b) um coordenador para os cursos 

que a escola oferece; (c) materiais necessários à lecionação dos cursos; (d) o 

funcionamento, em horário noturno, dos apoios logísticos e administrativos da escola; e 

(e) o funcionamento de um centro de apoio à autoformação dos estudantes. Cada escola 

determinará, de acordo com os recursos humanos e físicos disponíveis, quais dos cursos, 

previstos na lei, abrirá em cada ano letivo, sendo que, após abertos, deverão ser continuar 

a vigorar, permitindo aos estudantes a respetiva conclusão. Os cursos de nível secundário, 

criados pelo Ministério da Educação para o SEMC, são os cursos científico-humanísticos, 
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os tecnológicos e os artísticos especializados. 

Ao abrigo Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março (ME, 2004a), e de acordo com 

a Portaria n.º 550-E/2004 de 21 de Maio (ME, 2004b), o Ministério da Educação 

autorizou, organizou e estabeleceu os respetivos planos de estudo de diversos cursos. Por 

questões de relevância e de contexto investigativo do presente estudo, referir-nos-emos 

apenas aos cursos artísticos especializados. Neste âmbito, são criados os cursos de 

Comunicação Audiovisual, de Design de Comunicação, de Design de Produto e de 

Produção Artística. Pretende-se, assim, ir ao encontro dos interesses técnico-artísticos da 

população adulta e contribuir para a formação pessoal, bem como para a inclusão social 

e profissional destes indivíduos. 

À semelhança de outros cursos, os planos de estudos destes cursos integram a 

formação geral, a formação tecnológica e a formação técnico-artística. Cada um deles 

está construído em regime modular, sendo as respetivas disciplinas constituídas por um 

número determinado de módulos. Ao contrário do sistema por unidades capitalizáveis, no 

SEMC, os cursos organizam-se tendo como referência três anos letivos, sistema em tudo 

idêntico ao estabelecido para o ensino secundário regular diurno. Tal como neste, os 

cursos têm o 10.º ano a todos comum, devendo os estudantes optar, aquando a inscrição 

no 11.º ano, por um dos cursos acima referidos e oferecidos pela escola. 

A propósito das lógicas organizacionais do SEMC, consideramos ser importante 

sublinhar que estas parecem opor-se, por um lado, aos princípios de recorrência, 

flexibilidade e alternância inerentes ao ensino recorrente (Antunes, 1985; ME, 2003b; 

Pinto, 2005; Tuijnman, 1991) e, por outro lado, ao dever de os sistemas de ensino 

efetivarem princípios de EI como, por exemplo, adequarem-se às características dos 

estudantes, bem como aos seus ritmos de aprendizagem e aos seus projetos de vida 

pessoal e social. Neste sentido, Badalo (2006) sublinha que tais lógicas organizacionais 

impedem  

os alunos que têm um ritmo mais acelerado de estudo de fazerem os módulos num espaço 
de tempo mais curto. Assim, um aluno que frequente o SEMC tem necessariamente de 
frequentar a escola pelo menos durante três anos lectivos. Este tempo só será 
(parcialmente) encurtado se o aluno obtiver equivalências a algumas disciplinas que já 
tenha realizado. (p. 84) 

A coordenação dos cursos do SEMC permanece entregue ao órgão de direção da 

escola, cabendo a um dos seus elementos com assento no conselho pedagógico, coordenar 

os respetivos. Ao coordenador compete: (a) assegurar o funcionamento pedagógico e 
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administrativo dos diversos cursos; (b) zelar pelo cumprimento da legislação aplicável a 

este sistema de ensino; (c) assegurar os procedimentos relativos ao percurso escolar dos 

estudantes inscritos em regime não presencial; (d) promover reuniões trimestrais entre os 

coordenadores pedagógicos das turmas; e (e) colaborar com os diretores de curso no que 

se refere às atividades a desenvolver no âmbito da formação tecnológica (ME, 2004b).  

O SEMC pressupõe ainda a existência de um coordenador pedagógico de turma, 

figura administrativa com um desempenho muito similar ao do diretor de turma do ensino 

regular diurno (ME, 2004b), competindo-lhe: (a) presidir aos conselhos de turma; (b) 

colaborar com os diretores de curso e com o coordenador dos cursos do ensino recorrente; 

(c) promover a reflexão entre os professores da turma sobre as práticas pedagógicas a 

adotar nesta; (d) apoiar e esclarecer os estudantes relativamente à organização e ao 

funcionamento dos cursos ; e (e) manter atualizado o registo de faltas (ME, 2004b). 

Nos cursos tecnológicos e artísticos especializados, designa-se um diretor de 

curso, que deve: (a) fomentar a articulação entre as aprendizagens nas diferentes 

disciplinas; (b) coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação tecnológica 

e técnico-artística; (c) estabelecer pontes entre a escola, as autarquias e as empresas. Estes 

cursos pressupõem, ainda, a criação de parcerias e protocolos entre as escolas e as 

empresas que propiciem aos estudantes aprendizagem e formação desenvolvidas em 

contextos de trabalho. Esta formação integra-se na disciplina de projeto e tecnologias, 

assumindo formas de experiências de trabalho pontuais ou de estágio, cabendo ao diretor 

de curso fomentar essas parcerias e protocolos com entidades empregadoras na área do 

respetivo curso e de acordo com os interesses e necessidades formativas dos estudantes 

(ME, 2004b).  

Badalo (2006), sublinhando alguns dos aspetos que diferenciam o SEUC do 

SEMC, salienta que, ao contrário do primeiro, o SEMC não pressupõe a existência de 

itinerários individuais de formação para cada estudante: “Se, no SEUC, cada aluno tinha 

o seu Itinerário Individual de Formação, no SEMC, o Itinerário Individual do Aluno é 

abolido em função de um aluno integrado num projeto de turma. Dilui-se a 

individualidade em função do grupo” (Badalo, 2006, p. 85, maiúsculas no original).  

Pinto (2005), salientando a necessidade de as escolas se renovarem para efetivar 

princípios de educação (de adultos) inclusiva, sublinha que 

A turma é (…) um dos grandes obstáculos à renovação da escola, porque traz, 
simbolicamente, a ideia de ensinar a todos como se fossem um só, o que é completamente 
desadequado a qualquer tipo de ensino e muito em particular ao ensino de adultos. 
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Caminhar neste sentido no ensino de adultos é a extensão do ensino diurno, é o pior 
caminho. (p. 46) 

Já nos referimos às (persistentes?) semelhanças (mimetismos?) entre o SEMC e o 

ensino regular diurno. Surgem estas com mais evidência nos regimes de frequência 

inerentes ao SEMC. Ao contrário do que acontece no ensino regular diurno e 

semelhantemente ao SEUC, os estudantes podem, no ato da matrícula, optar pelo regime 

presencial ou, em alternativa, pelo regime de frequência não presencial. No caso de 

optarem pelo primeiro, são integrados numa turma e sujeitos ao dever da assiduidade e à 

avaliação contínua. Quando um estudante que frequente o SEMC, em regime presencial, 

ultrapassar o número máximo de faltas injustificadas numa determinada disciplina, será 

excluído da frequência dessa disciplina até ao final do ano letivo em curso, tal como 

estabelecido pelas leis n.º 30/2002, de 20 de Dezembro (AR, 2002) e n.º 3/2008 de 18 de 

Janeiro (AR, 2008b), que regulam o estatuto do aluno dos ensinos básico e secundário. 

Salvaguarde-se, no entanto, que os estudantes que têm o estatuto de trabalhador-

estudante, apesar de excluídos da frequência presencial da disciplina a que ultrapassaram 

o limite de faltas injustificadas, passam imediatamente, nessa disciplina, para regime não 

presencial, podendo realizar as respetivas provas em aneiro, e junho ou julho, em data a 

definir e a publicar antecipadamente pela escola.  

Os estudantes que optarem pela modalidade de frequência não presencial só 

podem realizar uma prova de avaliação em cada época e por disciplina. A alteração de 

modalidade de frequência é permitida desde que essa opção seja devidamente justificada. 

Os estudantes que o desejarem (necessitarem) poderão também transitar para o regime de 

frequência não presencial em cada disciplina em que se encontrem inscritos, desde que 

não tenham ultrapassado o limite de faltas injustificadas. Após transitar para este regime, 

o estudante fica impedido de, no ano letivo seguinte, se matricular nessa disciplina em 

regime de frequência presencial, caso se prove o seu abandono. 

Para além de salientarem a carga burocrática e escolarizante que configura o 

ensino recorrente na modalidade de SEMC, estas lógicas administrativo-organizacionais 

sublinham um outro elemento que nos parece ser relevante: considerar-se 

institucionalmente dever ser o ensino tido como recorrente uma (outra) alternativa e/ou 

outra oportunidade mais flexível e adequada às especificidades dos adultos que não 

puderam, pelas mais diversas razões, concluir a escolaridade na altura em que era 

esperado (AR, 1986; ME, 1991d, 2004a, 2004b, 2004c). No entanto, perante tais lógicas 

administrativo-organizacionais, perguntamos: (a) denunciam elas existir um hiato entre 



65 

os princípios fundantes do conceito de ensino recorrente - dimensão importante da 

educação dos adultos - e os princípios legais que o configuram?; e (b) constituem-se elas 

facilitadoras de inclusividade escolar e social? 

1.5.2.3. Avaliando, certificando, acreditando 

Um dos objetivos do ensino recorrente consiste em atribuir os mesmos diplomas 

e certificados conferidos pelo ensino regular diurno (AR, 1986/2005; ME, 1991b, 2004a, 

2004b). Assim, a certificação deve seguir processos avaliativos que permitam aferir 

“conhecimentos, competências e capacidades dos alunos e a verificação do grau de 

cumprimento dos objectivos globalmente fixados para o nível secundário de educação” 

(ME, 2004a, p. 1935) 

Tendo por referência estes princípios, a Portaria n.º 550-E, de 21 de Maio (ME, 

2004b) estabelece que, a nível do ensino secundário recorrente por módulos 

capitalizáveis, a avaliação das aprendizagens deve, de modo flexível, seguir as seguintes 

modalidades: (a) avaliação diagnóstica; (b) avaliação diagnóstica globalizante; (c) 

avaliação formativa; (d) avaliação sumativa interna; e (e) avaliação sumativa externa. As 

modalidades de avaliação devem depender dos percursos que cada estudante seguir (ME, 

2004b). Assim, consoante os regimes de frequência - presencial ou não presencial - os 

procedimentos a adotar, pelos docentes e pela escola, em relação à avaliação dos 

estudantes pode diferir. A avaliação diagnóstica, da responsabilidade dos professores, 

realiza-se, preferencialmente, no início do ano letivo, visando encontrar possíveis 

dificuldades de aprendizagem e ser o ponto de partida para, no caso de apresentadas, se 

incrementarem estratégias de diferenciação pedagógica conducentes ao sucesso escolar e 

pessoal dos estudantes. Porque as matrículas são permitidas até dia 31 de dezembro de 

cada ano civil, os estudantes que iniciem as atividades letivas depois do início do ano 

letivo poderão, requerer, junto dos órgãos de gestão, a respetiva avaliação diagnóstica.  

A avaliação diagnóstica globalizante visa a validação das competências (escolares 

ou outras) e conhecimentos que os indivíduos já mobilizem quando chegam ao ensino 

recorrente. Esta avaliação destina-se aos estudantes com 18 anos de idade que, não tendo 

completado quaisquer dos ciclos do ensino básico, pretendam candidatar-se ao ensino 

secundário recorrente. Os estudantes que se propuserem a esta modalidade avaliativa 

realizarão uma entrevista, seguida de uma prova escrita, tendo por objetivos: (a) avaliar 

a respetiva aptidão para a frequência do ensino secundário recorrente; (b) a acreditação 

de competências que os estudantes já mobilizem e de conhecimentos já apropriados; e (c) 
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no caso de o resultado ser Apto, permitir que ingressem num curso do ensino recorrente. 

A avaliação formativa é exclusivamente destinada aos estudantes que, no início do ano 

letivo, se inscreveram no regime presencial. Reveste-se de carácter contínuo e 

sistemático, devendo possibilitar aos professores acompanhar o desenvolvimento das 

aprendizagens, bem como delinear estratégias diversificadas e adequadas às 

características, interesses e necessidades dos estudantes. Esta avaliação deve resultar da 

colaboração interativa entre o professor de cada disciplina, os estudantes e os demais 

docentes que compõem o conselho de turma, com a finalidade de compreender e facilitar 

a evolução académica e a autoformação dos estudantes.  

A avaliação sumativa assume um duplo carácter: (a) avaliação sumativa interna; 

e (b) avaliação sumativa externa. A primeira subdivide-se em avaliação sumativa interna 

na modalidade de frequência presencial e em avaliação sumativa interna na modalidade 

de frequência não presencial.  

A avaliação sumativa interna na modalidade de frequência presencial deve ser 

iluminada pela diversidade de instrumentos e de momentos de avaliação que possibilitem 

avaliar os estudantes ao longo dos diferentes módulos de aprendizagem. Realizada em 

contexto de sala de aula, no grupo turma, esta modalidade de avaliação deve possibilitar, 

a professores e a estudantes, conhecer o desenvolvimento do processo educativo e o 

estabelecimento de metas intermédias de aprendizagem e/ou evidenciar diferentes modos 

de ultrapassar eventuais obstáculos às aprendizagem.  

Para que os estudantes capitalizem os diferentes módulos que constituem as 

disciplinas curriculares, devem obter, em cada um deles, a classificação mínima de 9,5 

valores, arredondada às unidades. Saliente-se, contudo, que a não aprovação a 

determinado módulo não impede a frequência do módulo seguinte, podendo os estudantes 

realizar posteriormente o módulo em atraso por meio de uma prova escrita, sendo-lhes 

ainda possível, no ano letivo seguinte, optarem por matricular-se na modalidade de 

frequência presencial no módulo inicial do ano de escolaridade subsequente ou, em 

alternativa, inscreverem-se em regime presencial apenas nos módulos que tiverem em 

atraso ou, ainda, poderem inscrever-se na modalidade de frequência não presencial a essa 

disciplina.  

No que respeita à avaliação sumativa interna na modalidade de frequência não 

presencial, os procedimentos são outros. Esta avaliação aplica-se aos estudantes que se 

encontrem, no início do ano letivo, em regime de frequência não presencial e/ou aos 

estudantes que tenham módulos em atraso. No entanto, nesta modalidade de frequência, 
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os estudantes têm de capitalizar os módulos de forma sequencial, ou seja, não poderão 

capitalizar o Módulo II, de uma determinada disciplina, sem, previamente, terem 

capitalizado o respetivo módulo inicial, e assim sucessivamente. A avaliação sumativa 

interna, para os estudantes do regime de frequência não presencial, realizar-se-á nos 

meses de janeiro, e junho ou julho, em data a definir pela escola. Existe ainda a 

possibilidade de os estudantes realizarem uma prova referente a um único módulo ou a 

três módulos, o que equivale a um dos anos da disciplina. As provas de avaliação 

assumem diversas modalidades: (a) prova escrita; (b) prova oral; (c) prova prática, que 

exige que os estudantes realizem um relatório escrito sobre uma determinada atividade; 

(d) prova escrita com componente prática, que requer que os estudantes redijam um 

relatório referente à componente prática/experimental; (e) prova de projeto, que visa a 

capitalização de um projeto tecnológico; (f) prova de aptidão tecnológica, que consiste na 

defesa, perante um júri, de um produto, objeto ou produção escrita ou de qualquer outra 

natureza; e (g) prova de aptidão artística (PAA), que consiste em defender, perante um 

júri, um projeto que envolva a aplicação de competências técnico-artísticas (ME, 2004b, 

2004c, 2006a, 2006b).  

No que concerne à avaliação sumativa externa, esta é da responsabilidade dos 

serviços centrais do Ministério da Educação e aplicável exclusivamente aos estudantes 

que pretendam candidatar-se a cursos do ensino universitário e politécnico. 

Relativamente à certificação, ela acontece aquando da 

conclusão de um curso, procedendo-se à emissão de: (a) Um diploma que certifique a 
conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído; (b) Um 
certificado que discrimine as disciplinas e área não disciplinar do plano de estudo, bem 
como o trabalho apresentado na prova de aptidão tecnológica, no caso de curso 
tecnológico, ou na prova de aptidão artística, no caso de curso artístico especializado, e 
as respectivas classificações finais; (c) Um certificado de qualificação profissional do 
nível 3, no caso de curso tecnológico e de curso artístico especializado, referindo o curso 
concluído e a especificação ou especialização frequentada e a respectiva classificação 
final. (ME, 2004b, p. 6, itálico e maiúsculas no original)  

Expostos que foram os princípios organizacionais que configuram a avaliação dos 

estudantes, não poderíamos deixar de sobre eles tecer algumas reflexões. O cenário 

multifacetado que ilumina os tipos e objetivos das diferentes provas levar-nos-ia a pensar 

estarmos perante uma avaliação adequada a cada indivíduo, valorizando a diversidade de 

potencialidades, de capacidades, de competências, de conhecimentos (previamente) 

apropriados e de percursos educativos e pessoais dos estudantes. No entanto, perante a 

possibilidade de estarmos, uma vez mais, face a um tipo de ensino configurado por 
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paradigmas educativos massificadores e homogeneizantes, presentes em muitas das 

conceções e das práticas da história recente da educação (Gomes, 2009; Nóvoa, 2009), 

impõe-se que nos perguntemos: efetivará o SEMC a emergência de uma Escola aberta à 

diversidade e à inclusividade? Possibilitará este sistema de ensino aos professores e 

demais agentes educativos agir adequadamente perante a diversidade dos percursos 

educativos dos estudantes? Proporcionará a Escola espaços e tempos didático-

pedagógicos construtores de sucesso escolar e social? 

1.5.2.4. Outros elementos (desafios?) do SEMC 

Afirmar a Escola, enquanto espaço e tempo de inclusividade da e para a educação 

dos adultos, é inadiável. Esta preocupação parece estar presente, ainda que de modo ténue, 

na legislação referente ao ensino recorrente na modalidade de sistema por módulos 

capitalizáveis, quando afirma que “Os alunos de cursos de ensino recorrente de nível 

secundário de educação beneficiam de apoio escolar com vista ao seu acompanhamento 

pedagógico e à sua autoformação [, sendo dever da Escola] organizar e assegurar o 

funcionamento de um centro de apoio” (ME, 2004b, p. 52) – princípio importante da EI 

(Ainscow, 2000, 2009; César & Ainscow, 2006; Hegarty, 2001) 

Salienta o documento que este centro de apoio se destinará especialmente ao 

acompanhamento pedagógico de todos os estudantes inscritos no SEMC, podendo 

também “funcionar como pólo de apoio à distância, recorrendo, nomeadamente, à 

utilização das novas tecnologias de informação e comunicação” (ME, 2004b, p. 52). 

Acrescenta ainda que, para que o centro de apoio acompanhe devidamente os estudantes 

que dele necessitarem, as escolas devem: (a) dotá-lo de documentação e outros materiais 

de natureza pedagógica e didática necessários à sua missão; (b) dispor de uma dotação 

horária até oito unidades letivas parciais de 45 minutos semanais, por cada ano de 

escolaridade, distribuída pelas diferentes disciplinas, de acordo com as necessidades; e 

(c) formar uma equipa de professores designada pelo órgão de direção da escola que 

assegure o seu funcionamento (ME, 2004b). 

Neste documento salienta-se também que “Os alunos com necessidades 

educativas especiais beneficiam ainda do apoio socioeducativo previsto na lei” (ME, 

2004b, p. 52). Apesar da linguagem pouco inclusiva com que refere os estudantes 

sinalizados como necessitando de AESE, referindo-os como alunos com NEE, este aspeto 

parece-nos pertinente e relevante quando se pretende que os Estados desenvolvam 

sistemas educativos inclusivos, nomeadamente, produzindo legislação e incrementando 
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formas de atuação que proporcionem que as escolas sejam, inadiável e impreterivelmente, 

espaços e tempos educativos inclusivos, facilitando o empowerment de todos os que nelas 

participam (CE, 2007; CNSCE, 2008a, 2008b; ME, 2008; Porter & Richler, 1991; 

UNESCO, 1994, 2000a, 2000b, 2008a, 2008b, 2010). Que os documentos de política 

educativa contemplem a diversidade e a inclusividade assume particular importância, 

sobretudo quando nos referimos aos estudantes sinalizados como necessitando de AESE 

(ME, 2008), porque lhes possibilitam equidade no acesso a uma educação de qualidade – 

princípio fundamental da EI que lhes tem vindo a ser sucessivamente negado.  

Contrariando a exclusão escolar e social vivenciada por alguns estudantes, este e 

outros elementos possibilitaram a criação de escolas mais inclusivas, capazes de lhes 

proporcionar os apoios necessários e adequados ao sucesso escolar que, dadas as suas 

especificidades, se encontram individual e socialmente mais vulneráveis a sistemas 

educativos e sociais pouco valorizadores da diversidade. No entanto, importa questionar: 

bastará figurarem na lei para serem efetivados? Ou estaremos uma vez mais perante o 

perpetuar do distanciamento entre os princípios (legais) e as práticas que configuram o 

quotidiano educativo e escolar de muitas das escolas portuguesas (César & Ainscow, 

2006; Freire, 2005; Melro, 1999, 2003a; Melro & César, 2009a, 2010a, in press a, in press 

b; Rodrigues, 2006a, 2006,b, 2006c)? 

Estas preocupações ganham outro sentido quando o SEMC parece ser configurado 

por lógicas organizacionais formalizantes/escolarizantes, pouco facilitadoras de apoios 

bem conseguidos aos estudantes que deles necessitem. Exemplificando: como conjugar a 

obrigatoriedade de os estudantes cumprirem horários letivos (sobrecarregados) com a 

possibilidade de frequentarem o centro de apoio previsto na lei? E no caso dos estudantes 

sinalizados como necessitando de AESE? Estarão as escolas dotadas de profissionais 

devidamente habilitados/preparados para lhes proporcionar, neste espaço e tempo os 

apoios de que precisem e com a devida qualidade? Será que na atribuição destas funções 

aos professores, as escolas têm o cuidado de selecionar professores devidamente 

preparados para responderem às características, interesses e necessidades destes 

estudantes? Não seguirão elas outros critérios, que não os superiores interesses dos 

estudantes? E no caso específico dos estudantes surdos? Disporão as escolas de 

professores e de outros agentes educativos (por exemplo, intérpretes e docentes de LGP) 

preparados e/ou com distribuição de serviço adequadamente desenhada para acompanhar 

com qualidade estes estudantes nos respetivos centros de apoio? 

Badalo (2006), embora reconhecendo à legislação a preocupação com a criação 
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destes centros, não deixa, no entanto, de colocar algumas dúvidas relativamente à sua 

exequibilidade, questionando:  

todos os centros de apoio têm à disponibilidade do professor meios informáticos para que 
este possa exercer a sua actividade à distância? E será que os alunos que frequentam o 
regime não presencial têm acesso à Internet? Será que dominam as novas tecnologias da 
informação e comunicação? Não podemos ignorar que muitos destes alunos pertencem a 
classes sociais desfavorecidas e, por vezes, ocupam cargos profissionais que nem sempre 
obrigam ao contacto com às novas tecnologias da informação e da comunicação. (pp. 89-
90) 

Porque é premente que a Escola efetive princípios de EI, diremos que não basta 

identificar obstáculos. É preciso transformá-los em desafios à construção e efetivação de 

culturas organizacionais e profissionais que possibilitem a todos os estudantes vivenciá-

la como espaço e tempo de inclusividade escolar e social. 

Apesar de o SEMC, nos princípios legais, fazer alusões à importância de se 

constituir como uma modalidade de ensino promotora da inclusividade na EA, Badalo 

(2006, 2012), salientando alguns elementos diferenciadores do SEMC relativamente ao 

SEUC, sublinha diversas barreiras a essa promoção, das quais destacamos as seguintes: 

(a) programas curriculares decalcados do ensino regular diurno e, por isso, desajustados 

às especificidades dos estudantes adultos; (b) divisão avulsa dos programas curriculares 

do ensino regular diurno em módulos, que se tornam difíceis de cumprir mesmo para 

estudantes com níveis de assiduidade elevados; (c) cargas horárias que podem atingir as 

25 horas semanais; (d) ausência de instrumentos de estudo adequados à condição de 

adultez dos estudantes; (e) subvalorização da flexibilidade e da autonomia dos estudantes; 

(f) práticas pedagógicas de sala de aula focadas mais na figura do professor do que na dos 

estudantes.  

Contudo, este autor salienta também alguns contributos que o SEMC poderá dar 

para a efetivação de uma educação mais adequada às características, interesses e 

necessidades dos estudantes adultos. Por exemplo, a existência do grupo-turma poderá, 

neste tipo de ensino: (a) possibilitar a construção de relações de maior proximidade entre 

estudantes e estudantes e entre estudantes e professores; (b) promover a construção de 

percursos educativos comuns, bem como a partilha de experiências de vida e de trabalho; 

e (c) permitir aos professores “aproveitar o facto de ter consigo os alunos, para pensar e 

debater um mesmo problema ou conteúdo programático, favorecendo uma rede de 

aprendizagem que supere (respeitando) os limites da individualidade” (Badalo, 2006, p. 

95). 
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Apesar destes e outros elementos positivos presentes no SEMC, esta modalidade 

de ensino não deixa de apresentar algumas fragilidades, levando-nos a questionar se ela 

se constituirá como uma alternativa viável ao SEUC, tal como foi desenhada para ser 

(ME, 2004a, 2004b), bem como numa outra conceção de EA mais inclusiva, porque mais 

adequada às especificidades destes indivíduos. Sublinhe-se também, as significativas 

deslocações das políticas educativas para outras modalidades tidas como mais eficazes, 

porque tidas como menos morosas e financeiramente mais sustentáveis (ANQ, 2010; 

Presidência do Conselho de Ministros, 2007), de que o programa governamental Novas 

Oportunidades é exemplo. Perguntemos: será o SEMC uma outra oportunidade de ensino 

(recorrente), ou estaremos perante o princípio do seu fim? Justificar-se-á este prenúncio 

quando parece não ter sido ainda possível fazer emergir todas as potencialidades que lhes 

são inerentes? 

Poderemos desconhecer o futuro. Não estamos, porém, impossibilitados de o 

projetar. E o futuro que importa projetar é um futuro que não suprima, que não exclua, 

mas, que construa e que inclua. Importa que o futuro da EA valorize a diversidade como 

elemento-chave da educação e de sociedades inclusivas que urge construir. 
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CAPÍTULO 2 

SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL: 

AFIRMAR CENÁRIOS PROFISSIONAIS E ORGANIZACIONAIS 

INCLUSIVOS 

2.1. SUPERVISÃO: QUE PRINCÍPIOS? QUE PRÁTICAS? 

Se desejarmos transformar o ofício de professor 

em uma profissão plena e integral, a formação – 

inicial e contínua – deve desenvolver a postura 

reflexiva e oferecer os saberes e o savoir faire 

correspondentes. 

(Perrenoud, 2002b, p. 44) 

Apesar da relevância epistemo-conceptual e educativa que o configura, Alarcão e 

Tavares (2003) referem que, ao conceito de supervisão, ainda subjaz complexidade, 

ambiguidade, incerteza e ambivalência, evocando “conotações de poder e de 

relacionamento socioprofissional contrárias aos valores de respeito pela pessoa humana 

e pelas suas capacidades auto-formativas” (p. 3).  

Aludindo ao contexto português, estes autores sublinham que, se o conceito de 

supervisão é reconhecido, por diferentes agentes educativos, como essencial ao 

desenvolvimento da prática profissional e organizacional, assumindo-o como “orientação 

da prática profissional” (p. 3), bem como à garantia de equidade no acesso dos estudantes 

a uma educação de qualidade, também se observa que este é ainda apropriado como hostil 

ao desenvolvimento da profissionalidade docente e à organização das escolas, levando “a 

reações adversas, originadas pela incursão do termo na esfera educativa, pelo anglicismo 

e, sobretudo, pela falta de compreensão relativamente à conceptualização que o 

sustentava [e de certo modo ainda sustenta]” (p. 4). 

As grafias “Supervisão”, “SuperVisão” e “superVisão” a que Waite (1995) ou 

Glickman, Gordon e Ross-Gordon (2008) recorrem, iluminam a ambivalência e 

complexidade que configuram o conceito de supervisão (Alarcão & Tavares, 2003; 

Vieira, 2009a). Se, por um lado, a este conceito subjaz um sentido inspecionador que 
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hierarquiza, distancia ou separa - supervisão significa “Supervisão” (Vieira, 2009a, p. 

11), visão superior, que está acima de; supervisionar diz-se do ato de quem, a partir de 

um plano superior, dirige, revê, inspeciona ou autoriza -, por outro lado, denota processos 

de orientação profissional e organizacional dialógicos (Sanches, 1992, 2007), reflexivos 

e colaborativos, entre “parceiros de aprendizagem e de transformações das condições da 

educação” (Vieira, 2009a, p. 11, itálico no original) - supervisão pode significar, 

simultaneamente, “ SuperVisão” e “superVisão” (Vieira, 2009a, p.11), visão cuidada, 

indagatória, criticamente partilhada e eticamente assumida. Supervisionar diz-se de 

formas de atuação auto-reguladoras dos processos profissionais e organizacionais, 

“supondo uma direcção comum - o desenvolvimento da reflexibilidade profissional dos 

professores para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos” (Vieira, 2009b, 

p. 15, itálico no original).  

É em contexto de complexa mudança epistemológica e praxiológica que o 

conceito de supervisão assume (também neste estudo) o sentido de orientação da prática 

pedagógica e profissional (Alarcão & Tavares, 2003; Glickman et al., 2008; Sanches, 

2007; Vieira, 2009b), isto é, um conceito histórico-socialmente construído e desenvolvido 

e, por isso, mesmo, situado. Assim, a supervisão visa 

o desenvolvimento e a aprendizagem dos profissionais. No caso dos professores, esses 
profissionais supervisionam e gerem o desenvolvimento e a aprendizagem dos seus 
alunos. O supervisor como professor ou, como hoje se diz, facilitador de aprendizagens 
ou como gestor de aprendizagens exerce um influência directa sobre uns e indirecta sobre 
outros. (Alarcão & Tavares, 2003, pp. 5-6) 

Sublinham estes autores que, sendo objetivo primordial da supervisão o 

desenvolvimento “humano e profissional” dos professores e de outros agentes educativos, 

ela é processual - “a supervisão tem lugar num tempo continuado” (p. 16). É 

intencionalmente direcionada - “Situa-se no âmbito da orientação de uma acção 

profissional. Daí chamar-se ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA” (p. 16, 

maiúsculas no original). É multidimensional e transversal à Escola, (...) entendida como 

lugar e tempo de aprendizagem, porventura, como ciber-lugar e ciber-tempo, para todos 

(...), mas também para si própria, como organização qualificante que, também ela aprende 

e se desenvolve porque se pensa a si mesma” (p. 132). 

O sublinhado por estes autores alerta-nos para a importância de os princípios e 

práticas supervisivos assumirem dimensão ecológica, contribuindo para a afirmação das 

escolas como organizações inclusivas “nas quais toda a gente está envolvida (…) na tarefa 
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de aprender” (Ainscow, 1998, p. 37), sendo a todos dada voz, encoraja-se a “resolução 

colaborativa de problemas” (Ainscow, 1998, p. 37). Salienta-se que  

As escolas não são simplesmente edifícios, horários e planos curriculares. Em primeiro 
lugar e antes de tudo o mais, são relações e interações entre pessoas. Consequentemente, 
uma escola com êxito é aquela em que as relações e as interações são facilitadas e 
coordenadas, de modo a que as pessoas nela envolvidas possam levar a bom termo a 
missão que têm em comum. Ao tecer comentários sobre as escolas de qualidade e 
mudança na escola, Strick (1988) defende que, ‘no fundo, a diferença está nas pessoas. 
Pessoas que agem de acordo com os seus valores e que influenciam o que a organização 
pode ser’. (...) como afirmam Clark, Lotta e Augusto (1984): A procura da excelência nas 
escolas é a procura da excelência nas pessoas”. (Ainscow, 1998, p. 37, aspas e parêntesis 
no original) 

Assim entendidas, devem as escolas assumir princípios e práticas supervisivos 

críticos e reflexivos que preconizem a sua valorização como locus de formação da e para 

a diversidade, da e para dialogicidade, da para a inclusividade, assumindo as práticas 

supervisivas como impulsionadoras da construção de uma cultura de escola 

ecologicamente configurada, coordenando, sistematizando, orientando, e apoiando  

os subsistemas nelas existentes, não como um desregulamentado Big Brother, mas através 
de um tipo de supervisão autonomizante de cada subsistema e de cada microssistema, de 
modo, a que a temida supervisão inspectiva, do tipo orwelliano, não precise de exercer-
se. (Sá-Chaves & Amaral, 2001, p. 83) 

 Enquanto praxis ecologicamente orientados (Alarcão & Tavares, 2003; Sá-

Chaves, 2002) os princípios e práticas supervisivos devem assumir-se como facilitadoras 

das transições entre as diferentes culturas em que os professores e outros agentes 

educativos, os estudantes e as famílias participam, arredando formas de ação e reação 

pouco valorizadoras da prática supervisiva, bem como formas subliminares de exclusão 

que, às vezes, ainda se fazem sentir em culturas profissionais pouco acolhedoras da 

dúvida, do erro, da incerteza, da flexibilidade (Brookfield, 1995, 2005a, 2006), inibindo 

a indagação reflexiva e dialógica, elementos essenciais para a firmação das escolas como 

espaços e tempos de colaboração e de inclusividade.  

Parafraseando Brookfield (1995, 2005b, 2006), diríamos ser fundamental 

desenvolver nas escolas princípios e práticas supervisivos que possibilitem a emergência 

de ambientes profissionais acolhedores e valorizadores da reflexibilidade crítica e 

consciente dos riscos lhes são inerentes, acautelando-os e combatendo-os. Este autor 

considera serem dois os riscos que subjazem à reflexibilidade crítica: o suicídio cultural; 

e a imposturice. Interligados entre si, o primeiro surge da associação, por parte dos 
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próprios e dos pares, que admitir estar errado é sinónimo de incompetência e de que tentar 

introduzir uma nova perspetiva é sinónimo de presunção, levando à suspeita e ao 

ressentimento. O segundo surge do quão insuportável seria admitir perante os estudantes 

e os pares que não sabemos, levando-nos a sentir uma fraude, porque, apesar de sabermos 

que não sabemos, não o podemos revelar, agindo e reagindo, de modo a que ninguém se 

aperceba de que não sabemos. Emerge assim, o medo, o receio e a angústia de que, a 

qualquer momento, os pares se apercebam da situação, sendo “imediatamente e 

sincronizadamente devorados pelas suas mandíbulas que sobre nós cairão” (Brookfield, 

2006, p. 94).  

Também Sá-Chaves e Amaral (2001) aludem à necessidade de se evitar a 

emergência nas escolas desta cultura constrangedora e assustadora. Referindo emergir da 

não aceitação, por parte dos profissionais, de diferentes receitas oriundas de contextos 

epistemológicos, formativos, normativos e organizacionais, esta cultura profissional e 

organizacional leva a que a 

natural tendência de as tentar ignorar os professores se fechem (...) na tal solidão que, 
neste caso, já não decorrer apenas da formação inicial recebida, mas de uma atitude 
defensiva causada por uma certa insegurança. Assim, para poder sobreviver neste 
contexto, o professor solitário isola-se cada vez mais, a maior parte das vezes pelo receio 
de se expor, outras, mais raras, por causa de um orgulho menos natural e menos saudável 
par si próprio e para aqueles com quem e para quem actua (p. 81) 

Urgindo contrariar esta cultura profissional e organizacional que amedronta, que 

silencia e oprime (Freire, 1970/1987, 1997, 1979/2007), é premente desenvolver, nas 

escolas, princípios e práticas supervisivos que não mais atemorizem mas acolham, que 

não mais desprezem mas valorizem, que mais não excluam mas incluam. Como diria 

Giroux (1997), urge desenvolver nas escolas cenários supervisivos que possibilitem 

afirmar os professores como “intelectuais transformadores” (p. 25). Sublinha este autor 

que, ao encarar-se os professores como intelectuais transformadores, 

podemos elucidar a importante ideia de que toda a atividade humana envolve alguma 
forma de pensamento. Nenhuma atividade, independente do quão rotinizada possa se 
tornar, pode ser abstraída do funcionamento da mente em algum nível. Este ponto é 
crucial, pois ao argumentarmos que o uso da mente é uma parte geral de toda atividade 
humana, nós dignificamos a capacidade humana de integrar o pensamento e a prática, e 
assim destacamos a essência do que significa encarar os professores como profissionais 
reflexivos. Dentro deste discurso, os professores podem ser vistos não simplesmente 
como “operadores profissionalmente preparados para efetivamente atingirem quaisquer 
metas a eles apresentadas. Em vez disso, eles deveriam ser vistos como homens e 
mulheres livres, com uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao fomento da 
capacidade crítica dos jovens ao simples treinamento de habilidades práticas, mas que, 
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em vez disso, envolve a educação de uma classe de intelectuais vital pra o 
desenvolvimento de uma sociedade livre, então a categoria de intelectual torna-se uma 
maneira de unir a finalidade da educação de professores, escolarização pública e 
treinamento profissional aos próprios princípios necessários para o desenvolvimento de 
uma ordem e sociedade democráticas” [Shefller, 1996, p.1]. (Giroux, 1997, p. 25, aspas 
e parêntesis no original) 

Urge, então, reconfigurar paradigmas e diversificar cenários, assumindo a 

supervisão como elemento de desenvolvimento profissional e organizacional que a todos 

valoriza, que a todos acolhe, que a todos inclui. 

2.2. RECONFIGURANDO PARADIGMAS: DO PARADIGMA TÉCNICO-

RACIONALISTA AO PARADIGMA CRÍTICO-TRANSFORMADOR   

A afirmação das escolas como locus de inclusividade e de reflexibilidade sublinha 

a necessidade de se desfazerem mitos e preconceitos, de se ultrapassarem atitudes e 

formas de atuação pouco valorizadoras da praxis supervisiva em contexto educativo (Sá-

Chaves & Amaral, 2001). Isto significa ser importante que sobre ela se faça emergir um 

(outro) paradigma onde a supervisão seja entendida como “um esforço deliberado de 

democratização das relações interpessoais e dos processos de construção do 

conhecimento, contrário a práticas de dominação e dirigido à busca da libertação e 

emancipação” (Vieira, 2009a, p. 11, itálico no original). Quer dizer, um paradigma que 

epistemológica e ontologicamente rompa com princípios e práticas prescritivo-

normativos (Giroux, 1997; Sergiovanni & Starratt, 1979, 2002; Smyth, 1986a, 1986b), 

onde a supervisão é entendida como “Supervisão”, isto é, como um conjunto de princípios 

e práticas a partir ou através do qual um(ns) exerce(m) o controlo sob outrem, 

“reproduzindo o estado de coisas” (Vieira, 2009a, p. 11, no original) p. 11). Um 

paradigma que, como o reflexivo-transformador, assuma a supervisão como praxis da e 

para a complexidade, da e para a reflexibilidade, da e para a diversidade, da e para a 

inclusividade (Day, 2001; Glanz & Behar-Horenstein, 2000; Harris, 2002; Jacobs, 2006; 

Sanches, 2009; Vieira, 2009a).  

Estes autores referem ser importante (re)configurar os processos supervisivos num 

paradigma que aborde os fenómenos educativos já não como necessariamente lineares ou 

regulares, mas como inevitavelmente complexos e dissonantes, nem tão-pouco como 

inevitavelmente previsíveis ou assepticamente livres dos valores, das crenças das atitudes 

e das formas de atuação de quem educa e de quem é educado, mas como “necessidade de 
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atender aos contextos de significação que condicionam [diríamos, configuram] os nossos 

percursos individuais, mas que também são recursivamente afectados por estes” (Granja, 

Costa & Rebelo, 2011, p. 142). Não se pode pretender explicar de forma simples o que é 

complexo e multifatorial, realçam estes autores. A “solução”- argumentam estes autores, 

“não é negar a complexidade, mas reconhecê-la e mobilizá-la” (p. 143). Assim, apesar de 

existir evidência empírica de que as escolas “estão ainda contaminadas por essa visão 

simplista e redutora e, como tal, repletas de focos de resistência à necessidade de adoptar 

um paradigma de índole crítico-reflexivo, que não anule o anterior, mas o integre e o 

complemente” (Granja, et al., 2011, p. 143), torna-se necessário assumir um paradigma 

que possibilite abordar os princípios e as práticas supervisivos sob uma lente 

epistemológica e sociocultural, que reconheça complexidade e incompletude aos 

fenómenos educativos, afirmando a historicidade, a contextualidade e a intersubjetividade 

que lhes subjazem (Freire, 1970/1987; Giroux, 1997; Nóvoa, 1992/2000) 

Abrangendo diferentes contextos e situações, a complexidade, a diversidade e a 

transversalidade que configuram os processos supervisivos obrigam a que se façam 

emergir outros paradigmas de supervisão que possibilitem romper com princípios e 

práticas epistemológicas, educativas, profissionais e organizacionais de cariz positivista, 

dicotomizando, burocratizando, racionalizando e hierarquizando (Glanz & Behar-

Horenstein, 2000; Harris, 2002; Tracy, 2002), silenciando e excluindo (Jacobs, 2006; Sá-

Chaves & Amaral, 2001). Isto significa premência de se desenvolver um paradigma cujos 

princípios e práticas assumam a supervisão como prática intersubjetiva, contextualizando, 

interpretando e desocultando o sentido que os indivíduos lhe atribuem, e cujas formas de 

atuação transforma e modifica os modos de os desenvolver (Freire, 1970/1987, 2000a, 

1979/2007; Harris, 2002; Tracy, 2002; Vieira, 2009a). 

Neste contexto, deve a supervisão ser assumida por um paradigma epistemológico 

e educativo que a reconheça como elemento-chave do desenvolvimento da 

profissionalidade docente, da organização-escola, das aprendizagens dos estudantes, das 

interações e transições entre a Escola e as famílias, bem como entre as diferentes culturas 

em que estudantes, professores e outros agentes educativos participam (Ainscow, 2005; 

Muijs, Ainscow, Chapman, & West, 2011; Oliveira-Formosinho, 2002a, 2002b). Afirma-

se a supervisão como empowerment dos professores e de outros agentes educativos 

(Ovando, 2000; Ryan & Gottfried, 2012; Smyth, 1986a), cujas práticas facilitam, como 

diriam César (2013a) e Courela e César (2012), ativar mecanismos de inter e intra-

empowerment, propiciando aos diferentes participantes apropriar e (re)interpretar, de 
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modo crítico e legítimo, os fenómenos educativos, abordando-os como sociais e culturais, 

admirando-os para os transformar, transformando-os para se saberem transformados na, 

com e pela ação (Freire, 1970/1987, 1993, 1979/2007), refletindo na-ação, em-ação 

(Schön, 1983, 1992) e para-a-ação (Reid & Petocz, 2003).  

Isto significa assumir os processos supervisivos como potenciadores de 

participação legítima, reconhecendo, celebrando e valorizando a(s) diferente(s) voz(es) 

que configura(m), ou seja, o caleidoscópio que ilumina a praxis supervisiva (Vieira, 

2009a):  

As imagens do caleidoscópio dependem, essencialmente, do número e posição dos 
espelhos, e do número, forma e cor dos elementos que neles se reflectem. Se fizermos 
corresponder estes elementos a princípios éticos e conceptuais da supervisão - com 
colegialidade na relação supervisiva ou a articulação entre reflexão profissional e 
autonomia dos alunos -, e se os espelhos forem as práticas de desenvolvimento e 

qualificação profissional - a experimentação, a reflexão crítica, a observação, a 
narrativa... -, então o padrão que resulta da reflexão dos princípios nas práticas 
representará a configuração específica que, numa dada situação, ambos produzem. (p. 9, 
itálico e reticências no original) 

Rompe-se com uma abordagem restritiva dos princípios e das práticas 

supervisivos, que os cinge ou associa maioritariamente a processos formativos 

(habitualmente, iniciais) dos professores, limitando-os “ao contexto de sala de aula” 

(Alarcão, 2002, p. 218). Afirma-se a escola como comunidade de investigação (Lipman, 

1994), que dialógica e criticamente possibilita a emergência, nas escolas, de processos 

supervisivos facilitadores 

de uma formação de professores aprofundada, recriada e supervisionada no seio da 
relação comunidade-escola, decorrente da análise das necessidades reais de cada um e 
realizada com contributo de todos, respeitando e rendibilizando os saberes e as diferenças 
no interior das mesmas (Sá-Chaves, 2000, p. 83). 

Emerge uma abordagem holística e abrangente da supervisão e dos processos 

profissionais e organizacionais que configura (Harris, 2002), alargando-os às escolas, 

entendidas como espaços e tempos de aprendizagens de todos (Hamido & César, 2009; 

Roldão, 2003). A Escola é uma “organização qualificante, que, também ela, aprende e se 

desenvolve”, como destaca Alarcão (2002, p. 218). A Escola deve afirmar-se como 

organização reflexiva colaborativa, valorizando as “competências de todos os 

profissionais que nela trabalham, [criando] o tipo de cultura que é necessário para ajudar 

os professores a assumir a responsabilidade pela aprendizagem de todos os alunos”, como 

realça Ainscow (1998, p. 38). Para além disso, porque se pretendem inclusivos e 
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interculturais, os processos supervisivos têm de focar a mediação cultural, o recurso a 

mecanismos de inter- e intra-empowerment, bem como a dinâmicas regulatórias 

Escola/Família, evitando que as escolas se assumam como reprodutoras das 

desigualdades sociais (César, 2009b, 2013a, 2013b). 

É neste contexto que Alarcão (2008), Oliveira-Formosinho (2002a, 2002b, 2009) 

ou Sá-Chaves (2002) sublinham a noção de supervisão como prática complexa e 

abrangente, assumindo-a como praxis reguladora da Escola que, ao ter conta a 

complexidade e a diversidade que subjaz às sociedades em que está incluída, possibilita 

desenvolver, reflexiva e dialogicamente, respostas não standard (Sá-Chaves, 2002, 

2004), facilitando a emergência de processos decisórios individualizados, mas não 

individualistas ou fragmentados, pertinentes, oportunos e adequados a cada caso. Como 

sublinha Perrenoud (1993), face à incerteza e à “urgência” que subjaz à prática educativa, 

o desenvolvimento dos processos supervisivos deve ter em conta um paradigma que 

assuma que  

Nem todas as situações de ensino são estereotipadas. Há algumas inéditas. Ou não sendo 
originais, são suficientemente complexas ou ambíguas, de tal modo que não são evidentes 
as medidas a tomar (…). Nesse caso, é precioso improvisar, tomar uma decisão sem ter 
tempo ou meios de fundamentar de forma reacional. Então o professor serve-se da sua 
personalidade, do seu habitus, mais do que do raciocínio ou de modelos. (p. 23) 

Isto significa assumir um paradigma epistemológico-cultural supervisivo que 

reconheça e valorize o conceito de supervisão como “conjunto de ideais e de 

competências (skills) que pode ser transportado para os processos que ajudam os 

professores e as escolas a funcionar de modo mais efetivo” (Sergiovanni & Starratt, 2002, 

p. 41). Realça-se a necessidade de as escolas desenvolverem princípios e práticas 

supervisivos que possibilitem estabelecer transições ecológicas (Alarcão & Tavares, 

2003; Sá-Chaves, 2002), nomeadamente entre as diferentes dimensões que a configuram 

(pedagógica, profissional, organizacional, cultural, entre outras), bem como entre os 

diferentes agentes que nela participam - “as ligações que estabelecemos com os outros 

determinam, em grande medida, o que pensamos, o que acreditamos e as decisões que 

tomamos”, sublinham Sergiovanni e Starratt (2002, p. 40). Glickman (1990) realça que 

“Por detrás de cada escola de sucesso está um programa de supervisão eficaz” (p. 4) e 

Freire (1996) que “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 

neutra” (p.77). Assume-se um paradigma que desenvolve a conceção de supervisão como  
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um processo através do qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é responsável por 
propiciar um elo entre as necessidades individuais dos professores e as metas 
organizacionais da escola, podendo, assim, as pessoas, através dela e com ela, trabalhar 
em harmonia para a visão do que a escola deve ser. (Glickman, 1990, pp. 4-5) 

Salvaguardando que nem só as formas de atuação tidas por harmoniosas 

contribuem para a visão do que a escola deve ser, as vozes dissonantes, discordantes ou 

conflituantes também o podem fazer - são partes importantes do self, relembram Hermans 

(1996, 2001) e César (2013a). A supervisão deve ser assumida como “diálogo (co-

operado) em que, claramente, são tornadas evidentes as zonas de não saber” (Sá-Chaves, 

2004, p. 10, itálico e parêntesis no original), permitindo aos diversos intervenientes 

“(re)desenhar e agilizar procedimentos que, caso a caso, possam colmatar as lacunas, 

corrigir erros (conceptuais, metodológicos e/ou outros), clarificar ambiguidades e 

reorientar os percursos” (Sá-Chaves, 2004, p. 10, itálico e parêntesis no original). Afirma-

se, assim, um paradigma supervisivo que assume os professores como profissionais 

reflexivos (Brookfield, 1995; Schön, 1983, 1987, 1992) e as escolas como organizações 

complexas (Mintzberg, 1995), aprendentes (Senge, 1990) ou reflexivas (Alarcão, 2002, 

2009), cujos conhecimentos e competências inerentes às práticas organizacionais e 

profissionais passam a ser entendidos como “engenhosamente (artful) construídos” 

(Schön, 1983, p. 35), deixando de ser configurados por uma “racionalidade técnica” 

(Schön, 1983, p. 21), cujas lógicas profissionais, organizacionais supervisivas e 

pedagógicas apontam para procedimentos assépticos, burocráticos, lineares e regulares 

(Fullan, 2003; Sergiovanni 1997). Como destaca Popper (1996), “O futuro está em aberto. 

Não é predeterminado e, deste modo, não pode ser previsto- a não ser por acidente. As 

possibilidades contidas no futuro são infinitas (p. 17). 

Destaca-se que as culturas organizacionais e profissionais desenvolvidas pelas e 

nas escolas, não são apenas “conjuntos de valores, representações e normas” (Lima, 2002, 

p. 20), mas também “modos de acção e padrões de interacção consistentes e relativamente 

regulares” (Lima, 2002, p. 20), que os professores e outros agentes educativos 

“interiorizam, produzem e reproduzem durante as (e em resultado) suas experiências de 

trabalho” (Lima, 2002, p. 20, parêntesis no original). Sublinha-se a noção de que educar 

não é uma atividade neutra (Apple, 1995; Clavel, 1988/2004; Freire, 1970/1987; 

Paraskeva, 2008), mas prática política e gnosiológica que 

prévia e concomitantemente (...) leve a sério problemas como: que conteúdos ensinar, a 
favor de que ensiná-los, a favor e quem, contra que, contra quem? (...) Que é ensinar? 
Que é aprender? Como se dão as relações entre ensinar e aprender? Que é o saber de 
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experiência feito? Podemos descartá-lo como impreciso, desarticulado? Como superá-lo? 
Que é professor? Qual o seu papel? E aluno, que é? (...) Como entender, mas sobretudo 
viver, a relação prática-teoria sem que a frase vire frase feita?. (Freire, 1999, p. 135) 

A complexidade epistemológica, cultural e político-social que subjaz à praxis 

supervisiva configurada pelas noções de que é possível “olhar retrospectivamente e 

refletir sobre a reflexão-na-ação” (Schön, 1992, p. 83) e de que deve ser dada voz à 

“própria confusão, não com vergonha, mas com orgulho” (Schön, 1992, p. 86), aponta 

para um conceito de Escola como comunidade educativa (Sergiovanni, 1997), isto é, 

como espaço e tempo de diversidade que deve fomentar a inclusividade e a 

interculturalidade (César & Kumpulainen, 2009; Favilli et al., 2004). Comunidade ética 

e epistemologicamente comprometida com o desenvolvimento emocional e sócio-

cognitivo de todos (Day, 2001; Lipman, 1994; Santos, 1991a; Sergiovanni, 1994, 1997; 

Strecht, 1999). Isto significa fazer emergir um paradigma supervisivo que saliente o papel 

que as culturas assumem nos processos supervisivos, particularmente nos que aos 

desempenhos académicos dos estudantes dizem respeito, evidenciando a cultura enquanto 

facilitadora, “para aqueles que participam em culturas mais próximas da cultura 

valorizada na escola, quer enquanto barreira, para as culturas cujos princípios, valores, 

experiências de vida, tradições, se encontram mais distanciadas das veiculadas na Escola” 

(Ventura, 2012, p. 39, maiúsculas no original). 

São disso exemplo os processos supervisivos que subjazem à educação de 

estudantes surdos. Participantes de culturas e falantes de línguas pouco valorizadas pelas 

culturas veiculadas pela Escola, vivenciam barreiras ao sucesso académico e social, 

evidenciando ser necessário que a Escola assuma princípios e práticas supervisivos 

flexíveis e interculturais, facilitando o desenvolvimento de um currículo intercultural 

capaz de responder adequadamente à diversidade linguístico-cultural dos surdos, 

derrubando barreiras à inclusão escolar e social (Borges & César, 2012; Melro, 2003a, 

2014a, 2014b; Melro & César, 2009a, 2012, 2013; Skliar, 1998a). Isto pode ser 

conseguido se a Escola, nos processos supervisivos a que recorre, desenvolver uma 

sensibilidade epistemo-cultural levando a que, por exemplo, os processos de formação de 

professores incluam conteúdos relacionados com a diversidade cultural e linguística das 

culturas surdas, incluindo a apropriação das línguas gestuais (Afonso, 2008; Bagga-

Gupta, 2004; Couto, 2014; Morgado, 2014; Rebelo, 2014; WFD, 2009, 2013). Como 

salientam estes autores e estas organizações, a educação sustentada dos surdos depende 

dos modos como os professores e outros agentes educativos propiciam a estes estudantes 
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oportunidades de aprendizagens diversificadas, consistentes e com sentido (Bakhtin, 

1929/1981), urgindo desenvolver processos educativos que tenham em conta elementos 

como os modos de comunicação privilegiados por eles ou as culturas em que participam. 

Contudo, como interpretado noutros contextos (Melro, 1999, 2003a, 2003b; Melro & 

César, 2002, 2005, 2009b, 2010a, 2010b), isso nem sempre é assegurado, evidenciando 

as escolas, e os processos supervisivos que lhe subjazem, dificuldades em propiciar uma 

educação de qualidade aos surdos, urgindo, como dira Salema (2005), desenvolver uma 

cultura profissional e organizacional mais capaz de responder às características, aos 

interesses e às necessidades destes estudantes. 

Assumimos a noção de Escola como comunidade educativa, conectando este 

conceito com a teoria do dialogical self, cunhada por Hermans (1996, 2001, 2003). 

Assim, assumimos a Escola como uma entidade dialógica, a que subjaz uma diversidade 

de vozes – correspondentes ao que este autor designa por I-positions – ou seja, diferentes 

posições identitárias, por vezes conflituantes, assumidas pelos indivíduos, dando-lhes ou 

retirando-lhes voz e poder. As escolas devem afirmar-se como comunidades dialógicas 

inclusivas (César, 2013a, 2013b; Melro & César, 2013, in press a, in press b). 

Comunidades que devem reconhecer, valorizar e celebrar, nas práticas que desenvolvem, 

a alteridade que configura as diferentes I-positions assumidas pelos diversos 

participantes, possibilitando-lhes, em diferentes contextos, cenários e situações “lutar 

pela criação de comunidades inclusivas culturalmente democráticas” (Shields & Seltzer, 

1997, p. 435), pois “Inclusão não pode significar homogeneidade” (p. 435), frisam as 

autoras.  

A polifonia que subjaz ao dialogical self e que a estes a Escola também configura 

evidencia “o processo altamente ativo das posições e reposições expresso nas dinâmicas 

de self-negociation, self-oppositions e self-integrations” (Hermans (1996, p. 47, itálico 

no original). Assim, entendemos ser complexo afirmar as Escolas como comunidades 

dialógicas inclusivas sem “uma compreensão de nós mesmos enquanto seres históricos, 

políticos, sociais e culturais; sem uma compreensão de como a sociedade funciona” 

(Freire, 1999, p. 134). Igualmente consideramos ser complexo afirmar as escolas como 

comunidades educativas se não forem assumidas pelos diferentes participantes como 

instituições onde coexistem e interagem diferentes identidades, diferentes formas de 

conceber e de distribuir o poder, levando a que se torne premente desenvolver processos 

supervisivos cujas formas de atuação sejam coerentes e congruentes com a valorização 

sustentada da multivocidade que configura as culturas das escolas, propiciando a todos 
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“uma experiência educativa de qualidade, não segregada e respeitadora das diferenças 

individuais [, facilitando a] formação de valores que possam ser preventivos de situações 

(...) de ostracismo e conflito” (Rodrigues, 2006a, p. 12). Isto significa ser importante 

assumir um paradigma supervisivo que construa e reconstrua os princípios e as práticas, 

desocultando o sentido das diversas I-positions que participam na Escola, significando 

“desvendar o rosto da prática [supervisiva] e desfazer os equívocos das análises que sobre 

ela têm sido feitas ao mesmo tempo que, agindo, se ensaiam pessoal e colectivamente 

soluções para os problemas que as práticas, na sua diversidade, determinam” (Sá-Chaves, 

2011, p. 167). Como sublinha Freire (1999), “E isto o treinamento supostamente técnico 

não dá” (p. 134, itálico no original). Só uma abordagem sócio-crítica dos processos 

supervisivos o consegue desenvolver (Vieira, 2009a, 2009b).  

Neste contexto, torna-se importante iluminar a praxis supervisiva num paradigma 

que a configure enquanto conceito de educação intercultural, entendido como “um 

projecto de sociedade participativa, de um novo modelo de organização sociopolítica 

dinâmico e solidário no qual todos os grupos sociais trabalham em interacção e inter-

relação com as minorias culturalmente diferenciadas” (Pedro, Pires, & Gonzaléz, 2007, 

p. 234). Assim, importa destacar que multiculturalidade não significa, necessariamente, 

interculturalidade: “O facto de diferentes culturas coexistirem não pressupõe que 

convivam, já que em muitos casos, permanecem invisíveis por assimilação na cultura 

maioritária” (Pedro et al., p. 234). Neste sentido, assumimos ser importante a necessidade 

de fazer emergir nas escolas processos supervisivos que assumam um ethos 

(inter)cultural, levando a Escola a refletir crítica e dialogicamente, sobre as causas da 

mudança socioeducativa, bem como 

sobre as implicações concretas que tal transformação opera nas salas de aula numa 
perspectiva de pluriculturalidade ou interculturalidade, sobre os novos curricula 
actualizados e comprometidos socialmente com a pedagogia da educação intercultural e 
com a igualdade do direito à educação numa perspectiva multicultural, compreensiva e 
diferenciadora. (Pedro et al., p. 234) 

Autores como Harris (2002), Vieira (2009a) ou Roldão (2007, 2012) reconhecem 

nos processos supervisivos um elemento relevante de mudança social e educativa, 

levando ao desenvolvimento de culturas organizacionais e profissionais interculturais e 

colaborativas. Sublinham a necessidade de que os processos supervisivos possibilitem à 

Escola abraçar o desafio de educar na e para a interculturalidade, assegurando que todo e 

qualquer indivíduo tenha “a oportunidade de aprender o que quer ou o que necessita para 
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poder activamente participar nas diversas esferas do social (económica, cultural, política, 

etc.) ” (Pedro et al., p. 2007, 235, parêntesis no original). 

Quando abraçado pelos processos supervisivos, o desafio que configura a 

educação intercultural implica que as escolas se sintam preparadas para desenvolver uma 

cultura do e para o diálogo, da e para a colaboração, da e para a inclusão significando por 

cobro a 

uma cultura individualista do exercício da docência, ancorada burocraticamente no 
reconhecimento tácito e inatacável da qualificação inicial como garante de competência 
do professor. A esta lógica, que permeou todo o sistema, corresponde a negatividade 
persistente de escolas e docentes face a dispositivos de supervisão, assimilados, na cultura 
de senso comum dominante, a controlo por parte da administração e a menoridade 
profissional dos eventuais supervisionados. (Roldão, Reis, & Costa, 2012, pp. 548-549) 

Porque é importante ultrapassar o “caráter fatalista que marca o ‘cansaço 

existencial’, segundo o qual a única alteração possível é a mudança puramente adverbial 

do mundo” (Freire, 1999, p. 134, aspas no original), torna-se premente recuperar a 

confiança perdida, discutindo diferentes paradigmas e cenários supervisivos, 

desocultando o sentido que os ilumina e afirmando “Essa sensação gostosa que nos assalta 

quando confirmamos a razão de ser da segurança em que nos achamos” (Freire, 1999, p. 

141). Assim, torna-se necessário afirmar um paradigma supervisivo crítico-

transformador, que possibilite afirmar processos supervisivos configurados por uma 

consciência política e epistemológica, que ajude os agentes educativos, os estudantes e as 

famílias “a ganhar confiança em si ou a aumentar o grau de confiança em que já se acham” 

(Freire, 1999, p. 135). 

2.3. DIVERSIDADE DE CENÁRIOS, DE PRINCÍPIOS E DE PRÁTICAS 

A cada vez maior heterogeneidade sociocultural e complexidade tecnológica, 

financeira, económica e cultural que configuram muitas das sociedades atuais têm 

impactes nas formas de atuação organizacionais e profissionais apresentadas pelas 

escolas. Às sociedades é exigido que se organizem ética, política, financeira e 

culturalmente, de modo a afirmarem-se como garante da equidade e da justiça social, 

evitando que a Escola continue a ser um “aparelho ideológico da exclusão” (Clavel, 2004, 

p. 111).  

À Escola compete abraçar a complexidade e multiplicidade de desafios, de que o 

dever de a todos educar com qualidade é exemplo (Barroso, 2003; César & Ainscow, 
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2006; Rodrigues, 2006b). Aos professores e a outros agentes educativos é exigido assumir 

esse desafio, respondendo-lhe adequada e sustentadamente (César 2012a, César, 2102b; 

Roldão, 2003, 2012; UNESCO, 2008). Aos estudantes é reconhecido o direito a uma 

educação de qualidade, que lhes possibilite ter equidade no acesso ao sucesso escolar e 

social (AR, 2009b; ME, 2008; UNESCO, 1994). À supervisão é exigido contribuir para 

o desenvolvimento profissional e organizacional das escolas, operacionalizando 

princípios e práticas de EI (Booth & Ainscow, 2002; Jacobs, 2006; Ryan & Gottfried, 

2012). 

Estes e outros desafios levam a que emirjam nas escolas culturas organizacionais 

e profissionais que apontam a necessidade de desenvolver princípios e práticas 

supervisivos, onde o individualismo e o isolamento cedam à partilha, à colegialidade, ao 

diálogo reflexivo à colaboração (Formosinho, 2009; Hargreaves, 1998; Roldão, 2009; Sá-

Chaves, 2002; Sanches, 1992, 2007). Isto significa o dever de a Escola abraçar novos 

desafios supervisivos, reconfigurando-os, destacando “os papéis de apoio, de escuta, de 

colaboração activa em metas acordadas através de contratualização, de envolvimento na 

acção educativa quotidiana, de experimentação reflectida através da acção que procura 

responder ao[s] problema[s] identificado[s]” (Machado & Formosinho, 2009, p. 296).  

Assume-se que a qualidade das respostas educativas passa por cenários 

supervisivos que reconheçam e valorizem a diversidade apresentada pelos professores e 

outros agentes educativos: diversidade de características; de interesses e de necessidades 

(Hamido, 2005; Nóvoa, 1992/2000; Sá-Chaves, 2002; Sanches, 2007; Tracy, 2002; Vieira 

& Moreira, 2011). Sublinha-se a supervisão como sistema social e de suporte (Tracy, 

2002), que aponta para interações inter- e intra-grupais colaborativas, apelando à escuta 

reflexiva, ao diálogo e ao feedback abertos e francos. Sistema social e de suporte que 

sublinha as dimensões formais, informais e não-formais dos processos supervisivos, bem 

como o individual e o coletivo, valorizando a noção de que “será necessária uma série de 

pessoas, cada uma delas trazendo as suas competências para o grupo. Provavelmente 

essas pessoas serão pares, na sua maioria, pares, e não indivíduos designados por um 

qualquer título formal de supervisor” (Tracy, 2002, p. 84). 

Realça-se, assim, a necessidade de desenvolver processos supervisivos que 

possibilitem ultrapassar 

diversos constrangimentos à operacionalização de (...) uma visão transformadora da 
educação como o estatuto assimétrico dos participantes no caso da supervisão 
acompanhada, a diversidade de orientações conceptuais relativas à supervisão e à 
pedagogia, o peso de uma tradição reprodutora das práticas em ambos os campos, a 
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inexistência de uma formação alargada neste domínio e o carácter único e problemático 
dos contextos de formação e de ensino, os quais constituem contextos multi-sistémicos. 
(Vieira & Moreira, 2011, p. 15) 

O sublinhado por estas autoras alerta-nos para a importância de se desenvolverem 

cenários supervisivos que possibilitem derrubar barreiras epistemológicas, culturais, 

profissionais e organizacionais à emergência de cenários educativos mais flexíveis e mais 

favoráveis à inclusividade e à equidade, afirmando culturas organizacionais mais 

reconhecedoras e valorizadoras de relações horizontais e verticais dialógicas e 

colaborativas (Tinoca, 2014; Tinoca et al., 2009).  

Autores como Jacobs (2006), Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011) ou Vieira 

(2009a, 2009b, 2009c), destacando a necessidade de a Escola se afirmar como inclusiva, 

alargam à supervisão, apropriando-os e desenvolvendo-os, princípios e práticas de EI 

(Booth & Ainscow, 2002; César & Ainscow, 2006; Santos & Morato, 2012; UNESCO, 

2008), particularmente os relacionados com a noção de que  

Os professores preocupados com a equidade dão aos estudantes o que precisam para ter 
sucesso. Os professores que se preocupam com a igualdade propiciam a todos os 
estudantes os mesmos apoios e recursos, independentemente das necessidades educativas 
que apresentam” (Jacobs, 2006, p. 24).  

Sublinha-se a necessidade de os processos supervisivos facilitarem a afirmação 

dos professores como agentes de mudança, realçando que  

Do mesmo modo que as salas de aula que funcionam de forma eficaz proporcionam 
condições que apoiam e encorajam a aprendizagem de todos os alunos, também a 
valorização profissional dos professores deve, para ter sucesso, abordar as questões numa 
perspectiva contextual, a fim de criar condições facilitadoras da aprendizagem [destes] 
adultos. (Ainscow, 1998, p. 43) 

Assim, parafraseando Ainscow (2005), Alarcão e Tavares (2003), Porter e Smith 

(2011) e Lima-Rodrigues (2007), destaca-se a necessidade de a prática supervisiva 

contribuir para a melhoria da qualidade da oferta educativa, facilitando, nas e através das 

diversas estruturas organizacionais das escolas, a emergência de cenários educativos que: 

(a) desenvolvam processos de ensino e de aprendizagem (incluindo os que à formação de 

professores dizem respeito) sustentados e com sentido, criando condições para gerir, com 

sucesso, a mudança que configura a Escola e as sociedades; (b) levem a que os processos 

de melhoria da Escola sejam liderados a partir das escolas, focando áreas consideradas 

prioritárias; (c) recolham e produzam evidência empírica no sentido de, sempre que 
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necessário, mudar, consistentemente e com sentido, os conhecimentos apropriados, as 

competências desenvolvidas e as práticas apresentadas; (d) façam emergir trabalho 

colaborativo inter- e intra-pares, incluindo pares exteriores, de modo a que as escolas 

disponham de uma vasta rede de apoio, disponibilizando uma alargada rede de 

conhecimentos, de especialistas e de recursos que apoiem todos os que nelas participam; 

e (e) possibilitem que as escolas afirmem processos supervisivos consistentes e 

sustentados, fazendo com que os professores e outros agentes educativos se afirmem 

como “agentes do processo de ensino/aprendizagem [, desenvolvendo] uma intervenção 

verdadeiramente eficaz na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos”, continuando 

“a desenvolver-se e a aprender como adultos e, consequentemente, a melhorar o seu 

próprio ensino” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 87). 

Torna-se necessário que a Escola desenvolva processos supervisivos configurados 

pelo conceito de “boundary spannering supervision (Katz & Tushman, 1982, p. 3), que 

aponta para a emergência de princípios e de práticas facilitadoras da emergência de 

interações interpares colaborativas. Assumidos como supervisores que abrem portas 

(gatekeeping supervisors) (Manefee, 2004, p. 137), os pares são entendidos como 

elementos facilitadores de transições entre as várias estruturas organizacionais da escola, 

bem como entre estas e as entidades parceiras (Johlke & Duhan, 2000; Katz & Tushman, 

1982; Swaffield, 2004, 2005). Enquanto boundary spanning supervisors, estes pares 

proporcionam ultrapassar espaços estanques (boundary), recolhendo, tratando, 

partilhando e divulgando informação e práticas consideradas relevantes para as partes. 

Como sublinham Katz e Tushman (1982), os “boundary spanning supervisors assumem 

um papel abrangente nos grupos de trabalho, envolvendo-se ativamente na formação 

profissional dos seus membros, bem como na sua integração e socialização” (p. 8). Austin 

e Hopkin (2004) destacam que este tipo de supervisão não só possibilita abrir portas ao 

exterior, recolhendo, tratando e disseminando informação, como também facilita a 

existência de interações consistentes, dialogando, orientando, supervisionando, 

advogando e interpretando posições assumidas, por vezes conflituantes. 

Assumem-se assim as escolas como espaços e tempos complexos e 

ecologicamente situadas e construídas, importando desenvolver práticas supervisivas que 

estabeleçam transições entre os diferentes níveis que configuram a educação e a Escola: 

os níveis macro, meso e micro. Possibilita-se o desenvolvimento de cenários supervisivos 

configurados e configuradores de dinâmicas sinergéticas “que se estabelece na interacção 

que se cria entre a pessoa, em desenvolvimento, e o meio a que a envolve, também ele 
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em permanente transformação” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 37), proporcionando “gerir 

experiências diversificadas, em contextos variados, e facilitar a ocorrência de transições 

ecológicas” (Alarcão & Tavares, 2003, p.37). Abrem-se novas janelas através das quais 

poderemos ver e interpretar melhor o campo da investigação-ação (Tracy, 2002). 

Destaca-se a “importância de outros contributos, de outras fontes de informação, de outras 

formas de conhecer que não se reduzem simplisticamente à ideia de alguém, que 

supostamente sabe, poder transmitir o seu saber a alguém que, também supostamente, não 

sabe” (Sá-Chaves, 1999, p. 17). Transporta-se para a supervisão o constructo de amigo 

crítico (Costa & Kallick, 1993; Leite, 2002; MacBeath, Frost & Swaffield, 2005; 

Mountford, 1988), entendido como 

uma figura que transporta para o grupo e para a análise uma visão distanciada, mas ampla 
e comprometida das situações, e um permanente questionamento dos aspetos em jogo 
[apoiando] a escola e os seus agentes a reflectirem as situações para que tome as suas 
próprias decisões. (Leite, 2002, p. 97) 

Embora consideremos serem importantes as dimensões afetivas e emocionais que 

iluminam os processos educativos (Granja et al., 2011; Santos, 1991a; Santos & Morato, 

2012; Strecht, 2008), reconhecemos complexidade epistemológica e educativa à 

designação deste constructo. Assim, consideramos ser importante evitar mal-entendidos, 

quando não a confusão, que a designação do constructo amigo crítico pode configurar 

(Brian, 2009; Leite, 2002), devendo haver uma destrinça entre as dimensões afetivas, 

emocionais, epistemológicas e institucionais que configuram a Educação e os processos 

supervisivos que lhes subjazem, bem como as dimensões estritamente interpessoais, 

respeitantes à privacidade dos diferentes indivíduos (Brian, 2009; Leite, 2002; MacBeath 

et al., 2005), o que nem sempre é fácil de conseguir. Importa, então, acautelar a 

consistência epistemológica e praxiológica subjacente a este constructo, sublinhando 

Brian (2009), Bolman e Deal (2002) ou Leite (2002) que o amigo crítico deve ser 

abordado como um assessor, uma lente capaz de fornecer um ponto de vista alternativo e 

ajudar a ver de novo aquilo que é familiar. Como amigo em quem a Escola confia, o 

amigo crítico é assumido por esta como um elemento com quem está disposta a  

partilhar receios, dúvidas, e também os êxitos. Portanto, este amigo, e tal como acontece 
nas situações de relação interpessoal, tem de ser desejado e aceite como tal. Por outro 
lado, este amigo crítico, para exercer este papel, tem de possuir conhecimentos de 
contexto educativo e das situações, e competências para o desenvolvimento de um 
trabalho cooperativo com os professores da escola (...) [exigindo], atitudes de profundo 
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respeito pelas pessoas e de prudência nos processos que leva a cabo, de modo a facilitar 
intervenções de qualidade, da escola e da comunidade escolar (Leite, 2002, p. 97) 

Destaca-se, assim, a dimensão mediadora dos processos supervisivos, assumindo 

a Escola como locus de divergência, de conflito entre imperativos nacionais e 

circunstâncias que lhe são específicas. Reconhece-se dimensão estratégica à supervisão 

(Mintzberg, 1979/1995), construindo relações e interações entre diferentes vozes, 

auscultando a diversidade que as escolas apresentam, lidando com a diferença, 

negociando e construindo colaborativamente sentido, celebrando a cultura da Escola, 

ritualizando espaços e tempos de transições (Bolman & Deal, 2002). 

A dimensão crítica e colaborativa dos processos supervisivos leva-nos a convocar 

o constructo de aprendizagem colaborativa. Para César (2003, 2009b, 2013a), este 

constructo sublinha a dimensão histórico-social e contextual das aprendizagens, 

destacando o desenvolvimento de diversas atividades, as supervisivas incluídas, que 

propiciem o confronto de diferentes pontos vista, a explicação de um processo aos pares, 

nomeadamente de resolução de problemas e a avaliação inter-pares, facilitando a 

existência de interações consistentes e com sentido, dando voz às diferentes I-positions 

assumidas e espoletando processos de empowerment (César, 2009a, 2013a, 2013b; 

Ventura, 2012), elementos fundamentais ao desenvolvimento de processos supervisivos 

consistentes e com sentido. 

Interligando o constructo de TPLV com a teoria do dialogical self, César (2013a) 

considera que as aprendizagens correspondem a trajetórias do self “desenvolvido a partir 

de contextos sociais específicos” (p. 156). Destaca serem as aprendizagens 

contextualizadas e situadas: “Aprender é um processo mais complexo do que a simples 

acumulação de conhecimento” (César, 2013, p. 156). Sublinha que as aprendizagens 

configuram “modos de participação nas diferentes culturas, contextos, cenários e 

situações, através dos quais nos apercebemos de quem somos e em quem nos podemos 

tornar” (p. 156), levando-nos a (re)configurar os processos supervisivos como 

essencialmente colaborativos, dialógicos, investigativos, desenvolvendo teorias e 

iluminado práticas, dando voz a diferentes agentes, que colaborativamente e 

reflexivamente discutem quadros de referencia teóricos, partilham experiências, refletem 

sobre as práticas. É disso exemplo o projeto Interação e Conhecimento (IC). Com a 

duração oficial de 12 anos, este projeto teve como principal objetivo estudar e promover 

as interações sociais, nomeadamente entre pares, criando cenários de educação formal 

mais inclusivos e interculturais, possibilitando realizar transições epistemológicas, 
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investigativas e educativas (César, 2008a, 2009a, 2013a; Hamido & César, 2009; 

Ventura, 2012).  

A diversidade e complexidade de participantes, de práticas apresentadas e da 

investigação desenvolvida, levam-nos a assumir, com este projeto, os processos 

supervisivos como inter- e intra-disciplinares, multiparticipados e avaliados, 

possibilitando aos diferentes participantes desenvolver uma consciência epistemológica 

(César, 2008b), mobilizando e desenvolvendo competências e capacidades facilitadoras 

da afirmação de ambientes profissionais e organizacionais inclusivos, acolhedores e 

securizantes, elementos essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

agentes educativos, bem como dos estudantes (Barata, Melro, & César, 2001; César, 

2008b, 2009a, 2013a, 2013b; Melro, Barata, & César, 2004; Ventura, 2012). Dá-se, 

assim, corpo ao sublinhado por Alarcão e Tavares (2003) quando destacam que a 

supervisão assume uma dimensão transversal e holística relativamente aos processos de 

ensino e de aprendizagem, contribuindo para uma praxis supervisiva “de qualidade, 

inteligente, responsável, livre, experiencial, acolhedora, empática, serena e envolvente” 

(p. 45). De igual modo se dá corpo à noção de que os participantes nos processos 

supervisivos, como os professores, são adultos em desenvolvimento pessoal e profissional 

(Mezirow, 1997), em diferentes etapas, posicionando-se de modos diversos e 

apresentando, por isso, diferentes características, necessidades e interesses (Huberman, 

1989, 1993; Nóvoa, 1992/2000; Steffy, Wolf, Pash, & Enze, 2000; White, 2008). Neste 

sentido, os processos supervisivos devem ter em conta que o desenvolvimento 

profissional dos professores não é linear. É complexo, processual e difuso, evidenciando 

diferentes TPLV, social e historicamente construídas, com princípios organizativos e 

fases distintas, envolvendo diferentes tipos de transições (Huberman, 1989, 1993; 

Sarmento 2002; Sikes, 1985; Steffy et al., 2000). Assim, devem os princípios e práticas 

supervisivos ter em conta elementos como a faixa etária dos indivíduos e as respetivas 

etapas de desenvolvimento emocional e sócio-cognitivo que lhes correspondem, bem 

como o ciclo de vida profissional que os configura. 

Como evidencia um estudo levado a cabo por Sarmento (2002), cujo objetivo 

principal consistiu em compreender as interações entre as etapas de desenvolvimento 

emocional e sócio-cognitivo dos indivíduos e o desenvolvimento profissional dos 

professores, iluminado que estes agentes educativos canalizam os diferentes períodos 

temporais em partes constituintes dos estádios de desenvolvimento, evidenciando haver 

uma sequencialidade, na medida em que, após um período de insegurança e de incerteza, 
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se segue um outro período em que se consolida a segurança e a maturidade profissional. 

Sublinha existirem conexões entre as fases de desenvolvimento dos adultos e as fases de 

desenvolvimento profissional dos professores. Destaca também ser importante a Escola 

valorizar as características, interesses e necessidades dos professores. Isto significa 

sublinhar com Glanz e Behar-Horenstein (2000), Zepeda (2000) ou Alarcão e Tavares 

(2003), que os processos supervisivos devem destacar que 

os sujeitos que intervêm nos processos de supervisão continuam em desenvolvimento. 
Desenvolver-se e aprender para poder ensinar a aprender e a ajudar a desenvolver os 
alunos, parece ser, na realidade, não apenas o objectivo fundamental das actividades da 
supervisão da prática pedagógica, mas também a tarefa principal de a realizar. (Alarcão 
& Tavares, 2003, p. 53)  

Estes elementos assumem particular relevância quando importa desenvolver 

cenários supervisivos que apontam a necessidade de afirmar 

uma supervisão personalizada e difusa, com os professores assumindo colaborativamente 
a responsabilidade pela análise e melhoramento do seu desempenho e do desempenho dos 
seus alunos. Haverá pouca confiança na perícia de um ‘supervisor’. Equipas de 
professores assistir-se-ão umas às outras, recolherão dados sobre a aprendizagem do 
aluno e do professor e avaliarão o desempenho de toda a equipa. Técnicas tais como a 
análise do porta-fólio e a investigação-acção serão elementos integrantes desta auto-
supervisão (Tracy, 2002, p.85) 

Neste contexto, devem os princípios e as práticas supervisivos adotar uma 

abordagem epistemológica da e para a complexidade (Morin, 2005). Uma abordagem 

holística, reflexiva e dialógica, que se oponha “aos princípios da redução, da conjunção 

e do determinismo” (Morin, 2005, s/p). Como sublinharia este autor, os princípios e as 

práticas supervisivos deveriam fazer emergir uma praxis configurada pela complexidade 

que: 

Por oposição ao princípio da redução, (...) exige que se tente compreender as relações 
entre o todo e as partes. O conhecimento das partes não é suficiente; o conhecimento do 
todo, enquanto todo, não é suficiente se ignorarmos o das partes. Somos, pois, levados a 
fazer um vai-e-vem, reunindo o conhecimento do todo e das partes, (...) concebendo a 
relação de implicação mútua todo-partes. 
Ao princípio da disjunção, da separação (entre objetos, entre disciplinas, entre noções, 
entre sujeito e objeto do conhecimento), deveremos substituir um princípio que mantem 
a distinção, mas que tenta estabelecer a relação. 
Ao princípio do determinismo generalizado, dever-se-á impor um princípio que conceba 
uma relação entre ordem, desordem e organização. Claro que a ordem não significa 
apenas as leis, mas também as estabilidades, as regularidades, os ciclos organizativos. A 
desordem não significa apenas a dispersão, a desintegração. Ela pode ser também o 
tampão, as colisões, as irregularidades. (Morin, 2005, s/p) 
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Esta citação alerta-nos para a premência de a praxis supervisiva considerar 

diferentes cenários, diferentes princípios, diferentes práticas (Alarcão & Tavares, 2003; 

Harris, 2002; Tracy, 2002) que, situada e contextualmente - ecologicamente, refere Sá-

Chaves (2002) - propiciem desenvolvimento profissional e organizacional, de modo 

inclusivo - integrativo, refere Sá-Chaves (2002) -, diversificando estratégias, delineando 

projetos, avaliando processos e resultados e adequando formas de atuação que promovam 

a apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento de competências, facilitando e 

valorizando as aprendizagens de todos: dos professores e de outros agentes educativos, 

das escolas e dos estudantes, das famílias e de outros significativos. Alerta, também, para 

a necessidade de reconhecer lacunas na oferta de formação, no design e no 

desenvolvimento da formação apresentada por quem os concebe, realiza ou orienta os 

processos supervisivos, importando ultrapassá-las, propiciando aos respetivos agentes 

educativos formação atempada, adequada e com sentido, de modo a desenvolverem 

princípios e práticas democráticos de supervisão (Alarcão & Roldão, 2008), que 

valorizem a diversidade e  

a aprendizagem em colaboração, o desenvolvimento de mecanismo de auto-supervisão e 
de autoaprendizagem, a capacidade de gerar, gerir e partilhar o conhecimento, a assunção 
da escola como comunidade reflexiva e aprendente, capaz de criar para todos os que nela 
trabalham (incluindo os que nela estagiam) condições de desenvolvimento e de 
aprendizagem. (Alarcão & Rodão, 2008, p. 19, aspas e parêntesis no original) 

Gostaríamos de convocar a reflexão desenvolvida por Alarcão e Tavares (2003) 

sobre diferentes cenários supervisivos. Salvaguardando que: o que é cultural, ontológica 

e epistemologicamente adequado num determinado contexto e numa determinada 

situação, pode não o ser noutros; que a incomensurabilidade que subjaz a diferentes 

paradigmas e cenários não impede que os mesmos possam coexistir ou coabitar entre si; 

e sublinhando que a dimensão diacrónica que os configura não lhes retira dimensão 

sincrónica e vice-versa. Alarcão e Tavares (2003) agrupam em nove os cenários que 

iluminam diferentes princípios e diferentes práticas supervisivos ou, como estes autores 

referem, “as várias tentativas de resposta que têm sido encontradas para a pergunta (...): 

Como fazer supervisão?” (p. 16).  

Inspirados na terminologia de Zeichner (1983), que “categoriza os modelos de 

formação de professores em quatro grandes paradigmas: “traditional craft’, ‘inquiry-

oreinted’, ‘behavioristic’, personalistic’” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 17, inglês e aspas 

no original), sublinham que estes cenários são “mais virtuais do que reais” (p. 17) - eles 
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não se excluem entre si; pelo contrário, “interpenetram-se” (p. 43) e interagem entre si -, 

lançando cada um deles “olhares diferentes, histórica e culturalmente contextualizados 

sobre o mesmo fenómeno: a supervisão como processo intrapessoal de formação 

profissional que visa a melhoria da educação nas escolas” (p. 43). Realçam que diferentes 

cenários possibilitam desocultar o sentido de diferentes conceções e de diferentes 

respostas a questões complexas, como 

Relação entre teoria e prática, formação e investigação, noção de conhecimento como 
saber constituído e transmissível ou construção pessoal de saberes, papéis do supervisor 
e do professor, noções de educação e de formação de professores, assunção da escola 
como centro de formação ou como mera estação telecomandada de serviço à formação. 
(p. 17)  

Interligando-os com a figura do supervisor e respetivas funções que lhes 

subjazem, Alarcão e Tavares (2003) referem os seguintes cenários: da imitação artesanal, 

da aprendizagem pela descoberta guiada, behaviorista, clínico, psicopedagógico, 

pessoalista, reflexivo, ecológico e dialógico.  

Corroborando que “Os cenários têm uma existência mais real na cabeça das 

pessoas (...) do que na realidade propriamente dita [e que] todos eles contêm elementos 

válidos” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 41), diríamos, com Hermans (1996, 2001), que os 

processos epistemológicos e educativos que configuram os diversos cenários supervisivos 

são dialógicos, socioculturalmente situados, complexos, dinâmicos, cuja polifonia 

expressa nas diferentes posições assumidas (às vezes contraditórias e conflituosas entre 

si, outras em sintonia, e, outras, ainda, complementares), possibilita revisitar o passado, 

vivenciar o presente e projetar o futuro. Dá-se, assim, corpo ao que Schön (1992) designa 

por “professional artistry” (p. 16), referindo conhecimentos e competências que, perante 

“um mundo instável de prática, onde os métodos e as teorias desenvolvidos num 

determinado contexto são inadequados noutro [possibilitam aos] profissionais funcionar 

como investigadores, inventando (inventing) técnicas e modelos apropriados à situação 

que têm entre mãos” (p. 6). Possibilitam, enfim, que reflitamos, com este autor, sobre que 

conhecimentos foram já apropriados, que competências estão já desenvolvidas e são 

mobilizadas, que posições são assumidas, no sentido de, em contexto e em situação, “os 

profissionais aprenderem a construir a sua prática como um processo contínuo de 

reflexão-na-ação” (Schön, 1992, p. 16). 

Mais do que desocultar exaustivamente o sentido que subjaz a cada um dos cenários 

referenciados pelos autores (Alarcão & Tavares, 2003), optámos por sublinhar que a 
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racionalidade tecnicista e burocrática de uns, a compartimentação e descontextualização 

de saberes e de práticas de outros, o olvido dos processos de desenvolvimento emocional 

e sócio-cognitivo dos indivíduos preconizado por outros, a dialogicidade, a 

reflexibilidade, a crítica, a ecologia ou a inclusividade de outros ainda, fazem com que 

não se desvalorize ou exclua uns, preterindo outros, evitando, deste modo, dicotomias 

que dificultam uma abordagem mais holística do caleidoscópio que é a supervisão 

(Vieira, Barbosa, Paiva, & Fernandes, 2009). A todos deve ser reconhecida importância. 

Devem ser valorizadas as potencialidades de cada um, identificando constrangimentos, 

desenvolvendo zonas de contato (Hermans, 2002, 2003) entre a pluralidade de vozes 

(Bakhtin, 1929/1981), que configura os contextos e as situações em que emergem os 

princípios e as práticas, que iluminam os diversos cenários supervisivos. Importa, assim, 

com eles realçar a necessidade de os princípios e as práticas supervisivos facilitarem 

desenvolver 

a reflexão crítica sobre as forças históricas e estruturais que condicionam a pedagogia; 
apoiando a construção colaborativa de uma visão da educação capaz de resistir ao poder 
erosivo dessas forças; interrogando as inúmeras formas de autoridade a que o educador 
está sujeito; orientando-o para a gestão da incerteza e da complexidade; questionando os 
interesses aos quais a escola serve; mantendo a esperança na possibilidade de melhorar 
as condições irracionais, injustas e insatisfatórias da educação” (Vieira, 2009c, p. 202) 

O que esta autora salienta leva-nos a sublinhar, com Alarcão e Tavares (2003), 

que aos diversos cenários supervisivos subjazem diferentes formas ontológicas, diferentes 

abordagens epistemológicas, diferentes configurações políticas e educativas, 

materializando o sentido que os ilumina nos diferentes estilos de supervisionar 

apresentados, nos diferentes modos de apropriar e de dar sentido aos processos de ensino 

e de aprendizagem, nas diferentes maneiras de abordar e interpretar o conhecimento, nas 

distintas abordagens do desenvolvimento sócio-cognitivo dos indivíduos, nos diferentes 

modos de desenhar e de desenvolver a investigação da (na e para a) ação, fazendo com 

que se revisite “a experiência através de lentes críticas” e se desoculte “a existência de 

barreiras à mudança, [explicando] a sua origem e significado, [analisando] as suas 

implicações e, eventualmente, criar modos de acção alternativos” (Vieira, 2009b, p. 17).  

À pluralidade de cenários supervisivos correspondem diferentes lentes que 

configuram a praxis supervisiva, levando à emergência de formas múltiplas de análise, 

de interpretação e de atribuição de sentido por parte daqueles que os desenvolvem com 

impactes no design e no desenvolvimento da formação de professores (Esteves, 2002; 
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Estrela, 2003; Pereira, Tinoca & Oliveira, 2009; Ponte, 2002; Roldão, 2007, 2012), nos 

modos como a profissionalidade docente é apropriada e interpretada (Alarcão & Roldão, 

2008; Canário, 2006a; Estrela & Freire, 2009; Nóvoa, 1992/2000; Sergiovanni 1994), nas 

maneiras de apropriar e de desenvolver o currículo (Formosinho, 1991a; Roldão, 2003; 

Zabalza, 1991; Zeichner, 1983), nos modos de abordar as aprendizagens, bem como nas 

formas de desenvolver a supervisão e orientação da prática pedagógica e profissional 

(Alarcão, 2000; Austin & Hopkin, 2004; Day, 2001; Roldão, 2000, 2012). Importa, assim, 

assumir os diferentes cenários supervisivos como espaços e tempos de diálogo 

profissional e organizacional que 

não nivela, não reduz um ao outro. Nem é a favor do que um faz ao outro. Nem é tática 
manhosa, envolvente, que um usa para confundir o outro. Implica, ao contrário, um 
respeito fundamental dos sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não 
permite que se constitua. (...) Não há diálogo no espontaneísmo como no todo pedorismo 
do professor ou da professora. A relação pedagógica, porém, não anula, como às vezes se 
pensa, o ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, que se completa e se sela no 
outro, o de aprender, e ambos se tornam verdadeiramente possíveis quando o pensamento 
crítico, inquieto do educador ou da educadora não freia a capacidade de criticamente 
também pensar ou começar a pensar do educando (Freire, 1999, p. 118, itálico no original) 

Como sublinhariam Pereira e seus colaboradores (2009), em cenários supervisivos 

que se querem reflexivos, dialógicos e colaborativos, devem estabelecer-se, tácita e 

estrategicamente, “contratos de aprendizagem” (s/p) entre os diversos participantes, cuja 

“autenticidade” (s/p) valoriza a(s) voz(ses) de uns e de outros, desenvolvendo 

participação legítima e assumindo o supervisor como “facilitador, como par que explora, 

partilha e negoceia ideias” (s/p), e os pares “como co-construtores das suas próprias 

aprendizagens e das suas especialidades profissionais” (s/p). Isto pode ser conseguido se 

as escolas desenvolverem cenários supervisivos que conduzam ao “enfraquecimento 

progressivo das compartimentações e das ignorâncias mútuas” (Perrenoud, 2002b, p. 

185), afirmando a praxis supervisiva como facilitadora de interações horizontais e 

verticais colaborativas e reflexivas, assumindo diversidade de princípios e de práticas. 

2.4. PROJETAR A ESCOLA; AFIRMÁ-LA COMO REFLEXIVA  

Locus de desenvolvimento profissional e organizacional, em cenários 

supervisivos que se querem simultaneamente abrangentes e profundos, a Escola é 

assumida como “escola reflexiva” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 133, itálico no original). 

Destacam estes autores que 
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Uma escola reflexiva pensa-se no presente para se projectar no futuro e na continuidade, 
sempre renovada, da sua história. Não ignorando os problemas presentes, resolve-os no 
enquadramento histórico e cultural que lhes dá sentido e numa visão de melhoria e de 
desenvolvimento do futuro (...). A escola reflexiva assenta o seu desenvolvimento num 
projecto institucional vivo que, para além de conceber no papel, realiza na ação e avalia 
nos seus processos e resultados. A escola é, ela mesma, um projecto, cujo grande 
objectivo é a formação de (...) cidadãos. (Alarcão & Tavares, 2003, p. 133)  

Como evidenciam, ao constructo de Escola reflexiva associa-se a necessidade de 

assumir que a mudança também é endógena às escolas, assumindo-as com um projeto 

aberto, participado, desenhando trajetórias de participação que evidenciam flexibilidade 

e “resiliência nos contextos complexos e difíceis, diferenciados e instáveis que hoje 

caracterizam as situações das organizações escolares” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 133).  

Concomitante a este constructo está o de projeto educativo de escola (PEE), que 

aponta para a incompletude e inacabamento que configuram os processos educativos, bem 

como para a dimensão histórico-social do conhecimento (Boutinet, 1993, 1996; Freire, 

1970/1987, 1996, 1967/2000c). Sabendo-se incompleta, a Escola sabe-se também 

impossível de saber-se inacabada (Freire, 1970/1987, 1999). Assim, a Escola afirma-se 

como projeto inacabado, em constante construção e reconstrução, desenhando-se e 

redesenhando-se, definindo trajetórias com diferentes tipos participação, significando 

processos de negociação, de distribuição de poder, de opções baseadas no “diálogo 

clarificador do pensamento e preparador de decisões, de vivência da cidadania e de 

desenvolvimento do pensamento operacional, realista e crítico, de um verdadeiro 

sentimento institucional e social, que confere aos membros um sentido de si próprios” 

(Alarcão & Tavares, 2003; p. 136).  

Assumida como projeto, a Escola afirma-se como reflexiva, “pensa-se organiza-

se para saber como desempenhar a missão de educar num dado contexto temporal e para 

tal investiga-se e avalia-se a si própria” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 137), tendo em 

conta os contextos socioculturais em que se situa, a diversidade de características, de 

interesses e de necessidades dos que nela participam. Afirma-se, assim, a Escola como 

simultaneamente autónoma e (inter)depente; como simultaneamente configurada e 

configuradora. 

Também Formosinho (1991a) reconhece no PEE um elemento-chave na 

afirmação do que o autor designa por autonomia das escolas. Sublinha que uma Escola 

que se projeta é uma Escola que se afirma como 
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uma escola diferente - com autonomia, descentralizada, com participação local, com 
currículo menos académico e não cingida às actividades lectivas da sala de aula e com 
mais atenção aos aspectos da educação pessoal e social, ao nível moral e dos valores” 
(Formosinho, 1991a, p. 13). 

Em Portugal, estes elementos configuram diversos documentos de política 

educativa (AR, 1976/2005, 1986; ME, 1998; MEC, 2012a). Ainda que com formulações 

diferentes, estes documentos sublinham que, a par do plano anual de atividades ou do 

regulamento interno, o projeto educativo de escola é de escola (PEE), reconhecendo-o 

como garante e promotor “do reforço progressivo da autonomia” e da “maior 

flexibilização organizacional e pedagógica das escolas, condições essenciais para a 

melhoria do sistema público de educação” (MEC, 2012a, p. 3341). 

Contudo, a investigação ilumina que desenvolver estes princípios é complexo 

(Azevedo, 2006; César, 2013b; Formosinho, 2009; Formosinho & Machado, 2007; 

Rodrigues, 2006d, 2006e). Neste sentido, Azevedo (2006) considera que o 

desenvolvimento destes processos significa mudança endógena organizacional, 

curricular, profissional e cultural, o que nem sempre acontece. Sublinha que, por exemplo, 

a dita autonomia que subjaz ao desenho do PEE, bem como de outros documentos 

estruturantes das práticas desenvolvidas, apenas existe no Diário da República (Azevedo, 

2006, p. 3). Questiona como podem os princípios que configuram o PEE apontar para 

espaços e tempos de colaboração, bem como de reflexão partilhada e participada se, por 

exemplo, situações há em que não é acautelado que os professores e outros agentes 

educativos vejam institucionalmente reconhecida na respetiva distribuição de serviço essa 

possibilidade. Outras há, em que embora seja acautelada, os modos como os princípios 

são apropriados e desenvolvidos pelos agentes educativos, assumem dimensão 

burocrática, tecnicista e nomocrática (Formosinho & Machado, 2007; Fullan, 2003; 

Hargreaves, 1998; Schön, 1987, 1992, 2001), impondo-se, sobrepondo-se e dificultando 

a construção de espaços e de tempos reflexivos e dialógicos, onde haja lugar à auto- e 

hetero-supervisão (Salema, 2005a), clarificando dúvidas, discutindo dificuldades, 

partilhando casos de sucesso, construindo recursos, desenvolvendo conhecimento inter- 

e intra-disciplinar, delineando necessidades de formação e perspetivando “linhas 

estruturantes de projectos curriculares, desenvolvidos em comum” (Leite & Fernandes, 

2002, p. 45). Evita-se, assim, a emergência de formas de atuação próprias de contextos 

burocráticos de aprendizagem e de supervisão (Machado & Formosinho, 2007, 2010; 
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Sergiovanni & Starratt, 1979, 2002), focando a ação e a reação educativa na mera 

“engenharia de horários” (Leite & Fernandes, 2002, p. 45). 

Não menos importante é o sublinhado por Azevedo (2006), quando refere a 

necessidade de as escolas ultrapassarem formas de atuação que as levam a desenhar e a 

vivenciar o PEE como ritual a cumprir, evidenciando dificuldades em construir “in situ 

projectos próprios, de rosto único, com pessoas concretas lá dentro, e colocá-los em 

prática, resistir às adversidades e resistências, que são muitas, em qualquer escola, e 

persistir (Azevedo, 2006, p. 7, itálico no original). Importa, pois, ultrapassar 

constrangimentos organizacionais e profissionais e reconfigurá-los num conceito de 

escola com sentido para todos, afirmando e desenvolvendo práticas educativas e 

supervisivas que possibilitem “aprofundar o conhecimento das situações, percepcionar 

necessidades de formação e perspectivar linhas estruturantes de projectos curriculares, 

desenvolvidos em comum” (Fullan, 2003, p. 51).  

Devem as escolas dizer “não” a princípios e práticas profissionais, os supervisivos 

incluídos, que configuram o que Formosinho (1987, 1991a) designa por currículo 

uniforme pronto-a-vestir de tamanho único. Devem as escolas desenvolver na, com e para 

a ação, práticas onde a diversidade, a heterogeneidade, a criatividade e a inclusividade 

sejam uma experiência possível e com sentido. 

2.4.1. Comunidades de prática, comunidade de aprendizagem e comunidades de 

investigação 

A afirmação das escolas que reflexivamente se projetam remete-nos para a 

emergência, nas escolas, de comunidades de prática (Wenger, 1998), isto é, comunidades 

constituídas por indivíduos comprometidos com um processo de aprendizagem coletiva 

em determinado domínio da ação humana, cujo interesse partilham, desenvolvendo um 

empreendimento conjunto, existindo um empenhamento mútuo e co-construindo 

“rotinas, palavras, ferramentas, modos de fazer as coisas, histórias, gestos, símbolos, 

ações ou conceitos que a comunidade produziu ou adotou no curso da sua existência, e 

que se tornaram parte da sua prática” (Wenger, 199, p. 83), numa só palavra, reportório. 

Tal como os elementos que configuram e são configurados por este constructo, 

também o desenvolvimento de cenários educativos e supervisivos inclusivos configura e 

é configurado pela partilha, pelo compromisso epistemológico, educativo e ético-político 

de propiciar equidade a todos no acesso a uma educação de qualidade (Melro, 2011). Este 
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compromisso exige co-construção negociada das práticas desenvolvidas e do sentido que 

lhes subjaz, partilhando informação e experiências, rentabilizando recursos, buscando 

coordenação e sinergias, discutindo os progressos realizados, mapeando conhecimentos 

apropriados e identificando outros a apropriar, mudando atitudes e formas de atuação. 

Dos vários elementos caracterizadores das comunidades de aprendizagem, 

destaca-se a heterogeneidade epistemológica e sociocultural que as configura (Lave & 

Wenger, 1991). De igual modo se destaca a construção colaborativa, situada e 

contextualizada do conhecimento e do sentido atribuído. Realça-se, ainda, a “co-

responsabilização pelo desenvolvimento de cada um e de todos (ethos colaborativo), a 

existência de regras explícitas de questionamento e negociação de significados, e de 

formatos de participação, assunção de papéis e envolvimento recíproco definidos” 

(Hamido, 2005, p. 195, parêntesis no original). 

É para estes elementos que apontam o desenvolvimento de cenários educativos 

inclusivos, bem como os processos supervisivos que os devem configurar, salientando 

deverem as escolas assumir práticas profissionais e organizacionais iluminadas por um 

ethos epistemológico e um ethos sociopolítico que reconheçam, valorizem e celebrem a 

diversidade, fomentando a colaboração, a reflexibilidade conjunta, a auto-regulação, a 

complementaridade, a participação legítima, bem como a corresponsabilização. Afirma-

se, assim, uma pedagogia da e para a autonomia “potencialmente emancipatória para 

todos os participantes envolvidos” (Vieira, 2009b, p. 17), da qual depende, em grande 

parte, o sucesso do desenvolvimento de cenários educativos e sociais que facilitem o 

empowerment de todos. Facilita-se a emergência, nas escolas, de atitudes, representações 

sociais e formas de ação e de reação mais valorizadoras da diversidade que as configura 

(Fleuri, 2003; Forlin, 2010a; Ryan & Gottfried, 2012; Santos, 2008; Subban & Sharma, 

2005). Devolvem-se sentimentos de confiança, de segurança, de conforto e de resiliência 

aos diferentes participantes nos processos educativos, sobretudo naqueles que, vendo 

arredado da sua formação tempos e espaços curriculares que foquem a educação de 

estudantes sinalizados como necessitando de AESE, quando confrontados com a 

inadiabilidade de os educar desenvolvem sentimentos de insegurança, de recusa quando 

não de rejeição, de discriminação e de exclusão (César; 2012a, 2012b; Forlin, 2010a, 

2010b; Melro, 2003a, 2003b; Melro & César, 2009a, 2010a; Rodrigues, 2013; Santos, 

2008). 

Considerando que a insegurança deve ceder à confiança securizante; sublinhando 

que o receio do desconhecido deve dar lugar à indagação informada e consistente sobre 
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as interações entre o eu e o outro; assumindo que a inclusividade obriga ao 

desenvolvimento de processos supervisivos cuja dialogicidade e reflexibilidade 

possibilitem a passagem do eu solitário ao eu solidário (Sá-Chaves & Amaral, 2001), 

destacando que o desenvolvimento de princípios de educação e sociedades inclusivas 

desafia as escolas a discutir posições assumidas, a dialogar sobre os valores que as 

iluminam, convidando ao cuidado e ao empowerment, bem como à reflexão inter- e 

intrapessoal, pensamos que o constructo de comunidade de investigação, desenvolvido 

por Lipman (1994), pode contribuir para desocultar o sentido que subjaz à afirmação de 

práticas supervisivas que se querem facilitadoras do diálogo indagatório e eticamente 

informado, fazendo emergir processos de metacognição e de auto-regulação próprios de 

cenários educativos e sociais multi e interculturais (Barata, Melro, & César, 2001; César, 

2009a, 2013a, 2013b; Melro, Barata, & César, 2004; Oliveira et al., 2009; Tinoca et al., 

2009). 

Inicialmente concebida para a filosofia para crianças, facilitando o 

desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional, através da investigação em comunidades 

reflexivas e dialógicas, os princípios e as práticas que configuram o constructo de 

comunidade de investigação alargam-se a outros contextos, cenários e situações, como os 

que subjazem aos processos supervisivos reflexivos e dialógicos (Vieira, 2009b). Tal 

como salienta Lipman (1994), a comunidade de investigação “é prática de autocrítica, e 

toda a sua exploração e indagação investigativa inicia-se porque o que encontramos - uma 

aberração, uma discrepância, algo que desafia o que é dado por garantido - capta o nosso 

interesse e obriga à reflexão e à investigação” (p. 229). A prática de autocrítica, própria 

da comunidade de investigação, aponta para que se rompa com formas de solipsismo 

epistemológico e social. Como sublinha, ela é prática de investigação coletiva, originada 

no encontro dos indivíduos com situações, com contextos, com expressões, com palavras, 

cuja complexidade, nem sempre evidente, desperta interesse investigativo, obrigando a 

que, em diálogo, se desoculte o sentido das problemáticas que os configuram, 

questionando (questionando-nos), interrogando (interrogando-nos), perscrutando 

(perscrutando-nos). 

Parafraseando Vieira (2009b), diríamos que comunidades que investigam, 

discutindo processos e resultados, decidindo o quê, o para quê, o quando e o como 

discutir, levam ao desenvolvimento de processos metacognitivos próprios de uma 

orientação reflexiva, que “não se compadece com uma definição totalmente apriorística 

de objectivos, conteúdos, estratégias, devendo, antes, assumir-se como praxis” (Vieira, 
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2009, p. 17). Significa que o supervisor é assumido como facilitador de reflexibilidade, 

de dialogicidade de inclusividade. Rompe-se, assim, com o paradigma transmissivo e 

bancário de educação (Freire, 1970/1987), afirmando a educação, a dos professores 

incluída, como prática argumentativa reflexivamente e dialogicamente partilhada e onde, 

como diria Vieira (2009b), “o currículo de formação se vai construindo mediante um 

processo reflexivo de planificação-ação-avaliação, em função do contexto real em que 

ocorre” (Vieira, 2009b, 17, itálico e hífens no original). A comunidade de investigação 

assume dimensão ética, afirmando-se como comunidade do e para o cuidado (caring 

community) (Perdigão, 2003; Sharp, 2004). Assume-se a praxis supervisiva como 

desenvolvimento de consciência ético-política (Freire, 1997, 2000a; Jacobs, 2006). Dá-

se corpo ao sublinhado por Day (2001), quando salienta que  

O que é ‘justo’ ou ‘equitativo’ pode variar de cultura para cultura, mas em cada caso será 
definido de forma crítica pela comunidade em termos de valores éticos, como a igualdade, 
os direitos humanos, a participação e o bem comum. (p.137, aspas no original) 

Ao apontarem para diferentes formas de colaboração, de negociação e de 

corresponsabilidade entre os vários participantes nos processos educativos, a emergência 

nas escolas de comunidades de prática, de aprendizagem e de investigação possibilita 

desenvolver trabalho colaborativo entre diferentes estruturas de coordenação educativa e 

de supervisão pedagógica e da prática profissional, como sejam coordenadores de 

departamento curricular, coordenadores dos diretores de turma, diretores de curso, 

coordenador do serviço de psicologia e orientação, delegados de turma, entre outros (ME, 

2008; MEC, 2012a). De igual modo se possibilita a colaboração entre professores e outros 

agentes educativos, evitando dicotomias e sectarismos excludentes e segregadores. 

Facilita-se a inter- e a intra-disciplinaridade. Emergem princípios e práticas supervisivos 

que reconhecem e valorizam-se os esforços desenvolvidos pelos diferentes participantes 

nos processos educativos, incentivando, motivando e preparando para a afirmação de 

cenários educativos e sociais inclusivos. Afirmam-se transições epistemológicas, 

educativas e culturais. Valorizam-se diferentes vivências, conhecimentos, competências 

e capacidades. Rompe-se com paradigmas normativos de educação, bem como com os 

processos supervisivos que lhes subjazem. Afirma-se a necessidade de assumir processos 

educativos e formativos que apontam ser a educação concomitante à vida, devendo os 

processos formativos serem flexíveis e ajustados às especificidades dos que neles 

participam, criando dinâmicas reflexivas e transformação nas interações que configuram 
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(Leitão, 2003). Convoca-se o diálogo entre diferentes cenários supervisivos. Dá-se voz e 

poder. Afirma-se a equidade e a inclusividade. Sublinha-se, cada vez mais, a necessidade 

de orientação reflexiva, colaborativa participada e inclusiva da supervisão. Afirma-se as 

escolas como espaços e tempos de desenvolvimento profissional e organizacional. 

Afirmam-se os professores e outros agentes educativos como promotores de equidade e 

justiça social. 

2.5. SUPERVISÃO, DIVERSIDADE E INCLUSIVIDADE  

Destacando ser a inclusão dos estudantes sinalizados como necessitando de 

AESE, como os surdos, um dos maiores desafios que se colocam à Escola e aos processos 

supervisivos que desenvolve, autores como Jacobs (2006), Ryan e Gottfried (2012), ou 

Ainscow e Booth (2002) consideram ser dever das escolas responder sustentadamente a 

questões como: que princípios e práticas supervisivos devem as escolas desenvolver de 

modo a que se afirmem como locus de educação da e para a inclusividade? Como podem 

as escolas desenvolver princípios e práticas supervisivos que possibilitem apoiar os 

professores e outros agentes educativos, bem como os estudantes e as famílias, levando-

os a desenvolver formas de atuação mais valorizadoras da diversidade apresentada pelos 

estudantes? Como podem, a montante e a jusante, os responsáveis pelos processos 

supervisivos apoiar e ajudar as escolas a ultrapassar as barreiras que se colocam ao 

sucesso escolar e social de todos? Como desenvolver processos supervisivos que 

facilitem as interações verticais e horizontais, respeitando diferentes culturas, diferentes 

valores, diferentes crenças, diferentes sentidos? Como desenvolver, enfim, cenários 

supervisivos que afirmem as escolas como inclusivas?  

Parafraseando Skliar (2006), estas questões não são banais, nem sequer ociosas. 

Pelo contrário. São essenciais, porque intimamente relacionadas com os “argumentos em 

educação” (Skliar, 2006, p. 16) que nos levam à “eterna e mal formulada pergunta: “Para 

que serve a escola?”. (Skliar, 2006, p. 16, aspas no original). A expressão “argumentos 

em educação, denota a possibilidade de explicitar” (Skliar, 2006, p. 16, itálico no original) 

as questões por nós formuladas, exigindo, não só que sejam apropriadas pelos diferentes 

agentes educativos, mas que se desoculte o sentido que as ilumina. Sem isso, 

parece não haver educação, não haver escola: a educação como completude (do outro), a 
educação como o futuro (do outro), a educação como o texto curricular, a educação como 
a lógica da compreensão (do professor) e da explicação (do aluno), e a educação como 
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formadora de uma identidade específica (a identidade cidadã), de entre muitos outros 
argumentos. (Skliar, 2006, p. 16, parêntesis no original) 

O sublinhado por este autor leva-nos a destacar não mais poderem os sistemas 

educativos, nas práticas que apresentam, esgrimir argumentos que deixem esboçar a 

possibilidade de não dever a Escola a todos educar, desenvolvendo os princípios que 

iluminam a educação e a sociedade inclusivas. Apesar dos esforços desenvolvidos, as 

vivências de exclusão continuam a configurar as sociedades e as escolas, mesmo em 

sociedades ditas democráticas e desenvolvidas - a exclusão em educação não significa 

apenas ficar fora da escola. O desafio que se coloca às escolas e às sociedades  

consiste em implementar políticas e práticas que ultrapassem as origens da exclusão. 
Torna-se necessário olhar para o que acontece dentro e fora da escola - desde a realidade 
quotidiana das crianças [dos jovens e dos adultos] nas suas casas e comunidades até ao 
que acontece quando vão à escola: O que realmente aprendem e em que condições 
(UNESCO, 2013, s/p) 

Ainscow e Miles (2008), Jacobs (2006), Bruch e Higbee (2002), ou Ryan e 

Gottfried (2012) consideram que as escolas, quando confrontadas com a educação de 

estudantes cujas culturas em que participam e línguas maternas que falam são diferentes 

das por elas apresentadas, bem como com estudantes cujas características exigem apoios 

educativos especializados (César, 2012b), necessitam perguntar-se que práticas 

profissionais devem desenvolver para que possam valorizar a diversidade, respondendo-

lhe adequada e consistentemente. Destacam não mais dever a praxis supervisiva ficar 

indiferente ou alheada da mudança escolar e social, acompanhando-a, impulsionando-a, 

desenvolvendo-a, apropriando-a, numa só palavra, supervisionando-a (Glickman, et al., 

2008; Sergiovanni & Starratt, 1979, 2002; Zepeda, 2000).  

Isto significa que, se faz sentido afirmar que “Não há mudança educativa num 

sentido amplo, significativo, sem um movimento da comunidade educativa que lhe 

outorgue sentidos e sensibilidade”, também parece fazer sentido que “se a sociedade 

muda, a escola tem de evoluir junto com ela, antecipar e até inspirar transformações 

culturais”, como destaca Perrenoud (2002b, p. 190) e que “Querer pensar que as 

mudanças se resolvem fora desse contexto é uma falácia, uma impostura cultural”, como 

salienta Skliar (2006, p. 32) 

Neste contexto, torna-se premente construir processos supervisivos cujos 

princípios e práticas assumam a afirmação de cenários educativos e sociais mais 

inclusivos, mais justos, mais equitativos, pois, muito embora os 
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professores não possam, por si sós, resolver muitos dos problemas sociais enfrentados 
pelas escolas, certamente devem saber em que consistem essas problemáticas, 
desenvolvendo o sentido que atribuem às crenças que têm sobre elas, e compreendendo 
as múltiplas maneiras de como essas questões se instalarão, de facto, dentro dos muros 
das suas escolas. (Zeichner & Liston, 1996, p. xi). 

O sublinhado por estes autores assume particular relevância quando está em causa 

a necessidade de se propiciar, nas escolas, nas universidades e em outras instituições, aos 

diferentes agentes educativos, supervisores incluídos, formação na e para a diversidade, 

na e para interculturalidade, na e para a inclusividade (César, 2012a, 2012b; Jacobs, 2006; 

Rodrigues, 2003b; Rodrigues & Lima-Rodrigues, 2011; Ryan & Gottfried, 2012). 

Contudo, volvidos que foram quase 20 anos sobre o referenciado por Zeichner e Liston 

(1996), a investigação ilumina que contextos há, o contexto escolar português incluído, 

em que este tipo de formação não está assegurada, reproduzindo os agentes educativos, 

particularmente os responsáveis pelo desenvolvimento de processos supervisivos, nas 

práticas que discutem e desenvolvem muitos dos preconceitos, das crenças e das formas 

de atuação excludentes, segregadores e discriminatórios das sociedades em que 

participam (Lima-Rodrigues, 2007; Melro, 1999, 2003a, 2014a, 2014b; Melro & César, 

2009b, 2012, 2014, in press a; Subban & Sharma, 2005; Ryan & Gottfried, 2012).  

Destacando os desafios epistemológicos, educativos, culturais e ético-políticos 

que iluminam a educação da e para a alteridade, Skliar (2006) alerta para a necessidade 

de se desenvolver formação que possibilite aos diferentes agentes educativos ir além “dos 

esforços pessoais, e de atitudes filantrópicas, benéficas” ou dos “labirintos dos nomes e 

dos saberes inventados” (p. 32). Quer dizer, não basta apenas ter “vontade para incluir o 

outro” (p. 32). É preciso que os agentes educativos, nas práticas que apresentam, quando 

confrontados com a alteridade, se aproximem “das experiências que são dos outros, mas 

não reduza [o outro] na mesmice egocêntrica e hegemónica da educação” (Skliar, 2006, 

p. 33). Exige-se das escolas e dos agentes educativos que nelas participam que se afirmem 

como profissionais, isto é, que apropriem e mobilizem conhecimentos, desenvolvam e 

mobilizem competências, possibilitando-lhes dar respostas adequadas às caraterísticas, 

aos interesses e às necessidades dos estudantes. 

Se é premente que os processos educativos, particularmente os relacionados com 

a formação dos professores, desenvolvam princípios e práticas de EI, igualmente se torna 

premente que as escolas desenvolvam formação adequada, de modo a que possam 

assegurar que todas as crianças, jovens e adultos tenham acesso a uma educação de 

qualidade (Booth & Ainscow, 2002; César, 2008a, 2008b, 2012a, 2012b; Lima-
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Rodrigues, 2007; Rodrigues, 2013, 2014). Isto significa que a inclusão não seja abordada, 

quando não negligenciada, pelas escolas e por outras instituições responsáveis pela 

formação de professores como  

uma preocupação por ‘hospedar’ ao outro e de impor-lhe, como bem nos diz Jacques 
Derrida (2003), as leis da hospitalidade que a tornam hostilidade: a imposição da língua 
‘única’, o comportamento considerado ‘normal’, a aprendizagem ‘eficiente’, a 
sexualidade ‘correta’ etc. (…) Diria que não se transformem [os agentes educativos] num 
típico funcionário da alfândega, que apenas está aí para vigiar aquela perversa fronteira 
entre inclusão e exclusão. Que mude seu próprio corpo, sua própria aprendizagem, a sua 
própria conversação, suas próprias experiências. Que não faça metástase, que faça 
metamorfose (Skliar, 2006, p. 33, aspas, itálico e parêntesis no original,) 

Esta citação salienta muitos dos desafios que os processo de inclusão de estudantes 

que precisam de AESE que, como os surdos, exigem uma outra conceção de Escola, uma 

outra conceção de currículo e de sociedade. De igual modo, destaca a premência de as 

escolas e as sociedades se afirmarem inclusivas. Neste sentido, recorrendo a Ainscow 

(2000), o estudo coordenado por Lima-Rodrigues (2007) evidencia que as escolas 

facilitadoras de inclusividade investem nos elementos seguintes: 

- assumir como ponto de partida, as práticas e os conhecimentos existentes; 
- ver as diferenças como oportunidades para a aprendizagem; 
- inventariar barreiras à participação; 
- usar recursos disponíveis para apoiar a aprendizagem; 
- desenvolver uma linguagem ligada à prática; 
- criar condições que incentivem aceitar riscos. (p.30) 

O destacado por estes autores ilumina o sentido que deve configurar os princípios 

e as práticas supervisivos desenvolvidos em cenários educativos inclusivos. Assim, uma 

supervisão da e para a inclusividade aponta para que as escolas assumam a diversidade 

apresentada pelos estudantes como oportunidade de desenvolvimento profissional, 

organizacional e educativo (Allan & Slee, 2008; Armstrong & Moore, 2004). 

Referindo os processos que configuram a inclusão de estudantes que necessitam 

de AESE nas escolas do ensino regular, César e Ainscow (2006), Ryan e Gottfried (2012) 

ou Smith, Salend e Ryan (2001) destacam desempenhar a supervisão importante papel 

nesses processos. Salientam ser premente que os cenários supervisivos apropriem e 

desenvolvam os princípios que iluminam a EI, apoiando os professores e outros agentes 

educativos, bem como as famílias e os estudantes, levando-os a sentirem-se mais 

confortáveis quando confrontados com o dever de a Escola garantir a todos equidade no 

acesso ao sucesso educativo e social. 



107 

 É neste contexto que Ainscow (1998, 2000) considera ser importante que a 

inclusividade não seja apenas “da responsabilidade de especialistas” (Ainscow, 1998, p. 

41), mas sim de toda a escola. Como sublinha este autor, embora os “papéis a 

desempenhar por aqueles que são considerados especialistas em necessidades educativas 

[ditas] especiais” (p. 41), como psicólogos escolares, professores de educação especial, 

terapeutas da fala, intérpretes de línguas gestuais, entre outros, sejam essenciais na 

afirmação de práticas supervisivas inclusivas, orientando e monitorizando e avaliando 

processos, as escolas devem assumir os outros agentes educativos como elementos de 

inclusividade, particularmente os professores (Melro & César, 2009b, 2010a, 2010b). Isto 

não deve significar uma ameaça à profissionalidade apresentada por uns e por outros. 

Deve a Escola desenvolver culturas profissionais e organizacionais inclusivas 

valorizando os agentes educativos especializados em determinas áreas, como as acima 

referenciadas. Isso pode ser conseguido se a Escola desenvolver um praxis que valorize 

e rentabilizando os recursos existentes, focando os conhecimentos apropriados e as 

competência desenvolvidas em formas de atuação colaborativas, destinadas a encorajar o 

desenvolvimento de uma abordagem holística, abrangente e colaborativa na busca de 

respostas adequadas à diversidade dos estudantes, pelos professores e outros agentes 

educativos, bem como pelas famílias e pelas culturas em que uns e outros participam 

(Melro & César, 2009a, 2009b, 2012, 2013). Isso exige assumir práticas profissionais e 

organizacionais difusas, dialógicas e reflexivas, de que as subjacentes ao 

desenvolvimento da supervisão entendida como sistema social e de suporte inter- e 

entrapares (Tracy, 2002) são exemplo. 

A Escola e os processos supervisivos que a configuram afirmam-se como espaços 

e tempos de reflexibilidade, de dialogicidade, de colaboração, de colegialidade, de 

complementaridade, assumindo dimensão ecológica (Ovando, 2000). Propicia-se o 

desenvolvimento da profissionalidade docente, da gestão das escolas e das aprendizagens 

sustentadas dos estudantes (Oliveira-Formosinho, 2002a, 2002b; Santos, 2003; 

Sergiovanni & Starratt, 2002). Desenvolvem-se princípios e práticas supervisivos 

inclusivos, não havendo espaços e tempos para a fragmentação, a dicotomia, a 

ambiguidade, nem tão-pouco para a conflitualidade profissional e organizacional (Melro, 

2011; Morgado, 2004). Dá-se corpo ao proposto por autores como Hegarty (2001), 

Hegarty e Alur (2002), Porter e Smith (2011), Ryan e Gottfried (2012) ou Morgado 

(2014) quando sublinham ser crucial que, nas escolas, haja elementos que, colaborativa e 

reflexivamente, coordenem, orientem, supervisionem e avaliem os processos que 
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configuram a inclusão dos estudantes sinalizados como necessitando de AESE, como os 

surdos. Realça-se assim a necessidade de as escolas desenvolverem processos 

organizativos, supervisivos e pedagógicos que possibilitem devolver à Escola que a 

inclusão de estudantes que necessitam AESE não é fatal e inevitavelmente uma tragédia 

individual e educativa e social. Pelo contrário. Como sublinham Rodrigues (2003b), 

Hegarty (2001), Dyson (2001), Hegarty e Alur (2002) ou César (2012a, 2012b) ela deve 

ser perspetivada como um elemento-chave de desenvolvimento da profissionalidade 

docente da organização da escola, bem como das aprendizagens dos estudantes. 
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CAPÍTULO 3 

A EDUCAÇÃO DOS SURDOS: DESAFIANDO OS PRINCÍPIOS E 

AS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

3.1. DOS SURDOS: DO PARADIGMA MÉDICO-TERAPÊUTICO AO 

PARADIGMA SÓCIO-ANTROPOLÓGICO  

O estudo dos surdos mostra-nos que boa parte 

do que é distintivamente humano em nós - nossas 

capacidades de linguagem, pensamento, 

comunicação e cultura - não se desenvolve de 

maneira automática, não se compõe apenas de 

funções biológicas, mas também tem origem 

social e histórica (...). Percebemos que a cultura 

é tão importante quanto a natureza. 

(Sacks, 2002, pp. 10-11)  

Sublinhando os impactes que o não reconhecimento, a não celebração, ou a não 

valorização da diversidade individual e social, apresentada pelos indivíduos, assumem na 

construção de processos identitários individuais e sociais pouco sustentados, Taylor 

(1994/2009) destaca que “um indivíduo ou um grupo de pessoas podem sofrer danos 

irreparáveis, bem como autênticas deformações, se as pessoas ou a sociedade que os 

rodeia lhes mostrarem como reflexo, uma imagem limitada, degradante, depreciadora de 

si” (p. 58). Salvaguardando a inadequação de algumas expressões utilizadas poer este 

autor, se tivermos em consideração abordagens ontológicas, epistemológicas e sociais 

mais inclusivas (como, por exemplo, “danos irreparáveis” ou “autênticas deformações”), 

diríamos que o que aqui descreve parece ter acontecido com os surdos. À semelhança de 

outros indivíduos categorizadas como necessitando de apoios sociais e educativos 

especializados (César, 2012a, 2012b), ou participantes de culturas minoritárias, os surdos 

têm sido maioritariamente configurados por atitudes, crenças, representações sociais e 

formas de atuação “cheias de exclusão, de opressão e de estereótipos” (Perlin, 2004, p. 

80), continuando, ontem como hoje, a ser “narrados por um discurso sobre a “deficiência” 
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e não (...) como uma diferença a ser politicamente [linguística e culturalmente, diríamos 

nós] reconhecida; (...) uma experiência visual; (...) uma identidade múltipla ou 

multifacetada” (Skliar, 1998a, p. 11, aspas no original).  

A complexidade ideológica, cultural, política e epistemológica que ilumina 

crenças, atitudes, representações sociais, formas de atuação apresentadas ao longo dos 

tempos pelas sociedades sobre os surdos, é sublinhada por autores como Carvalho (2007, 

2009), Lane (1989, 1997, 2002, 2005), Hoffmeister (2009) ou Coelho (2005, 2007, 

2010b). Salientam que a surdez e os surdos têm sido entendidos por diversos paradigmas 

epistemológicos e culturais que possibilitaram justificar ou legitimar - não só em épocas 

mais remotas da história da humanidade, como também em tempos mais recentes - quer 

o extermínio dos surdos quer formas subliminares de segregação, de discriminação e de 

exclusão social, nas suas diversas dimensões (escolar, profissional, entre outras), 

impossibilitando-os de participar ou de partilhar o mesmo locus sociocultural dos pares 

ouvintes, de que a criação de instituições exclusivamente direcionadas para o ensino de 

surdos, ou o não reconhecimento e valorização da diversidade linguística e cultural por 

eles apresentada, são exemplos. Outros justificaram, legitimaram ou consolidaram, como 

diria Lane (1997), sob a máscara da benevolência, a normalização, a colonização ou a 

integração dos surdos em cenários sociais e educativos ditos de mainstream (Jarvis, 2003; 

Ladd, 2003; Nunes, Pretzlik, & Olsson, 2001; Power & Leigh, 2002, 2004), esperando 

que eles apresentassem formas de atuação o mais similares possível às apresentadas pela 

restante população (maioritariamente) ouvinte. 

Autores como Obasi (2008), Bagga-Gupta (2004), Coelho (2007, 2010a) ou Leigh 

(2009) consideram que, recentemente, têm emergido, sobre os surdos, outros paradigmas 

ditos mais inclusivos e mais interculturais que, ao reconhecerem e valorizarem a 

diversidade por eles apresentada, apontam para a necessidade de se pôr cobro a 

abordagens curativas, remediadoras ou assistencialistas, próprias de “um certo 

unanimismo das lógicas de intervenção para a ‘reabilitação’ dos surdos” (Pacheco & 

Caramelo, 2005, p. 21, aspas no original) que, nos últimos dois séculos, têm dominado os 

discursos sobre eles. Denunciam-se práticas seculares enceguecidas (Skliar 1998a), que 

fazem com que os surdos sejam caracterizados por uma  

tentativa de correção, [de] normalização e pela violência institucional; instituições (...) 
que foram reguladas tanto pela caridade e pela beneficência, quanto pela cultura social 
vigente que requeria uma capacidade para controlar, separar e negar a existência da 
comunidade surda, da língua de sinais [leia-se, Língua Gestual], das identidades surdas e 
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das experiências visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em relação 
a qualquer outro grupo de sujeitos. (Skliar, 1998a, p. 8) 

Destaca-se a importância de desenvolver sobre os surdos representações sociais, 

atitudes, formas de atuação que favoreçam, como sublinhariam César (2007, 2012a, 

2012b) ou Lave e Wenger (1991), a participação legítima, que não mais silenciem a(s) 

voz(es) dos surdos nas sociedades em que participam. Salienta-se a premência de, como 

diriam Zittoun e Perret-Clermont (2009), fazer emergir transições sociais e culturais que 

facilitem o desenvolvimento de interações sociais dialógicas consistentes entre diferentes 

comunidades e culturas, como a surda e a ouvinte. Sublinha-se a necessidade de a 

alteridade apresentada pelos indivíduos não mais ser percebida como “uma ameaça ao 

sentido do que a pessoa é ou ao grupo a que ela pertence e no qual define a sua identidade” 

(Zittoun & Perret-Clermont, 2009, p. 393), mas como elemento essencial ao 

desenvolvimento de processos identitários com sentido (César, 2013a, 2014; Hermans, 

2001; Hermans & Kempen, 1998). Isto significa ser importante (re)configurar os surdos 

em princípios e práticas epistemológicas, educativas e culturais adequadas aos desafios 

inerentes à complexidade sociocultural que caracteriza as sociedades e as escolas, de que 

a interculturalidade é exemplo (Borges & César, 2012; Freire, 2011; Jankowski, 1997; 

Melro, 2014a; Melro & César, 2010a, 2012, 2013), salientado que a plêiade de 

abordagens dos surdos (mítico-religiosas, médicas, eugénicas, psicossociais ou 

linguístico-culturais, entre outras) são constructos complexos, dinâmicos, históricos e 

socioculturalmente situados (Bispo, Couto, Clara, & Clara, 2006, 2009; Coelho, 2007, 

2010b; Hoffmeister, 1996; Wrigley, 1996). 

Neste contexto importa sublinhar que, embora ontológica e epistemologicamente 

inevitáveis, “as categorias que permanentemente atribuímos a determinados assuntos e 

com as quais vamos definindo determinadas ideias que limitam as nossas próprias 

práticas” (Benvenuto, 2004, s/p). Isto significa abandonar abordagens dicotómicas e fazer 

emergir abordagens multidisciplinares, flexíveis e dialógicas, que desconstruam mitos, 

crenças, conceções discriminatórias, segregadoras e excludentes dos surdos (Bagga-

Gupta, 2004, 2007; Eckert, 2010; Hoffmeister; 2008, 2009). (Re)afirma-se a importância 

de as sociedades desenvolverem atitudes, representações sociais, formas de atuação 

propícias a processos de empowerment dos surdos (Bagga-Gupta, 2004, 2007; Jankowski, 

1997; Padden & Humphries, 1988/2001). Assume-se a inadiabilidade de reconhecer que 

ainda “Somos notavelmente ignorantes a respeito da surdez [dos surdos, diríamos nós] 

(...). Ignorantes e indiferentes” (Sacks, 2002, p. 14), sendo, por isso, necessário 
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(re)começar “a vê-los sob uma luz diferente (...), a pensar neles não como surdos, mas 

como Surdos, como membros de uma comunidade linguística [e cultural, 

acrescentaríamos nós] diferente” (Sacks, 2002, p. 16, maiúsculas no original).  

À semelhança de outros (Bagga-Gupta, 2004; Lane, 1989, 2006; Padden & 

Humphries, 1988/2001; Woodward, 1982), este autor recorre a terminologias diferentes 

para se referir aos surdos, utilizando as grafias “surdo” e “Surdo”. Como o autor sublinha, 

a expressão “surdo” refere-se à surdez (hearing impairment, hard of hearing, deafness, 

entre outras) entendida como condição audiológica que impossibilita ou dificulta o acesso 

ao som, associada a handicap, a doença, a ausência ou perda que têm de ser medicamente 

tratados, remediados ou curados. A expressão “Surdo” (Deaf), cunhada por Woodward 

(1982), na década de 70 do século XX, refere a surdez (Deaf), que Ladd (2003, 2010) 

designa por Deafhood (Surdidade), não como patologia (leia-se deficit) ou calamidade, 

mas como diferença linguístico-cultural configuradora de uma identidade própria, cujo in 

put audiológico não é tido como elemento privilegiado nas interações do indivíduos 

consigo mesmos e com os outros. 

Tal como estes autores, consideramos ser necessária uma ruptura com princípios 

e práticas culturais hegemónicas, excludentes e segregadores dos surdos, como os 

subjacentes ao paradigma médico-terapêutico, que os perspetiva como deficientes que 

importa, a todo custo, normalizar ou curar, reabilitando-os e oralizando-os. Assumimos 

um outro mais inclusivo, o sócio-antropológico, devendo a Escola e as sociedades 

desenvolver formas de ação inclusivas e interculturais, que valorizem a diversidade dos 

surdos, nomeadamente as língua gestuais e outros elementos socioculturais que os 

caracterizam, propiciando-lhes um futuro mais equitativo e promissor (Melro, 2014a). 

Optámos por utilizar a expressão surdos e não outras, de que a expressão 

deficientes auditivos é exemplo. Evitamos, assim, a utilização de designações pouco 

inclusivas (César, 2012a, Melro, 2014a), cuja carga negativa e pejorativa não possibilita 

reconhecer a sua diversidade sociocultural. Nos séc. XX e XXI esta preocupação levou a 

abandonar designações como idiotas e imbecis (NAMH, 1951) – que a seu tempo foram 

consideradas científicas – para designar indivíduos com comprometimento cognitivo. Isto 

ilustra o que pretendemos afirmar: mesmo os documentos oficiais, emanados de 

instituições internacionais, têm procurado assumir modos de escrita e designações mais 

inclusivas, tarefa nem sempre fácil e muito menos consensual. 

Tão pouco optamos por utilizar a expressão Surdos (com maiúscula, que em 

língua inglesa pode até assumir diversas nuances – Deaf, DeaF, entre outras), por a 
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consideramos pouco inclusiva e para outros que participam de outras culturas, como a 

cigana, que em LP se escreve com minúscula. As designações têm subjacentes poderosos 

implícitos. Daí que seja tão importante refletir – e optar conscienciosamente – por aquelas 

que se utilizam e as que se evitam (Melro, 2014a). Corroboramos, assim, a posição 

assumida por César (2012b), embora mais abrangente, quando salienta que a forma 

“como usamos a língua e a comunicação não é neutra na expansão de uma educação e 

sociedade mais inclusivas e que a ética também passa pelo conforto que sente quem é 

designado de determinada maneira e não de outra” (p. 4). Considera que “Quem quer 

valorizar a diferença, trata-a como algo positivo até nas designações que escolhe utilizar” 

(p. 3), devendo evitar-se categorias como “deficiência” ou “deficiente” para referir 

diferentes tipos de características, necessidades e interesses dos indivíduos. Salienta, 

assim, a necessidade de adotarmos designações mais acolhedoras e valorizadoras da 

diversidade, em vez das que, partindo da comparação com a dita normalidade - como 

acontece com as categorias “deficiente auditivo”, “deficiente visual” ou “deficiente 

motor” - se revelam “pouco compatíveis com um paradigma de inclusividade, além de 

terem subjacente o risco de perpetuarem estigmas, ajudando a segregar e a excluir, em 

vez de a incluir” (p. 9). Corroboramos o destacado por Freire (1993) quando, ao debater 

as relações entre linguagem e inclusão, bem como entre diversidade, poder e 

empowerment, sublinha: 

Num tempo de busca de igualdade [equidade, diríamos nós], de superação das ideologias 
restritivas, não é possível permanecerem sintaxes proibitivas (...) é absolutamente 
fundamental que se reinvente também a linguagem, por que não é possível você 
democratizar uma sociedade deixando de lado um dos aspetos fundamentais do que fazer 
da sociedade, que é a linguagem humana. (Freire, 1993, p. 13) 

Discutindo a complexidade que caracteriza a história dos surdos, autores como 

Carvalho (2007, 2009), Sánchez (1990), Lane (1997) ou Sacks (1989/2002) consideram 

ser dois os paradigmas que, nos últimos dois séculos, os têm configurado: o paradigma 

médico-terapêutico e o sócio-antropológico. Embora ontológica, epistemológica e 

culturalmente opostos, ou mesmo incomensuráveis, estes paradigmas têm vindo a 

coexistir, ora ignorando-se, ora excluindo-se mutuamente, ora prevalecendo um sobre o 

outro, ora dialogando entre si, ainda que de forma ténue ou pouco conseguida (Bagga-

Gupta, 2007). Torna-se necessário que, sobre os surdos, se ultrapassem dicotomias 

ontológicas, epistemológicas, sociais e culturais, propiciando desenvolvimento de 

transições (Zittoun, 2006, 2008), facilitadoras de interdisciplinaridade, de 
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interculturalidade e de inclusividade (César, 21012a, 2012b), favorecendo “ir além da 

grande divisão que subjaz a estas duas tradições” (Bagga-Gupta, 2007, p. 46): a médico-

terapêutica e a sócio-antropológica. Destaca esta autora que, pela dialogicidade que lhe é 

própria, tais abordagens permitem afirmar um “terceiro espaço” (Bagga-Gupta, 2007, p. 

58, itálico no original) ou uma “terceira posição” (Bagga-Gupta, 2004, p. 34), seja, um 

espaço e tempo “onde a multidisciplinaridade seja um ponto de partida necessário” (p. 

57), onde “as polarizações não sejam resolvidas através de um processo de amalgamento 

ou através do domínio de uma perspetiva sobre a outra” (p. 58), onde “as noções 

tradicionais da surdez, das identidades humanas e das competências linguísticas sejam 

desafiadas” (p.57), onde, enfim, “a emergência de novas vozes e perspetivas, 

habitualmente marginalizadas” (p. 51), propiciem que, sobre os surdos, se possa assumir 

uma abordagem mais “inclusiva e robusta” (p. 59). 

3.1.1. Do paradigma médico-terapêutico 

Ao discutirem os princípios e as práticas que configuram o paradigma médico-

terapêutico dos surdos, autores como Basinger (2000), Bagga-Gupta (2007), Coelho 

(2007), Leigh (2009) ou Hyde (2004) salientam que, nele, estes indivíduos são abordados 

como surdos, isto é, como indivíduos cuja patologia apresentada (a surdez) é 

“otorrinolaringologicamente descrita, audiologicamente mensurada e clinicamente 

tratada com próteses, cirurgias, implantes e intervenções genéticas, bem como através de 

rigorosos programas de reabilitação educativa e comunicativa” (Hyde, 2004, p. 200). Os 

surdos são considerados como indivíduos cujo deficit auditivo, linguístico e comunicativo 

é passível de ser tratado, reparado ou remediado através de procedimentos médico-

terapêuticos (fonologia, audiologia, terapia da fala, entre outras), assumindo ser possível 

devolver-lhes “o que [supostamente, daríamos nós] lhes faltava, ou seja, a audição e a 

fala” (Guarinello, 2007, p. 30). 

 Quando os surdos são abordados (apenas e só) sob a lente do paradigma médico-

terapêutico são associados a deficits de desenvolvimento cognitivo, de linguagem e de 

formas de comunicação, entendidas estas numa perspetiva áudio e foneticamente 

centrada, isto é, como sistemas de signos e de trocas verbais, orais ou escritas (Bouvet, 

1982/2003; Freire, 2011; Finnegan, 2002; Quadros, 2003, 2005; Reagan, 2005), a surdez 

que apresentam é percebida como um elemento “desviante da norma, sendo o indivíduo 

surdo entendido como aquele que vive fora da norma, competindo à medicina restaurá-lo 
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e devolvê-lo à normalidade” (Benvenuto, 2004, s/p). Os surdos passam a ser capturados 

sob a lente (alçada?) da medicina, que visa suprimir a diferença (leia-se deficiência) 

apresentada “como se suprime o sintoma de uma doença, já que essa diferença é entendida 

como algo indesejável, como uma ameaça à normalidade” (Sánchez, 1990, p. 61). Os 

médicos e outros agentes sociais (terapeutas da fala, audiologistas, fonologistas, 

professores, entre outros) assumem-se e são assumidos como “sábios absolutos” 

(Foucault, 1979, p. 186) que, quais estrategas “da vida e da morte” (Foucault, 1979, p. 

186), contribuem para que sobre os surdos se construa “uma visão negativa [radicada] na 

ideia de que a surdez é um problema e que [aos surdos] falta um componente chamado 

“audição” (Hoffmeister, 2009, p. 144, aspas no original). 

Sem deixarem de sublinhar os impactes negativos que esta abordagem tem sobre 

as TPLV (César, 2013a) apresentadas pelos surdos, autores como Afonso (2007), Ruela 

(2000) ou Marschark, Lang e Albertini (2002) destacam que, independentemente da 

abordagem que sobre eles se possa assumir, a eles estão associadas alterações relativas 

ao funcionamento da audição e da constituição do ouvido humano (ver Anexo 1 – 

Fisiologia do ouvido humano) de acordo com os quais, clínica e terapeuticamente “ 

caracterizar e classificar a surdez” (Afonso, 2007, p. 15), segundo a origem ou causa, o 

tipo e o grau.  

Habitualmente indicadas pelos diagnósticos médicos, a classificação e 

caracterização da surdez ganham relevância quando, em diversos contextos, cenários e 

situações, as sociedades e os sistemas educativos (ainda) as assumem como os únicos 

indicadores a valorizar, tornando-se decisivos aquando da delineação de formas de 

atuação face aos surdos, como sejam as respostas sociais e educacionais que lhes são 

oferecidas (Baptista, 2008; Hoffmeister, 2009; Lane, 1997, 2006; Nunes, 2009). Assim, 

ainda que de modo breve, impõe-se que se desoculte o sentido que ilumina esses 

elementos. 

3.1.1.1. Da surdez: causas, tipos e graus  

Autores como Moores (1990), Afonso (2007), Ballantyne, Ballantyne e Ramdsen 

(1995) ou a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013) sublinham que um dos 

elementos configuradores da categorização ou classificação médico-terapêutica da surdez 

é a origem ou causa. Realçam serem diversos os fatores que podem estar na origem sua 

surdez, como os genéticos e os hereditários, as doenças e os relacionados com a gravidez 

(contração de rubéola, sífilis e o uso de medicamentos ototóxicos), os problemas 
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derivados do parto (privação de oxigénio ou prematuridade), as doenças contraídas ao 

longo da vida (meningite, sarampo, parotidite e infeção crónica dos ouvidos), os acidentes 

(particularmente os que resultam em traumatismos cranianos ou em ferimentos nos 

ouvidos), o uso de medicamentos ototóxicos, a exposição a barulho num volume 

excessivo (música, máquinas ou explosões). 

Para além de sublinharem diferentes fatores que podem estar na origem da surdez, 

estes autores destacam um outro elemento-chave associado à sua origem ou causa: a fase 

da vida ou do desenvolvimento dos indivíduos em que ela ocorre ou é diagnosticada. 

Assim, se a surdez ocorre antes da apropriação da língua oral, é designada como pré-

lingual ou pré-locutória; quando ocorre depois da apropriação da língua oral - falada ou 

escrita - a surdez é designada como pós-lingual ou pós-locutória (Stach & Ramachandran, 

2002). 

Apesar de a esta categorização subjazer uma abordagem áudio e fonocentrada da 

língua, bem como do desenvolvimento emocional, psicossocial e cognitivo dos 

indivíduos - não considerando outros suportes linguísticos que não os orais - ela não 

deixa, contudo, de assumir relevância na compreensão da complexidade que configura os 

surdos, nomeadamente ao nível dos impactes que a privação, ou o acesso tardio a sistemas 

linguísticos estruturados e consistentes, tem no desenvolvimento dos indivíduos e nas 

respetivas oportunidades de participação legítima (Brueggemann, 2004; Brueggemann & 

Burch, 2006; Evans, 2004; Nunes, 2003; Sacks, 1989/2002). Esta categorização não deve, 

pois, ser subestimada. Tal como para todo e qualquer indivíduo, para os surdos “o 

desenvolvimento [atempado] pleno das suas capacidades linguísticas é a condição 

indispensável para um total desenvolvimento como pessoa. A linguagem [diríamos, 

língua] é essencial à vida em comunidade” (Sim-Sim, 2005, p. 17).  

Voltaremos mais tarde a este assunto. Por agora, sublinhamos que, embora a fase 

da vida ou do desenvolvimento dos indivíduos em que a surdez ocorre ou é diagnosticada 

possa não ser devidamente valorizada, estes elementos podem contribuir para uma 

compreensão mais abrangente da diversidade que configura os surdos, exigindo das 

sociedades e dos sistemas educativos respostas atempadas e diferenciadas (Hyde, 2004; 

Marschark, 2001; Nunes, 2009; Zapien, 1998). Isso pode ser conseguido se, por exemplo, 

for propiciado aos médicos, às famílias, aos educadores e a outros significativos opções 

e escolhas mais informadas, mais consistentes e mais interdisciplinares, como as que 

subjazem à realização de implantes cocleares, à utilização de próteses auriculares, bem 

como às decisões sobre as línguas e os modos de comunicação que julgam ser mais 
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adequados ao desenvolvimento consistente de interações sociais, de processos 

comunicativos e de aprendizagens (Nunes, 2003, 2009; Obasi, 2008; OMS, 2013; Ricou, 

2006). 

Referindo o tipo de surdez, Ballantyne, Martin e Martin (1995) ou a OMS (2013) 

sublinham ser importante ter em conta a localização da lesão que afeta a audição, uma 

vez que esta tem impactes no desenvolvimento individual e social dos indivíduos, bem 

como no tipo de respostas médico-terapêuticas, tecnológicas e socioeducativas. 

Sublinham ainda que deve ser a surdez, não o indivíduo, a ser classificada ou 

categorizada. Assim, de acordo com a localização da lesão, identificam dois tipos de 

surdez: de transmissão e de perceção. Autores há que optam por categorizar a surdez de 

transmissão por condutiva e a surdez de perceção por neurosensorial (Dank, 1990, citado 

por Ruela, 200; Madell & Flexer, 2002). Outros há que, como Melo (1986) ou Monreal, 

Santos, Hernández e Cuenca (1995), preferem utilizar ambas as designações e categorias 

simultaneamente. Danck (1990, citado por Ruela, 2000), Afonso (2007) ou Waldman e 

Roush (2005) referem ainda a surdez mista para os casos que apresentam 

simultaneamente elementos de uma e outra tipologia - localização e afetação nos 

componentes de transmissão e de perceção.  

A diferença terminológica que configura a categorização médico-terapêutica da 

tipologia da surdez evidencia que esta, como outras categorias, não é neutra, devendo, 

por isso, ser abordada de acordo com a diversidade subjacente aos surdos. Ruela (2000) 

destaca que esta diferença terminológica ilumina que, mesmo do ponto de vista médico-

terapêutico, os surdos “não são de forma nenhuma um grupo homogéneo” (p. 62). Aos 

diferentes tipos de surdez (de transmissão ou condução, neurosensorial ou de perceção e 

mista (ver Anexo 2 - Valores de fronteira entre os graus de surdez, para três autores, de 

acordo com a perda auditiva em DB) correspondem diferentes características, 

necessidades e interesses, com impactes diferentes nos contextos socioculturais que 

configuram a vivência dos indivíduos. Importa, assim, sublinhar que “qualquer discussão 

que envolva os surdos, qualquer política educativa que decida da sua sorte, depende, em 

última análise, da avaliação que fazemos sobre os sinais que produzem com o seu corpo” 

(Delaporte, 2002, p. 9). 

Sendo mais frequente, a surdez condutiva ou de transmissão tem origem no ouvido 

médio ou externo, podendo muitas vezes ser remediada ou ultrapassada através de 

intervenções médico-cirúrgicas. Como o máximo de perda auditiva, em via aérea, 

raramente ultrapassa os 60 dB, neste tipo de surdez “a percepção da fala não está 
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demasiado perturbada” (Afonso, 2007, p. 19), pelo que, quando atempada e devidamente 

acompanhados, é comum que os indivíduos apropriem a língua oral, adotando-a como 

língua materna - a língua que, relativamente a outras, o indivíduo avalia como sendo 

aquela que melhor apropria e desenvolve, assumindo-a como modo privilegiado de 

mediar emocional, sócio-cognitiva e consistentemente as interações com o mundo e 

consigo mesmo, apropriando conhecimentos, desenvolvendo capacidades e 

competências, sustentando processos de comunicação com sentido, bem como processos 

identitários e de pertença (Dorziat, 2009; Kochmann, 1982; Mackey, 1992; Quigley & 

Paul 1987; Reagan, 2005). 

Menos frequente, mas com impactes mais significativos no acesso, na 

descodificação e no sentido atribuído aos sons, a surdez neurosensorial ou de percepção 

é originada no ouvido interno ou no nervo auditivo (nervo que liga o ouvido ao cérebro 

(ver Anexo 1), tornando-se, não raras vezes, permanente. Como a perda auditiva, em via 

aérea, nestes casos, é igual ou superior a 71dB, o acesso aos sons é de tal modo limitado 

que impossibilita os indivíduos de escutar a própria voz (Ballantyne et al., 1995; Madell 

& Flexer, 2002; Stach & Ramachandran, 2002). Isto significa que, mesmo recorrendo a 

intervenções médico-terapêuticas, como próteses auditivas, implantes cocleares, bem 

como a intensivos programas orientados para o desenvolvimento da oralização e da leitura 

facial, a maioria dos indivíduos que apresenta este tipo de surdez raramente apropria a 

língua oral de modo espontâneo e fluente e, não menos raras vezes, como língua materna 

(Afonso, 2007). Como sublinham Hoffmeister (2009), Coutinho (2006) ou Bouvet 

(1982/2003), o acesso atempado destes indivíduos às línguas gestuais torna-se mais 

premente, o que nem sempre acontece, criando um “vazio inicial da língua materna” 

(Baptista, 2008, p. 55). Como destacam estes autores, isso acontece porque os princípios 

e as práticas educativas e sociais não consideram as línguas gestuais, ou considerando-as, 

remetem-nas para segundo plano, reduzindo-as a instrumentos remediadores da fala, em 

vez de as assumir como ferramentas mentais através das quais o indivíduo apropria 

conhecimentos e desenvolve competências (Amaral, 2006; Bellugi & Klima, 1975, 2001; 

Coutinho, 2006; Stokoe, 1960/2005, 1972; Stokoe & Marschark, 1999; Vygotsky, 1925, 

1934/1962, 1935/994c, 1932/1978a). Os impactes desta abordagem são sublinhados por 

Batista (2008), ao considerar que, por exemplo, a nível educativo, “o vazio inicial da 

língua materna implica sempre uma perda (…) no desenvolvimento e um desfasamento 

da ordem dos quatro anos em média no (…) percurso escolar” (p. 55).  



119 

O grau de surdez apresentado pelos indivíduos é um outro elemento a considerar 

na categorização médico-terapêutica dos surdos. Medido em decibéis (dB), é obtido com 

base na aplicação do índice de Fletcher, sendo definido em função da diferença entre o 

zero audiométrico - que se associa aos valores de níveis de audição, correspondentes à 

média de deteção de sons em várias frequências Hertz (Hz) - e o desempenho de cada 

indivíduo, cujos resultados são apresentados num gráfico designado por audiograma 

(Ballantyne et al., 1995; Madell & Flexer, 2002; Melo, 1986). Segundo estes autores, de 

acordo com os resultados dos testes audiométricos, o grau de surdez é classificado dos 

modos seguintes: ligeiro (cujos valores se situam entre 20-40 dB), moderado (entre 40-

70 dB), severo (entre 70-90 dB) ou profundo (superior a 90 dB).  

Embora a literatura da especialidade adote terminologias diferentes, há nela um 

relativo consenso sobre esta classificação. O mesmo não acontece no que diz respeito aos 

valores que estabelecem a fronteira entre as diferentes categorias, salientando Ruela 

(2000), Kirk e Gallagher (1972/1991) ou Ballantyne e seus colaboradores (1995) que, 

para a surdez ligeira e moderada, os valores são muito semelhantes, sendo as maiores 

divergências relativas à passagem da surdez severa a profunda (ver Anexo 2 - Valores de 

fronteira entre os graus de surdez, para três autores, de acordo com a perda auditiva em dB).  

Apesar das divergências, há alguns elementos que todos realçam: quanto mais 

elevado é o grau de surdez, menores são as probabilidades de os indivíduos ouvirem, 

distinguirem e atribuírem sentido aos sons, vendo aumentadas as probabilidades de 

ocorrerem barreiras no acesso à língua oral, bem de ocorrerem obstáculos à comunicação 

e às interações sociais mediadas pelas línguas orais (ver Anexo 3 – Inter-relação entre os 

diferentes graus de surdez e o espectro da audição e da fala).  

Se, como evidenciam Stach e Ramachandran (2002), Afonso (2007), Ricou 

(2006), ou a OMS (2013), os indivíduos que apresentam valores iguais ou superiores a 

90 dB não conseguem seguir uma conversação em língua oral ou escutar o que eles 

próprios articulam, isto pode significar que as respostas sociais e educativas têm de 

considerar outros sistemas linguísticos e comunicativos, como os visuo-espaciais. Quer 

dizer que, embora possa ser importante “estimular e explorar, ao máximo, as capacidades 

auditivas residuais, (…) a informação daí resultante é muito escassa e incompleta e (…) 

nunca será suficiente a um normal [esperado, diríamos nós] processo de aquisição da 

linguagem [leia-se, apropriação da língua] oral” (Afonso, 2007, p. 25). Assim, porque os 

surdos não são (apenas) audiogramas, importa que, ao interpretar os resultados aí 

expressos, não sejam ignorados a diferença individual e social apresentada, os contextos, 
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as necessidades de comunicação e de aprendizagem, bem como os interesses que lhes 

subjazem. Se, por um lado, valores audiométricos idênticos não devem ser sinónimo de 

respostas padronizadas à diversidade de características, necessidades e interesses 

apresentados pelos indivíduos, por outro lado, valores audiométricos diferenciados não 

devem segregar, discriminar ou excluir. Isto significa a necessidade de se pôr cobro a 

abordagens simplistas e redutoras dos valores audiométricos. Tais abordagens levam a 

que a iniquidade vivenciada pelos surdos, em particular aqueles cujos resultados se 

encontram mais afastados dos valores-padrão, seja encarada pela Escola e pelas 

sociedades como um fatalismo individual, justificando, legitimando e naturalizando o 

insucesso social e escolar que configura muitos das suas TPLV, sublinhando Borges e 

César (2012) que 

conhecer o grau de surdez de um estudante (e a capacidade auditiva que lhe está 
associada) permite aos professores e colegas ouvintes estarem sensibilizados para o 
esforço acrescido que este precisa de fazer para compreender as mensagens orais. Desta 
forma, podem antever as barreiras no acesso à comunicação e às ferramentas culturais 
(…). Este é um ponto de partida essencial para que os docentes possam desenvolver 
práticas, em aula, adequadas às características destes alunos. (p. 45) 

A importância de conhecer a origem, o tipo e o grau de surdez não deve, pois, ser 

escamoteada ou menosprezada, “nomeadamente no que respeita à aquisição [apropriação, 

diríamos nós] da Língua Materna e à constituição de uma identidade cultural” (Afonso, 

2007, p. 16, maiúsculas no original). Esse conhecimento exige que sejam iluminadas por 

um outro paradigma que compreenda estas categorias de um outro modo, 

(re)interpretando-as e (re)contextualizando-as. 

3.1.2. Do paradigma sócio-antropológico 

É em contexto de mudança epistemológica, política, ideológica e cultural que 

autores como Obasi (2008), Skliar (1998a), Nunes (2003) ou Estanqueiro (2006) situam 

a emergência de um outro paradigma configurador dos surdos, designando-o como sócio-

antropológico. Rompendo com as conotações pejorativas, redutoras, deficitárias, 

assistencialistas, paternalistas e etnocêntricas, bem como com as abordagens áudio-

centradas da língua e da fala, que subjazem à abordagem médico-terapêutica dos surdos, 

este paradigma assume a surdez como ganho (gain) (Bauman & Murray, 2009, 2010) - 

“muito mais do que uma questão audiológica”, ela “é uma questão epistemológica”, 



121 

destaca (Wrigley, 1996, p. 1). Este paradigma assume os surdos como indivíduos 

participantes numa 

minoria linguística e cultural, com uma língua e culturas próprias, formando uma 
comunidade com tradições, maneiras de estar e de sentir próprias, no seio da qual o adulto 
Surdo [a criança e o jovem, diríamos nós] não se sente deficiente, eliminando-se as 
barreiras à comunicação e à informação que ainda prevalecem fora [ou dentro] dela. 
(Estanqueiro, 2006, p. 97).  

Situando a emergência histórica do paradigma sócio-antropológico dos surdos 

entre as décadas de 50 e 80 do século XX, Eckert (2010), Hyde (2004) ou Behares (1993, 

2006) sublinham que este paradigma obriga a “que se reavalie esta e outras identidades 

[habitualmente] excluídas da equação “normal” (Wrigley, 1996, p. 13, aspas no original). 

Quer dizer, obriga a afirmar, entre outros, a visualidade, a espacialidade ou a cinestesia 

como elementos privilegiados de mediação dos indivíduos consigo mesmos e com os 

outros (Jokinen, 2000, 2006; Santos & Swachten, 2010), bem como de interações sociais 

facilitadoras de apropriação de conhecimentos e de desenvolvimento de competências 

que, de outro modo, não seriam tão bem conseguidas (Amaral & Coutinho, 2002; Bauman 

& Murray, 2009, 2010; Coutinho, 2009). Este é um paradigma onde os surdos são 

assumidos como Deafhood (Ladd, 2003) – “processo através do qual os Surdos vão 

afirmando a sua identidade Surda” (Ladd, 2003, p. xviii), cuja língua e outros elementos 

lhes possibilitam reconhecerem-se como participantes numa ou mais culturas. 

É neste contexto que Bauman e Murray (2009, 2010), ao cunharem o constructo 

“Deaf-Gain” (Ganho-Surdo), destacam a necessidade de se romper com abordagens 

patológicas, assistencialistas ou paternalistas dos surdos. (Re)afirma-se, assim, a noção 

de que os surdos não têm que, necessariamente, pensar, sentir ou agir como se lhes 

faltasse ou tivessem perdido algo: como pode alguém perder ou sentir falta do que nunca 

teve? – Questionam Woodward (1982), Lane (2006), Hoffmeister (2008) ou Ladd (2003). 

E no caso de se ficar surdo tardiamente? Não se deveria agir e reagir de modo similar ao 

de Aaron Williamson, um artista inglês que ficou surdo tardiamente? - Questionam 

Bauman e Murray (2009). Descrevem estes autores que, à medida que ia consultando 

vários médicos e “notando que todos lhes diziam a mesma coisa, ‘O senhor está a perder 

a audição’, Aaron Williamson perguntou-se: por que é que nenhum médico me disse, uma 

única vez que fosse, que eu estava a ganhar surdez?[!]” (Bauman & Murray, 2009, s/p, 

aspas no original).  
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O descrito é assumido pelo próprio Aaron Williamson quando, ao apresentar-se a 

quem visita a sua página oficial na internet, afirma:  

Aaron Williamson. Nascido em 1960. Enquanto artista, o compromisso assumido com 
perfomances, com objetos, com lugares e espaços é inteiramente transformado pela 
experiência de, ao longo de cerca de vinte anos, me ter tornado surdo profundo. 
Configurado por esta radical alteração pessoal, a minha prática artística toma uma 
abordagem interdisciplinar. (Williamson, 2012, s/p) 

O sublinhado por estes autores ilumina o sentido atribuído aos surdos pelo 

paradigma sócio-antropológico que, ao assumi-los num “quadro que é diametralmente 

oposto ao da perda auditiva” (Bauman & Murray, 2009, s/p), contraria mundivisões etno 

e áudio-foneticamente centradas. Destaca-se que, ao contrário do preconizado por 

abordagens deficitárias dos surdos, “as pessoas surdas sentem-se plenas e completas” 

(Bauman & Murray, 2009, s/p). Ao reconhecer-se a surdez como um ganho (Gain), não 

apenas para os surdos, mas para a humanidade no seu todo (Bauman & Murray, 2009; 

Delaporte, 2002), está-se a (re)afirmar um (outro) paradigma que, como sublinha 

Vygotsky (1931/1981b, 1934/1987, 1935/1993, 1935/994c), avalia positivamente os 

surdos, focando as potencialidades cognitivas, emocionais, linguísticas ou culturais que 

lhes subjazem.  

Autores como Bagga-Gupta (2004), Baptista (2008) ou Amaral (2006) salientam 

que, na origem da emergência histórica do paradigma sócio-antropológico, estão os 

movimentos sociais reivindicadores dos direitos ditos humanos e os estudos 

desenvolvidos, entre outros, nos domínios da Psicologia, da Sociologia, da Educação, da 

Linguística, da Neurobiologia ou da Antropologia, particularmente os direcionados para 

a investigação dos processos que configuram a apropriação das línguas gestuais e seus 

impactes no desenvolvimento emocional, sócio-cognitivo e educativo dos indivíduos, de 

que os levados a cabo por Vygotsky (1931/1981, 1934/1987a, 1935/1993, 1935/994c), 

Stokoe (1960/2005, 1972), Poizner, Klima e Bellugi, (1987), Hickok, Bellugi e Klima 

(1996), Lane (1997), Padden e Humphries, (1988/2001, 2005), Erting (1994), Ladd 

(2003), ou Ramsey (1997) são exemplo. 

Salienta-se a necessidade de se reconhecer aos surdos direitos tidos agora como 

de todos e não privilégio de alguns. Valorizam-se os elementos identitários que 

configuram e são configuradores das culturas surdas, sublinhando-se serem as línguas 

gestuais imprescindíveis ao desenvolvimento social, cognitivo e emocional dos 

indivíduos, “que se processa, sobretudo nos primeiros anos de vida, através das trocas 
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interactivas com os demais, começando pelo núcleo familiar e pelos outros significativos, 

alargando-se, depois, progressivamente” (Borges, 2009, p. 8). Destaca-se não se 

limitarem esses processos ao in put auditivo e respetivos suportes linguísticos. Valoriza-

se o in put visual, propiciando a emersão numa língua espaço-visual. Assume-se que, tal 

como as línguas orais são apropriadas pelos ouvintes habitualmente de forma incidental 

e sem grandes esforços “e mesmo sem a consciência dos processos cognitivos (...) [as 

línguas gestuais estão] “perfeitamente ao alcance quer das crianças surdas quer das 

crianças ouvintes, que construirão a língua no seu meio exactamente como na situação 

anterior” (Baptista, 2008, p. 169).  

Ao privilegiar a visualidade e a espacialidade como elementos-chave dos 

processos linguísticos e comunicativos, os surdos devem ser identificados ou designados 

como comunidades específicas humanas, isto é, comunidades que atribuem e reconhecem 

significado e sentido às formas de ação e de reação apresentadas pelos pares, antecipando, 

produzindo, justificando, prevendo e legitimando as diferentes posições assumidas nos 

diversos contextos em que participam (Maxwell-McCaw, Leigh, & Marcus, 2000). 

Aumentam-se, deste modo, as probabilidades de fazer emergir “representações [sociais], 

que, apoiadas numa energética social, são pertinentes para a vida prática e afetiva dos 

grupos” (Jodelet, 2001, p. 32).  

Como iluminam Hermans e Dimaggio (2007), num mundo globalizado e 

multicultural, onde cada vez mais os indivíduos e as culturas em que participam são 

confrontados com a diferença e a diversidade, a alteridade deve ser assumida como 

elemento-chave num diálogo cultural consistente, tornando-se, por isso, imprescindível 

afirmar um paradigma que, como diriam Morato e Santos (2007), Santos e Morato (2012), 

César (2012a, 2012b) ou Rodrigues (2000) possibilite a emergência de cenários sociais e 

educacionais mais inclusivos, que dialoguem na e com a diversidade, na e com a 

alteridade. Isto significa que, em sociedades multi e interculturais, é importante afirmar 

um paradigma que, como o sócio-antropológico, reconheça que “O outro é como eu (ego), 

mas, ao mesmo tempo, ele ou ela não é como eu (alter)” (Hermans & Dimaggio, 2007, p. 

36, parêntesis no original). Neste sentido, como diriam César (2009b, 2012a, 2012b), 

Morato e Santos (2007) ou Sánchez (1999), a mudança que subjaz ao paradigma sócio-

antropológico dos surdos significa uma rutura epistemológica e cultural com o paradigma 

da normalização e da integração, onde a diferença, como a apresentada pelos surdos, é 

entendida enquanto deficit inerente aos indivíduos, pelo que é comummente tido como 

esperado que sejam estes que devam mudar, que se devam tornar mais conformes ao que 



124 

as sociedades e a Escola desejam. No paradigma da inclusão, como o que subjaz à 

abordagem sócio-antropológica, 

considera-se que as barreiras ao acesso ao sucesso escolar e social são configuradas pelas 
características e formas de funcionamento dos próprios sistemas (social, político, de 
ensino, entre outros) e, por isso mesmo, são os sistemas que precisam de se adaptar aos 
diversos indivíduos. (César, 2012b, p. 72, parênteses no original) 

Isto pode ser conseguido se a Escola e as sociedades potenciarem a autoestima e 

autoconfiança positivas dos surdos, efetivando, assim, um dos princípios que configuram 

os sistemas e as sociedades inclusivas: acolher a diferença na sua plenitude. Importa, pois, 

valorizar a diferença e potenciar a solidariedade com o outro (Freire, 1993). É necessário 

afirmar um paradigma que não mais prolongue (perpetue) o ciclo de discriminação e de 

exclusão mútua (de surdos e ouvintes), materializado no silenciamento, na guetização, na 

indiferença, no ostracismo, na benevolência ou na (in) tolerância de uns e de outros. 

Importa, enfim, assumir um outro paradigma que propicie aos surdos construir TPLV 

conducentes a processos sustentados de inclusão e de empowerment (Melro, 2014a) 

Pela importância que o constructo de trajetória de participação ao longo da vida 

(TPLV), referido por diversas vezes neste estudo, assume na compreensão das 

problemáticas inerentes aos surdos, importa sublinhar alguns aspetos que o caracterizam. 

Cunhado por César (2013a) e ancorado na psicologia clínica (Santos, 1991a, 1991b; 

Strecht, 1999) e na perspetiva histórico-cultural (Vygotsky, 1934/1962), bem como na 

teoria da aprendizagem situada (Lave & Wenger, 1991), esta autora concebe-o como mais 

abrangente do que a noção de projeto de vida, iluminando os movimentos que 

caracterizam a trajetória individual e social em diferentes contextos, cenários e situações, 

como a escola, o local de trabalho, a família, os amigos, a vizinhança, entre outros (César, 

2013a, 2013b; Courela & César, 2012).  

Este constructo possibilita compreender a premência de as sociedades abordarem 

os surdos num (outro) paradigma que propicie não mais transferir para o indivíduo “a 

responsabilidade por essa diferença, minimizando, assim, a necessidade de mudança 

social que a aceitação da diferença exige” (Lane, 2006, p. 32). Possibilita, igualmente, 

compreender a necessidade de se ultrapassar a carga negativa e pouco acolhedora 

(assustadora?) com que, habitualmente, a Escola e as sociedades representam os surdos, 

remetendo para a ignorância TPLV que, pela importância que assumem para as 

comunidades em que participam, devem ser socialmente reconhecidas e valorizadas 

(Bahan, 2008; Hoffmeister, 2009; Poizat, 2001).  
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Uma outra possibilidade que este constructo nos oferece consiste em iluminar que 

o sucesso individual e social é relativo a espaços e tempos (César, 2009a, 2013a, 2013b), 

desmistificando a noção unívoca e hegemónica de que só os indivíduos participantes em 

determinada cultura, habitualmente a maioritária, no caso ouvinte, podem ser bem-

sucedidos, socialmente reconhecidos e valorizados. Tal significa que às sociedades sejam 

devolvidas vivências positivas de TPLV desenhadas e vivenciadas pelos surdos em 

diversos contextos, cenários e situações, reconhecendo-as e valorizando-as como formas 

significativas de resiliência, de resistência a formas de atuação discriminatórias, 

estigmatizantes, segregadoras e excludentes, como as que subjazem ao mal-entendido, ao 

preconceito e à rejeição (Herman & Ochronowicz, 2009, Hoffmeister, 2009; Lemaine & 

Gatti, 2000). Isto pode ser conseguido se se afirmarem os surdos como outros 

significativos, isto é, como elementos-chave no apoio às famílias, aos educadores e a 

outros agentes educativos e sociais que, por desconhecimento, encaram de forma dolorosa 

terem um(a) filho(a) ou um outro familiar surdo(a), um(a) aluno(a) ou um(a) vizinho(a) 

surdo(a), um(a) paciente surdo(a), entre outros, evidenciando-lhes ser possível encarar “a 

sua cultura e a sua língua (Língua Gestual) como factores positivos” (Hoffmeister, 2009, 

p. 149, parêntesis e maiúsculas no original). 

Como as TPLV são trajetórias de participação e são-no ao longo da vida (César, 

2013a, 2013b; Courela & César, 2012), este constructo possibilita iluminar a necessária 

mudança de paradigma que propicie aos surdos afirmar um futuro mais equitativo e mais 

promissor, fazendo com que vivências marcadas pelo desconhecimento, pelo medo, pelo 

desespero, pela impotência, pela culpa ou pelo sofrimento, cedam à esperança e à ação 

consistente e com sentido pois, como sublinha Freire (1993), “A esperança não é uma 

doação. Ela faz parte de mim como o ar que respiro. Se não houver ar, eu morro. Se não 

houver esperança, não tem por que continuar o [ser] histórico [que eu sou]” (Freire, 1993, 

p. 9). 

3.1.3. Língua, poder e participação 

O acesso atempado a sistemas linguísticos e comunicativos estruturados e 

consistentes é crucial para o desenvolvimento emocional e sócio-cognitivo dos indivíduos 

(Finnegan, 2002; Melro, 2014a, 2014b; Reagan, 2005; Santos, 1995; Skutnabb-Kangas 

& Dunbar, 2010; Vygotsky, 1934/1962, 1932/1978a, 1932/1978b) bem como à 

participação legítima (César, 2009b; Freire, 1993; Wenger & Lave, 1991). Contudo, as 
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probabilidades de os surdos lhes terem acesso têm sido evidenciadas pela investigação 

como diminutas (Amaral, 2009; Bagga-Gupta, 2000, 2004; Baptista, 2008; Metzger, 

2000; Sim-Sim, 2005). Como destacam estes autores, apenas 30 a 60% dos surdos 

apresentam uma surdez cujas causas são genéticas ou hereditárias, do tipo severo ou 

profundo e pré-lingual. Sublinham, ainda, que a maioria são filhos de pais ouvintes (entre 

90 e 95%) e que grande parte dos surdos têm filhos ouvintes - cerca de 90%, designados 

por CODA, Hearing Children of Deaf Adults (Filer & Filer, 2000; Singleton & Tittle, 

2000). Como a maioria dos surdos é filho de pais ouvintes, e estes são participantes em 

culturas maioritárias e falantes de línguas orais, é frequente ser apenas em idade escolar 

(por volta dos 6/7 anos) que muitos deles têm, pela primeira vez, acesso a sistemas 

linguísticos estruturados e consistentes que lhes estejam adaptados. Isto quando lhes é 

dada essa oportunidade (WFD, 2009, 2013)  

Os desempenhos linguísticos apresentados por estes pais em línguas gestuais 

(apropriadas e assumidas, mais tarde, pelos respetivos filhos como maternas) são 

praticamente inexistentes ou, quando existentes, são tardios e/ou pouco conseguidos. 

Como sublinham Souza e Silvestre (2007), “Conhecer uma língua não é o mesmo que 

saber estar nela” (p. 31, itálico no original), pelo que são fortes as probabilidades de os 

surdos vivenciarem dificuldades nos processos de desenvolvimento emocional, cognitivo 

e social, incluindo o desenvolvimento linguístico. Estes dados ganham particular 

relevância quando a investigação também evidencia que filhos surdos de pais surdos (5 a 

10%), falantes de línguas gestuais, apresentam processos de desenvolvimento 

semelhantes aos demais indivíduos. O mesmo acontece com os desempenhos académicos, 

particularmente os relativos à apropriação das línguas orais na dimensão escrita (Freire, 

2011). Ilumina-se, assim, ser o acesso ao sucesso escolar e social necessariamente 

interdependente do acesso atempado e legítimo à língua. Destaca-se serem a língua e a 

comunicação práticas histórica e socialmente contextualizadas e situadas (Finnegan, 

2002; Marková, 2005, 2007; Vygotsky, 1934/1962), e não meros mecanismos ou 

instrumentos de transmissão e/ou de receção de mensagens. São complexas e processuais, 

possibilitando aos indivíduos selecionar, diferenciar, interpretar, relacionar e apropriar 

conhecimentos, bem como desenvolver competências. São elementos fundamentais à 

afirmação do indivíduo como participante legítimo de “determinada comunidade, isto é, 

de uma história que o antecede, de uma cultura que o identifica, de uma língua que o 

acolhe” (Duarte, Ricou, & Nunes, 2005, p. 133).  
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Autores como Amaral (2009), Freire (2011), Bagga-Gupta (2004) ou Sim-Sim 

(2005) destacam que os educadores e outros significativos são, na sua maioria, ouvintes 

e não falantes de línguas gestuais. Isto significa que as probabilidades de reproduzirem 

ou ampliarem, nas práticas que apresentam, as mesmas características (dificuldades?) 

linguísticas, comunicativas e educativas apresentadas pelas famílias ouvintes com filhos 

surdos, são fortes. Neste sentido, Afonso (2007) considera que 

a dificuldade de comunicação oral entre pais ouvintes e filhos Surdos vai condicionar 
[leia-se, configurar] a relação interpessoal que fica, por vezes, restrita a aspectos 
funcionais do dia-a-dia. As consequências que daí advêm para a consciência do seu papel 
no grupo familiar repercutem-se, posteriormente, no comportamento social, na escola. (p. 
38, maiúsculas no original) 

O mesmo autor sublinha que a apropriação da língua oral, particularmente pelos 

surdos filhos de pais ouvintes e que apresentam surdez do grau profundo ou severo e pré-

lingual, não só nunca foi “efectivamente feita (...) de forma semelhante à dos ouvintes”, 

como “nunca funcionou eficazmente como sendo uma Língua materna” (Afonso, 2007, 

p. 49, maiúsculas no original). São vivências deste tipo que podem levar a que muitos 

familiares, educadores e outros significativos, “precisamente no momento em que eles se 

sentem mais vulneráveis, a sentir que não sabem o que fazer com uma criança [um jovem 

ou um adulto] que apresenta uma perda auditiva significativa (...) a que chamaríamos 

surda” (Hoffmeister, 2009, pp. 144-145). Ora, se os surdos são maioritariamente filhos 

de pais ouvintes e se 

estes não sabem comunicar com gestos [leia-se, língua gestual] a criança [o jovem e o 
adulto, diríamos nós] fica isolada do mundo. Se não tem amigos e colegas para comunicar 
na sua língua natural [da sua cultura, diríamos nós], e se ainda por cima vai para uma 
escola de ouvintes [onde as aprendizagens são maioritariamente mediadas pela língua oral 
e escrita], é óbvio que os resultados são no mínimo desastrosos. (Vieira, 2006, 404) 

Embora a obviedade dos “resultados desastrosos” a que este autor acima citado, 

alude seja discutível, pois há diversos casos de sucesso (Borges, 2009; Coelho, 2007; 

Correia, 2008; Esteves, Buco, Blanco, Filho, & César, 2013; Melro, 1999, 2003a, Melro 

& César, 2009b; Ruela 2000), estes não deixam, porém, de assumir relevância quando, 

em nome do que julgam ser o melhor para os surdos - a inclusão (normalização? 

integração?) - estão a contribuir para o oposto: que os surdos permaneçam “emocional e 

psicologicamente afectados, por vezes irremediavelmente para toda a vida e, não menos 
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importante, sem qualquer inclusão, seja na “comunidade ouvinte” seja na “comunidade 

surda” (Galhardo, 2009, p. 221, aspas no original).  

São formas de atuação como as sublinhadas por esta autora que levam a que os 

surdos vivenciem, desde cedo, barreiras aos processos de vinculação e identitários 

consistentes, com impactes nas TPLV (Amaral, 2006; Estanqueiro, 2006; Hoffmeister; 

2009; Nunes, 2009). Isto pode ser contrariado se, como salienta Baptista (2008), a Escola 

e as sociedades reconhecerem que o principal 

problema da maioria dos surdos reside no facto, não de serem surdos, mas de nascerem 
em famílias que não reúnem as condições indispensáveis ao seu desenvolvimento 
linguístico e cognitivo. A falta de informação, a falta de meios para aprender a língua 
gestual com a criança surda, a própria incapacidade para o diagnóstico precoce da surdez, 
tudo conduz a um atraso enorme da criança surda, que não cumpre minimamente o 
cronograma de aquisição da língua materna, perdendo o período mais fecundo para a sua 
apropriação e caindo por isso na perda de autoconfiança e da auto-estima. (p. 169) 

Posição idêntica é assumida por Vygotsky (1935/1994c), quando propõe que os 

surdos sejam abordados não apenas como fenómeno biopsicológico do comportamento 

humano, mas como fenómeno histórico e sociocultural da atividade humana, destacando 

que “A cegueira ou a surdez, enquanto factos psicológicos, não são uma desgraça, mas 

enquanto factos sociais, podem vir, de facto, a sê-lo” (p. 20). Poderão sê-lo sempre que o 

“poder da língua (…) ao longo do percurso do desenvolvimento histórico dos indivíduos” 

(p. 20) for dificultado ou obstaculizado. Assim, à semelhança do que acontece com 

qualquer outro indivíduo, se os surdos virem, em alguma etapa da vida, comprometido o 

acesso a ferramentas mentais, socioculturalmente construídas e, por isso mesmo, situadas, 

bem como o desenvolvimento das funções mentais superiores, ou seja, o pensamento e a 

língua, verão também dificultados os processos de desenvolvimento individual e social, 

como a comunicação e a participação legítima (Melro, 2014a, 2014b). “Podem imaginar 

o que me aconteceria se me encontrasse nas mesmas circunstâncias em que se encontra a 

criança surda, como poderia eu criar a minha própria língua?” - Pergunta Vygotsky 

(1935/1994a, p. 535). Eis a resposta: “Não teria ido muito longe. Teria criado um discurso 

cujas dimensões seriam primitivas, elementares e circunscritas” (Vygotsky, 1935/1994a, 

p. 535). Para que tal não aconteça, urge que os processos referidos por este autor sejam 

mediados nas línguas mais adequadas à diversidade apresentada pelos surdos - saliente-

se que nem todos os surdos assumem as línguas gestuais como maternas. Isto pode ser 

conseguido se, como destaca este autor, atempadamente, as famílias, os educadores e 

outros significativos se assumirem como coletivos significativos (Vygotsky, 1926, 
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1932/1978a, 1932/1978b), quer dizer, como pares mais competentes que, agindo de modo 

adequado, contribuem para o alargamento do que designa por zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) - significando a distância entre o nível de desenvolvimento real do 

indivíduo, determinado pela resolução individual e autónoma de tarefas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, ou seja as tarefas que não consegue resolver autonomamente 

(Vygotsky, 1926, 1932/1978a, 1932/1978b).  

Sublinha-se, assim, ser importante favorecer o desenvolvimento de interações 

atempadas e consistentes com os pares e outros significativos, incluindo adultos surdos, 

falantes de língua gestual, propiciando não apenas a apropriação da língua, mas também 

a emergência de cenários sociais e educativos multilingues e interculturais, que o autor, 

recorrendo a Bakhtin (1929/1981), designa por poliglossémicos, onde a monoglossia dê 

lugar à poliglossia, quer dizer, à apropriação de diferentes línguas (Vygotsky, 

1934/1993).  

Não menos importante é destacar que as línguas gestuais propiciam, não apenas 

aos surdos, mas a quem as apropria, o desenvolvimento de capacidades e competências 

que, de outro modo, não desenvolveriam de forma tão conseguida, como a visão 

periférica, a rápida formação de imagens mentais, a acuidade visuo-espacial, o 

reconhecimento apurado de expressões faciais, entre outras (Amaral & Coutinho, 2002; 

Bauman & Murray, 2010; Bellugi & Klima, 2001; Klima & Bellugi, 1978, 1979; Stokoe, 

1960/2005, 1972). Valoriza-se, deste modo, os elementos culturais e linguísticos que 

subjazem às culturas surdas que configuram e são configurados pela diversidade do 

património biológico, psicossocial e cultural que subjaz à humanidade, de que o potencial 

para usar linguagens e línguas, para a expressividade, para a comunicabilidade, para a 

dialogicidade, para a plasticidade ou para a criatividade são exemplos (Bahan, 2008; 

Bauman & Murray, 2009, 2010; Duarte & Almeida, 2006; Padden & Humphrey, 2005; 

Sacks, 1989/2002; UNESCO, 2003).  

Neste contexto, importa por cobro a formas de atuação muito próximas das 

descritas por Afonso (2007), Carvalho (2007) ou Herman e Ochronowicz (2009) quando 

sublinham que, em tempos que se querem idos, para que não fosse possível utilizar as 

línguas gestuais em contextos educativos institucionais, “os alunos Surdos eram 

obrigados a sentarem-se sobre as mãos, ao mesmo tempo que se fazia desaparecer as 

pequenas janelas de salas de aula para impedir a comunicação visual e se despediam os 

professores e funcionários Surdos” (Afonso, 2007, p. 48, maiúsculas no original).  
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Isso significa considerar que a impossibilidade de o indivíduo pensar fora de um 

suporte linguístico não equivale a dizer que este seja uniforme e único, nem tão pouco 

descontextualizado. Ele é diverso, processual e socioculturalmente situado. Configura e 

é configurado pelas culturas em que o indivíduo participa. Define e é definido pelas 

formas como comunicamos com os outros e, também, pelas formas como pensamos, 

sentimos e agimos. Este suporte dá ou silencia voz(es). Dá ou retira poder aos indivíduos. 

Isto significa que, quando as sociedades excluem, discriminam ou silenciam a diversidade 

que subjaz aos suportes linguísticos, emergem fortes probabilidades de surgirem 

situações como as sublinhadas por Delaporte (2002), ao destacar que, para os surdos, 

participar numa comunicação oral com um ouvinte é um exercício duplamente perigoso: 
como emissores, a sua voz dificilmente é compreendida; como recetores, a leitura labial 
[facial, diríamos nós] é um filtro de tal forma espesso que apenas lhes possibilita 
compreender um terço do que está a ser dito (p. 49).  

O salientado por este autor ganha particular relevância quando a Escola e as 

sociedades, nas práticas que apresentam, reduzem a mediação dos processos de ensino, 

de aprendizagem e comunicativos a suportes linguísticos inadequados à diversidade 

apresentada pelos surdos, como os que configuram e são configurados pela oralização e 

pela leitura facial, reduzindo-as à leitura labial, desconhecendo a importância que as 

expressões faciais assumem nas línguas gestuais e nos processos comunicativos que 

desenvolvem. Neste sentido, Power e Leigh (2000), referem que apenas entre 25 e 30% 

dos sons da fala são claramente legíveis nos lábios, fazendo com que as configurações 

labiais de algumas letras ou palavras muito similares entre si, como “p(ail)”, “b(ail)” ou 

“m(ail)”; “m(ola)”, “b(ola)” ou “p(ôla”), transformem a comunicação mediada e pela 

oralização e à leitura labial em jogos de adivinhação, quando não em mal-entendidos, 

com impactes nas aprendizagens pois, como sublinha Sfard (1998, 2001a, 2001b, 2001c, 

2007, 2008), educar é essencialmente comunicar. Destaca-se, deste modo, o quanto da 

equidade no acesso à participação legítima é configurada pela legitimidade atribuída pelas 

sociedades às diversas línguas que os indivíduos apropriam e utilizam, facilitando ou 

obstaculizando a participação legítima nas diferentes culturas em que participam (Apple, 

1995; César, 2013a, 2013b; César & Kumpulainen, 2009), bem como a emergência de 

“zonas de contacto entre culturas” (Hermans, 2001, p. 272), elementos essenciais ao 

desenvolvimento de uma educação intercultural. 

Os impactes de práticas monolingues e, por isso mesmo, monoculturais, são 

considerados por Ladd (2003) quando faz notar que, à semelhança do que acontece 



131 

noutros contextos sociais e culturais - Portugal incluído - em Inglaterra, nos finais do 

século XX, os níveis de literacia apresentados pelos surdos ingleses escolarizados (leia-

se, oralizados) era tão reduzido que, quando confrontados com a leitura de um jornal, a 

maior parte “apenas conseguia compreender pouco mais do que as respetivas manchetes” 

(p. 28). E que dizer, por parte dos surdos, dos desempenhos das línguas orais na dimensão 

escrita? 

Ao salientar características sintáticas, semânticas e pragmáticas apresentadas 

pelos surdos na produção escrita da LP, Afonso (2007) responde a esta questão do modo 

seguinte: 

na generalidade, os textos escritos dos Surdos são muito pobres em termos de construção 
sintáctica os seus enunciados são pobres, com dificuldades na construção frásica e na 
organização das ideias, com uma deficiente organização lógico-semântica e um emprego 
de vocabulário restrito. (p. 76, maiúsculas no original) 

O que este autor destaca não impede que estudantes surdos, cuja língua materna é 

a gestual, desenvolvam nesta língua discursos argumentativos ricos, complexos e 

fluentes, como desocultam Bagga-Gupta (2004, 2007) ou Melro e César (2009a). Isto 

significa ser importante a necessidade de afirmar cenários sociais e educativos que não 

mais ajam e reajam no “pressuposto de que a linguagem objecto da linguística é a 

linguagem humana na sua forma falada (…), excluindo tácita ou explicitamente outras 

modalidades linguísticas que não a falada” (Baptista, 2008, p. 119). Bouvet sublinha 

(1982/2003) que 

Reconhecer que os surdos falam uma língua que, por ser visual, não faz com que deixe 
de ser uma língua, é reconhecer-lhes um estatuto em tudo idêntico a qualquer outra 
pessoa, pondo-os em pé de igualdade com os ouvintes. A pessoa surda deixa, assim, de 
ser vista como um sujeito que paradoxalmente não pode falar, e, como tal, não mais se 
sentirá, no mais íntimo do seu próprio ser, como um ser inferior. (p. 145) 

Apesar do crescente reconhecimento da legitimidade das línguas gestuais, Padden 

e Humphries (1988/2001) sublinham que as sociedades ainda não as valorizam 

convenientemente, levando a que, face à apropriação e utilização destas línguas, muitos 

surdos desenvolvam atitudes e formas de ação ambivalentes, que variam entre o “orgulho 

intenso” e “a vergonha” (p. 44), associando-as a modos de ser, de sentir e de agir e de 

reagir socioculturalmente desvalorizados pelas outras culturas, em que também 

participam. Evidenciam que esta ambivalência se alarga à apropriação e utilização das 

línguas orais, nas suas dimensões falada e escrita, no caso, o inglês. Assim, se alguns 



132 

consideram ser importante desenvolver competências nas línguas orais, sentindo conforto 

na sua apropriação e utilização, outros há que se auto-representam como incapazes de as 

apropriar convenientemente, desenvolvendo sentimentos de desconforto, de 

inferioridade, de recusa e de revolta (Lane, 1989, 1997, 2002, 2006; Melro & César, 

2009a). Isto significa sublinhar, com Quadros e Schmiedt (2006), Shohamy e Gorter 

(2009), Reagan (2005) ou van Herreweghe e Vermeerbergen (2004), que a Escola e as 

sociedades valorizem outros modos linguísticos e comunicativos ditos minoritários que, 

como os gestuais, são, assumidamente, a forma mais adequada de propiciar aos 

indivíduos uma participação legítima. 

3.1.4. Dos processos identitários 

Autores como Woodward (1982), Lane (1989, 1997, 2005), Humphrey e Alcorn 

(1995) ou Bauman (2004), referindo-se aos processos identitários dos surdos, consideram 

que a patologização e respetiva medicalização, remediação e normalização levam a que 

as sociedades desenvolvam atitudes, representações sociais e formas de atuação, de cariz 

audista, baseadas na ‘‘noção de que uma pessoa é superior a outra devido à capacidade 

(ability) de ouvir ou de agir em conformidade com aquele que ouve” (Humphries, 1975, 

p. 12, citado por Bauman, 2004, p. 240). Tais atitudes e formas de ação e reação “resultam 

em estigmas negativos perante quem não ouve. Tal como o racismo ou o sexismo, o 

audismo julga, rotula e limita os indivíduos com base no comportamento auditivo e de 

oralização que apresentam” (Humphrey & Alcorn, 1995, p. 85). Neste sentido, Souza e 

Silvestre (2007) destacam que, do ponto de vista dos processos identitários desenvolvidos 

pelos surdos, o audismo, ao categorizar (rotular?) os surdos como “ouvintes deficientes” 

(p. 129) ou como “deficientes auditivos” (p. 129), leva ao desenvolvimento de “um 

conjunto de saberes que legitimam ou justificam princípios e práticas mormo-

compensatórias de correção dessa ‘anormalidade’ que nós próprios fabricamos” (p. 129, 

aspas no original).  

Corroborando, potenciando ou materializando muitas das posições que subjazem 

ao paradigma médico-terapêutico dos surdos, os processos de desenvolvimento 

configurados pelo audismo levam a que estes indivíduos 

não só, sejam vistos como diferentes dos ouvintes, mas também, pelo menos do ponto de 
vista fisiológico, sejam considerados inferiores àqueles que ouvem (...). Assim, a única 
forma de lidar com a surdez consiste (...) em maximizar quaisquer resíduos adutivos que 
os indivíduos possam ter, desenvolvendo soluções médicas (tais como implantes 
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coleares) para os problemas auditivos por eles apresentados. Por outras palavras, o 
modelo médico da surdez procurará desenvolver todos os esforços no sentido de ajudar 
os indivíduos surdos a tornarem-se o mais possível parecidos com as pessoas que ouvem. 
(Reagan, 2005, p. 54, itálico e parêntesis no original) 

Os impactes que estas formas de atuação têm nos processos identitários 

desenvolvidos pelos surdos são sublinhados por autores como Padden e Humphries 

(1988/2001), Lane (1997, 2006), Coelho (2007) ou Freire (2011). Destacam que podem 

impedir que os surdos sejam (auto)percebidos e (auto)valorizados como diferença e que 

assumam a “totalidade das suas identidades próprias, entendidas como uma identidade 

plural e compósita” (Coelho, 2007, p. 26).  

Como salienta Hermans (1996, 2001, 2003), a identidade, que é um dialogical 

self, organiza-se numa arquitetura dinâmica de I-positions, ou seja, de posições 

identitárias, variáveis, com dominâncias diversas, para um determinado indivíduo, num 

dado espaço e tempo. Sublinhando a dialogicidade (muitas vezes conflituosa) que 

configura a multivocidade do self, este autor afirma que “o dialogical self pode ser 

descrito em termos de multiplicidade dinâmica de posições, expressas na paisagem da 

mente, entrelaçadas nesta e com as mentes de outras pessoas” (Hermans, 2003, p. 90). 

Quanto mais afastadas das culturas dominantes ou maioritárias estão as posições 

identitárias assumidas, maiores são as probabilidades de existirem conflitos acentuados 

entre elas, podendo causar sofrimento ao indivíduo (César, 2009a, 2013a, 2013b). Isto 

significa que, quanto mais afastadas das culturas dominantes estão as posições identitárias 

assumidas, maiores são as probabilidades de desenvolver a “clausura defensiva e 

monológica do self [bem como o] injustificado domínio de umas vozes sobre as outras” 

(Hermans & Dimaggio, 2007, p. 35, itálico nosso). Quanto mais afastadas das culturas 

dominantes estão as posições identitárias assumidas, maiores são as probabilidades de, 

como sublinharia Wenger (1998), serem dificultadas as negociações do sentido que os 

indivíduos atribuem à “experiência como membros de comunidades sociais específicas” 

(p. 151). 

Perlin (1998), Quadros e Perlin (2003), Kauchakje (2003), Souza, Silvestre e 

Arante (2007), ou Skliar (1997a, 1998a) sublinham que, como ocorre com outros 

indivíduos participantes de culturas minoritárias, do ponto de vista dos processos 

identitários desenvolvidos, os surdos continuam hegemonicamente a ser “definidos só a 

partir de seus supostos traços negativos, percebidos exclusivamente como exemplos de 

um desvio de normalidade” (Skliar, 1997a, p. 251), levando à afirmação de posições 
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identitárias oposicionistas (Connell, 1999), configuradas e configuradoras de I-positions 

extremamente afastadas das assumidas pelas culturas maioritárias, como as das famílias, 

educadores e outros significativos. 

Sendo mais habitual ocorrer com surdos cujo núcleo familiar é ouvinte e/ou cuja 

surdez apresentada é categorizada como sendo do tipo severo ou profundo e pré-lingual, 

este tipo de I-positions leva a que muitos deles se sintam “de alguma forma, ‘estrangeiros’ 

em casa, conduzindo-os, e à família, a um processo que nos atrevemos a designar como 

de um certo tipo de “orfandade cultural” (Afonso, 2005a, s/p, aspas no original). De modo 

semelhante, pode acontecer que, ao serem configuradas pelo receio, pela ignorância ou 

pela oposição dos próprios, dos familiares e de outros significativos ao “mundo dos 

Surdos” (Afonso, 2007, p. 81), sejam vivenciadas de modo embaçado, incompleto e 

flutuante (Perlin, 1998, 2003). Estas I-positions levam a que os surdos se sintam, ajam e 

reajam, como incapazes de, como afirma Perlin (1998) “estar a serviço da comunidade 

ouvinte por falta de comunicação” (p. 48) e ao “serviço da comunidade surda por falta da 

língua de sinais [leia-se, língua gestual] ” (p. 48). Pode ainda ocorrer que, em nome da 

defesa ou do orgulho da diferença, surdos assumam I-positions de tal modo afastadas 

(extremadas?) das culturas maioritárias que levam à emergência de fenómenos de 

“guetização”, com origem nas “próprias minorias, mediante a busca de construção e de 

reconhecimento de identidades singulares (e do ‘orgulho’ dessas identidades)” 

(Kauchakje, 2003, p. 71, aspas e parêntesis no original), conduzindo ao individualismo e 

à fragmentação do self, que põem em risco a unidade e a congruência ontológica do self 

(Hermans, 1996, 2001, 2003, 2008). Porque os processos identitários dos indivíduos são 

configurados por “interações intensas entre as relações de poder que existem na sociedade 

no seu todo, bem como na ‘mini-sociedade’ que é o self” (Hermans & Dimaggio, 2007, 

p. 39, aspas no original), alguns dos processos identitários desenvolvidos pelos surdos 

iluminam o quanto das representações sociais, das atitudes e das formas de ação e reação 

restritivas, proibitivas e repressoras que lhes subjazem são “restritivas, proibitivas e 

repressoras da humanidade de todos nós” (Delaporte, 2002, p. 363).  

Moscovici (2000), Abric (1994a, 1994b) ou Doise (1992) sublinham que, a par ou 

em diálogo com outras, uma das funções das representações sociais consiste em propiciar 

a construção de processos identitários consistentes e com sentido. Ao possibilitar que os 

indivíduos reconheçam, valorizem e partilhem, histórica e socialmente, atitudes, crenças, 

normas, valores e formas de atuação, as representações sociais podem facilitar ou 

dificultar que eles se situem nos diferentes contextos em que participam, bem como 
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facilitar ou obstaculizar o desenvolvimento de sentimentos de conforto, de empatia, de 

segurança e de pertença, entre outros. Também podem diminuir ou amentar os impactes 

que o desconforto subjacente à estranheza, ao desconhecido e ao imprevisto podem ter 

nos processos identitários. Isto significa que, quanto mais as representações sociais 

desvalorizarem os participantes numa determinada cultura ou grupo social, maiores são 

as probabilidades de esquecermos que “Somos todos habitantes da mesma Cidade, seja 

ela educativa, social, ou de outra índole. Cidade de homo e heterogeneidades, de sujeitos, 

grupos, comunidades, contextos, actores/autores sociais com afinidades, 

constrangimentos e distanciamentos que simultaneamente os ligam e separam” (Coelho, 

2009, p. 22, maiúsculas no original).  

Neste sentido, discutindo o que designam por “poderes instituintes de uma cultura 

surda”, Pacheco e Caramelo (2005) sublinham que os processos identitários dos surdos 

ainda são configurados por representações fundadas em “lógicas normalizadoras” (p. 21). 

Destacam que, neste tipo de representações sociais, “A ‘normalização’ promete segurança 

ao mundo ouvinte, mas é feita de indiferença relativamente às características de cada um, 

deixando na sombra modos de expressão diferentes, originais e, sobretudo, 

profundamente humanos” (Pacheco & Caramelo, p. 31, aspas no original). Corroborando 

muitas das posições assumidas por estes autores, Coelho (2007) destaca que as práticas 

que designa por normo-compensatórias silenciam muitas das vozes próprias da 

multivocidade que dão corpo aos processos identitários dos surdos, limitando-os ou 

reduzindo-os (condenando-os?) a uma única condição: “a de deficiente. Deste modo, a 

perspectiva de intervenção daqui decorrente é a de reabilitar o ‘deficiente’, e incide numa 

tentativa de adaptar, cada cidadão (...) à sociedade maioritária” (Coelho, 2007, p. 26, 

aspas no original).  

Diríamos, com Foucault (1979, 1998, 2005, 2007), que os processos identitários 

configurados por lógicas normalizadoras são legitimados ou consolidados por um saber 

disciplinador, que este autor designa por bio e micro poder, através do qual os indivíduos, 

no caso, surdos, são “julgados, condenados, classificados, obrigados a tarefas, destinados 

a tal maneira de viver ou a certa maneira de morrer, em função de discursos [tidos como] 

verdadeiros, que trazem consigo efeitos específicos de poder” (Foucault, 1979, p. 141). 

Isto significa destacar o assumido por Souza e seus colaboradores (2007), Ladd (2003, 

2010), Padden e Humphries (1988/2001) ou Bauman e Murray (2009) quando consideram 

que, ao abordar os surdos como indivíduos deficitários e não como participantes de 

culturas minoritárias, este tipo de investigação, designada por Lane (1997) e Stokoe 
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(1993) como psicologia do surdo, legitima, consolida ou potencia preconceitos, mitos, 

crenças, atitudes e formas de ação e reação pouco valorizadoras dos surdos, associando-

os, de modo impróprio e abusivo, a processos linguísticos, comunicativos, emocionais, 

psicossociais e cognitivos pouco conseguidos. 

Tidas por verdadeiras e internalizadas pelos surdos, essas crenças, atitudes e 

formas de atuação têm fortes impactes nos processos identitários destes indivíduos, 

levando-os, quase sempre, a “retratos muito negativos, tantas vezes chocantes, ao ponto 

de se verem excluídos da sua condição humana” (Baptista, 2008, p. 101). É disso exemplo 

o reavivar do argumento atribuído a Aristóteles (Carvalho, 2007; Higgins, 1980; 

Marschark et al., 2002): o pensamento não se pode desenvolver sem linguagem; por sua 

vez, a linguagem não se desenvolve sem a fala (linguagem, língua e fala são considerados 

sinónimos); a fala não se pode desenvolver sem audição; por isso, aqueles que não ouvem, 

não podem pensar e, se não pensam, não são dignos de serem considerados humanos. 

Percecionados como incapazes de (bem) ouvir, de (bem) pensar e de (bem) falar, 

leia-se, oralizar, não raramente os surdos são descritos e apresentados por este corpus de 

saber audista (Bauman, 2004; Lane, 1989, 1997, 2002; Swachten, 2010) como agressivos, 

imaturos, impulsivos, competitivos, rígidos, teimosos, desconfiados, desobedientes, 

moralmente atrasados, emocionalmente perturbados, mobilizando apenas o raciocínio 

concreto, pensamento confuso, depressivos, preguiçosos, neuróticos, entre outros 

(Bauman, 2004; Hoffmeister & Bahan, 1996; Pacheco & Caramelo, 2005). Impossibilita-

se, assim, que os princípios e as práticas investigativas sobre os surdos e a surdez 

assumam, como diria Foucault (1979), “sobre si mesmas os valores de todos” (p. 186), 

dificultando a afirmação da Deafhood - processos identitários onde os estilos de vida 

apresentados pelos surdos são assumidos, não só como aceitáveis, mas, sobretudo, como 

desejáveis (Ladd, 2003, 2010). 

Neste contexto, torna-se importante arredar dos processos identitários dos surdos 

diversos modos de disempowerment, como os sublinhados por Lane (2006): 

No discurso quotidiano, quando dizemos que alguém é surdo, recorremos a um conjunto 
de significados socialmente interpretados. Um desses significados é o de que falta um 
sentido vital. Um outro significado é que se trata de pessoas cujas opções estão 
restringidas. Em muitas culturas, quando dizemos que alguém é surdo, entendemos que 
essa pessoa só pode aspirar a um nível educativo limitado e que as suas opções de 
emprego são seriamente restringidas. Em alguns países, surdo é uma explicação para o 
facto de uma criança [de um jovem ou de um adulto] não poder de todo frequentar uma 
escola. Noutros, é uma explicação para o facto de uma criança [de um jovem ou de um 
adulto] só poder beneficiar do ensino elementar; noutros ainda, explica por que razão não 
são possíveis os estudos universitários. (...) O mesmo se passa com o mundo do trabalho. 
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Frases do tipo ‘como é surda, a Maria não pôde seguir a carreira política como a mãe’ 
não fazem a maioria dos americanos parar para pensar. (p. 35, itálico e aspas no original) 

Entre outros aspetos, esta citação alerta-nos para a necessidade de afirmar o 

(ma)logro de um paradigma que, como diria Freire (1970/1987), oprime ou fere “a 

ontológica e histórica vocação dos homens - a do ser mais” (p. 42, itálico no original). 

Quer dizer, um paradigma que ilumina que “de tanto ouvirem de si mesmos que são 

incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que 

não produzem em virtude de tudo isto, [os surdos] terminam por se convencer de sua 

‘incapacidade’” (Freire, 1987, p. 50, aspas no original). Isto pode ser evitado e 

minimizado se se propiciar o desenvolvimento de processos identitários que refutem 

“prontamente [a] denegrição das pessoas surdas que as classifica como uma ‘catástrofe’” 

(Lane, 2006, p. 50, aspas no original). 

Para que as sociedades não continuem indiferentes a vivências de segregação e de 

exclusão que subjazem a alguns dos processos identitários apresentados pelos surdos, é 

imprescindível reconhecer e valorizar a noção de que eles são “possuidores e protectores 

de um grande património cultural, uma bela língua, numerosas formas de arte e uma 

história eloquente” (Lane, 2006, p. 50). Isto significa que, do ponto de vista da 

distribuição e das práticas do poder, os processos identitários dos surdos sejam 

configurados por um paradigma que reconheça e dê voz à alteridade Surda - “Ninguém 

consegue resolver problemas invisíveis. Nem é possível compreender o potencial de uma 

minoria se não se souber que [nós, os surdos,] somos uma minoria” (Wesemann, 2009, 

pp. 123-124). Como este autor afirma, se, “Nos velhos tempos, as pessoas surdas 

mantinham-se invisíveis porque não tinham aprendido [ou não lhes era dada essa 

possibilidade, diríamos nós] a tornar os seus problemas visíveis” (p. 124), em sociedades 

democráticas e inclusivas, torna-se premente que, mais do que visibilidade, lhes seja dada 

voz, deixando de ancorar os processos identitários apresentados pelos surdos “em mitos 

construídos com base na religião, na ideologia, nos interesses económicos ou nas 

diferenças sociais que se cristalizam nos dispositivos, quer de intervenção dos surdos, 

quer de integração social dos surdos” (Pacheco & Caramelo, 2005, p. 23, itálico no 

original).  

Retomando Lane (1997), há que assumir os processos identitários dos surdos em 

formas de atuação que os reconhecem tal como eles se reconhecem e afirmam: indivíduos 

“essencialmente visuais, com uma linguagem [língua] visual, uma organização social, 

uma história e com valores morais que lhes são próprios, ou seja, estas pessoas têm a sua 
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própria maneira de ser e possuem uma linguagem [língua, diríamos nós] e cultura 

próprias” (Lane, 1997, p. 21), possibilitando iluminar que “a construção das identidades 

não depende da maior ou menor limitação biológica, e sim de complexas relações 

lingüísticas, históricas, sociais e culturais” (Skliar, 1997, p. 33). Importa, enfim, afirmar 

o desenvolvimento de processos identitários num (outro) paradigma que propicie afirmar 

TPLV não mais configuradas pela segregação e pela exclusão, mas pela e na 

inclusividade. 

3.2. DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS: (ENTRE) A EXCLUSÃO E A INCLUSÃO  

Discutindo os modos como os sistemas educativos têm vindo a responder à 

diversidade apresentada pelos surdos, Baptista (2008) sublinha que eles devem ser 

interpretados à luz da 

complexidade de uma teia que se foi e vai urdindo simultaneamente nos campos político, 
social, educativo, escolar e pedagógico, nem sempre iluminados pelas contribuições 
crescentes da investigação científica, mas frequentemente obnubilados pela beligerante 
controvérsia entre poderes e interesses que nem sempre são os dos surdos. (p. 175)  

A “beligerante controvérsia entre poderes e interesses” de que este autor fala, é 

materializada em sistemas educativos que nem sempre reconhecem ou garantem aos 

surdos acesso à educação, ignorando-os discriminando-os ou simplesmente excluindo-os, 

condenando-os, enfim, a permanecer fora da Escola, porque tidos como incapazes ou 

pouco dignos de serem educados. Sistemas há que, embora lhes reconheçam e garantam 

o acesso à educação, não lhes propiciam, contudo, equidade nas oportunidades de sucesso 

escolar e social, ignorando, ou não respondendo adequadamente, aos interesses, 

características e necessidades dos surdos. São disso exemplo os sistemas configurados 

pelos paradigmas da institucionalização e da segregação destes estudantes, cujos 

princípios e práticas passam pela criação de instituições de cariz assistencialista e 

direcionadas exclusivamente para a educação de surdos (Baptista, 2008; Marschark, 

2007). Ao institucionalizá-los e segregá-los, as sociedades excluem-nos do acesso a 

espaços e tempos educativos facilitadores de interculturalidade e de inclusão, levando a 

situações de clausura dos surdos sobre e em si mesmos (Baptista, 2008; Carvalho, 2007; 

Sánchez, 1990), que ao “cavar a diferença entre os que têm ou não sucesso” (Baptista, 

2008, p, 182) na Escola e nas sociedades em que participam, levam a que os surdos sejam 

considerados como menos capazes, menos produtivos, menos aptos e menos eficientes, 
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restringindo-lhes a oferta educativa, laboral, cultural e social (Brueggemann, 2004; 

Brueggemann & Burch, 2006; Carvalho, 2007, 2009; Marschark et al., 2002).  

Ainda que de modos diferentes, também os sistemas que assumem os princípios e 

as práticas subjacentes aos paradigmas da normalização (Bank-Mikkelsen, 1969; Nirje, 

1969, 1969/1994) e da integração (Wolfensberger, 1972) dos surdos nas escolas do ensino 

regular iluminam a iniquidade educativa por eles vivenciada ao longo dos tempos. Será a 

insustentabilidade ético-política desta iniquidade que levará à emergência do paradigma 

da inclusão: um paradigma cujos princípios e práticas apontam para que seja garantida 

aos surdos equidade no acesso a uma educação de qualidade (Bagga-Gupta, 2004; 

Baptista, 2008). 

3.2.1. Da normalização e da integração 

Visando contrariar os impactes individuais e sociais da segregação e da 

institucionalização dos surdos, os paradigmas da normalização e da integração 

reconhecem-lhes “os mesmos direitos fundamentais dos demais cidadãos” (Baptista, 

2008, p. 196). Contudo, ao adotar a noção de que os surdos deveriam ser vistos “por 

aquilo que têm de semelhante com as outras pessoas e não por aquilo que os diferencia” 

(Baptista, 2008, p. 196), os princípios e as práticas que configuram estes paradigmas 

fomentam a existência de sistemas educativos assimilacionistas, etnocentrados, 

monoculturais, dicotómicos ou paralelos, mantendo simultaneamente “uma forma de 

educação que é “normal” para a maioria dos alunos, e uma forma de educação “especial”, 

que trata de satisfazer as necessidades de uma minoria de alunos [no caso surdos]” 

(Baptista, 2008, p. 202, aspas no original). 

Categorizando-os, agora, já não como deficientes (disabled), mas como 

indivíduos “com Necessidades Educativas Especiais” (UNESCO, 1994, p. viii) - 

constructo cunhado por Warnock (1978), nos finais da década de 70 do século passado, 

adotado pela UNESCO (1994) na Declaração de Salamanca, bem como por outros 

documentos de política educativa e pela investigação - a normalização e a integração dos 

surdos tem subjacente formas subliminares de segregação, de discriminação e de exclusão 

escolar e social.  

A iluminar estas formas de atuação está o (res)surgimento dos subsistemas de 

educação dita especial, dentro (e fora) das escolas do ensino regular, separando total ou 

parcialmente os surdos dos pares ouvintes, remetendo-os para práticas compensatórias ou 
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remediadoras, de cariz medico-pedagógico e oralizante (Bagga-Gupta, 2007; Baptista, 

2008; Coelho, 2007; Ladd, 2003), cujo desenvolvimento é assumido por professores de 

educação especial e do ensino regular (habitualmente ouvintes e não falantes de línguas 

gestuais), terapeutas da fala, audiologistas e outros agentes sociais e educativos. Como 

diriam Sanches e Teodoro (2006), estes agentes educativos fazem “os possíveis e os 

impossíveis” (p. 68) para que, na dependência de uma abordagem médico-terapêutica dos 

surdos, estes estudantes acedam “às regras e ao funcionamento do sistema regular, para 

ter direito a um lugar no meio escolar normal, enquanto que o sistema não se questiona 

nem preconiza a mudança. Se não conseguirem serão excluídos” (p. 68).  

Acentua-se, assim, que, devido às características que apresentam, os surdos não 

conseguem acompanhar o currículo prescrito (Sacristán, 1991/2007), sublinhando 

Behares (2006) que uma análise minuciosa dos princípios e das práticas curriculares que 

configuram a normalização e integração dos surdos nas escolas do ensino regular, 

evidencia não ser esperado, pelas sociedades e pelos sistemas educativos  

que o ensino das comunidades surdas ensine o mesmo que constitui o currículo geral. Isto 
afeta a dimensão quantitativa, ensina-se menos, e a dimensão qualitativa do currículo: 
ensinam-se outras coisas. Afeta também o tempo institucional do ensino: ensina-se mais 
lentamente e incluem-se tempos extra para a ilusória sequência ensino-aprendizagem daí 
decorrente. (p. 239) 

A estas limitações acrescentaríamos as espaciais (ensina-se em espaços diferentes 

e diferenciadores), as linguístico-culturais (ensina-se numa e para uma só língua, numa e 

para uma só cultura), bem como as sociais, éticas e políticas: a Escola não educa de modo 

equitativo, reproduz ou amplia as iniquidades sociais (Apple, 1995, 1996; Bourdieu & 

Passeron, 1970; Florian, Young, & Rouse, 2010; Rodrigues, 2013). Continua-se, sob a 

máscara da igualdade e da tolerância, a segregar, a discriminar e a excluir os surdos do 

acesso a uma educação de qualidade. (Re)aviva-se a possibilidade do regresso 

(retrocesso?) dos surdos às instituições segregadoras e excludentes e às escolas ditas 

especiais. É disso exemplo o apontado pela UNESCO (1994) que, embora sublinhando 

ser dever das escolas do ensino regular a todos educar, considera que, “Devido às 

necessidades particulares dos surdos e dos surdos/cegos, é possível que a sua educação 

possa ser ministrada de forma mais adequada em escolas especiais ou em unidades ou 

classes especiais nas escolas regulares” (p. 18, barra no original).  
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Emergem princípios e práticas curriculares de cariz oposicionista (Connell, 1999) 

que, face às situações de desigualdade para que são remetidos pelo currículo prescrito, de 

cariz hegemónico, os surdos 

defendem a inversão da hegemonia e o desenvolvimento de um currículo separado, 
construído a partir do seu ponto de vista, pois supõem, assim, conseguir uma educação 
que satisfaça as suas necessidades. (...) Ao afastarem-se do currículo geral, tendem a criar 
um currículo de gueto que, embora possa ser muito atractivo no imediato, não prepara o 
indivíduo para os desafios sociais. (Afonso, 2007, p. 84) 

Os impactes da normalização e da integração dos surdos nos sistemas de ensino 

regular são sublinhados pela investigação nacional desenvolvida por, entre outros, 

Amaral e Coutinho (2002), Afonso (2007, 2008), Baptista (2008), Borges (2009), 

Estanqueiro (2006), Melro (1999, 2003a) ou Coelho (2007, 2010a), cujos resultados 

corroboram o iluminado pela investigação levada a cabo noutros contextos, como a 

desenvolvida, por exemplo, por Behares (1993, 2006), Jarvis (2003), Marschark e seus 

colaboradores (2002), Bagga-Gupta (2007), Nunes e seus colaboradores (2001) ou Skliar 

(1997b, 1998a, 1998b, 2006).  

Apesar de algumas divergências, estes autores destacam que: ao não valorizar 

devidamente as especificidades linguísticas e culturais próprias dos surdos; ao não 

proceder a mudanças das práticas organizacionais e profissionais; ao não desenvolver um 

“currículo contra-hegemónico” (Connell, 1999, p. 66); ao não propiciar a emergência de 

transições consistentes e com sentido entre culturas; ao não facultar formação adequada 

aos professores e demais agentes educativos; ao não garantir um número suficiente de 

pares surdos e ouvintes que tenham em comum a idade e partilhem modos privilegiados 

de comunicação; ao não assegurar oportunidade de interações com outros adultos 

significativos, surdos e ouvintes; ao não propiciar apoios especializados e adaptações 

curriculares capazes de desenvolver a participação legítima das comunidades Surdas na 

Escola; ao não desenvolver princípios e práticas de avaliação das aprendizagens que 

tenham em conta os diferentes modos de aprendizagem e de comunicação; ao não 

configurar a cultura de escola por valores inclusivos; ao não afirmar processos de 

liderança que encorajem a articulação entre as várias estruturas organizacionais e 

pedagógicas (Beach & Reinhartz, 2000), ao não dotar as escolas de agentes educativos 

que comuniquem diretamente em língua gestual, bem como de intérpretes e de outros 

mediadores educativos e culturais; ao não apostar em princípios e práticas supervisoras 

inclusivas, colaborativas, reflexivas e dialógicas; ao não desenvolver transições 
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consistentes entre os contextos familiares e os da Escola; ao não facilitar acesso a todas 

as valências, serviços e projetos que configuram o quotidiano das escolas, a normalização 

e a integração (deslocação?) dos surdos nos sistemas de ensino regular evidencia não 

estarem os sistemas educativos “à altura de preparar estes alunos para as exigências 

académicas e culturais crescentes” (Ruela, 2000, p. 71). 

Ao contrário do desejável, a normalização e a integração dos surdos não 

possibilitou a emergência de cenários educativos acolhedores, que lhes dessem voz e 

poder. Os impactes das barreias às aprendizagens vivenciadas pelos surdos são expressos 

nos elevados níveis de retenção, de repetição e de abandono escolar precoce apresentados 

(Amaral & Coutinho, 2002; Baptista, 2008; Ladd, 2003), nos baixos níveis de literacia 

daqueles que concluíram a escolaridade e de frequência de estudos universitários 

(Almeida, 2009; Coelho, 2007, 2010b; Freire, 2011; Danermark, Antonson, & 

Lundström, 2001; Rydberg, Coniavitis, & Danermark, 2009), bem como nas vivências de 

isolamento sociocultural e de participação escolar e social periféricas (Estanqueiro, 2006; 

Jarvis, 2003; Melro, 2003a; Rydberg et al., 2009; Swanwick & Marschark, 2010). 

Acrescem os impactes que emergem das características demográficas que 

configuram as populações surdas (baixa incidência), optando os sistemas educativos - 

nem sempre pelos melhores motivos - por agrupar (concentrar?) os surdos em escolas 

habitualmente afastadas da área de residência, de que as escolas residenciais em países 

como os Estados Unidos da América ou a Suécia e as escolas ditas especiais nestes e 

noutros países, como Portugal, são exemplo. Ao isolá-los das comunidades de origem, 

tais cenários educativos podem levá-los a desenvolverem sentimentos de 

desenraizamento, bem como “de inferioridade e de baixa auto-estima” (Estanqueiro, 

2006, p. 212), criando barreiras ao desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional 

sustentado, não evitando que vivenciem formas de exclusão escolar e social. Assim, urge 

ter presente que 

todos os anos abandonam a escola, antes da escolaridade obrigatória, cerca de 40.000 
alunos [nos quais se incluem os surdos] que, sem qualificação específica, transportando 
uma imagem de si próprios muito negativa e ligada a vivências repetidas de dificuldades, 
fracasso e frustração contínua, pouco esperam dar ou receber, tornando-se potenciais 
candidatos a entrarem no círculo do desemprego, da pobreza e da exclusão social. 
(Strecht, 2008, p. 41) 

Jarvis (2003), Rydberg e seus colaboradores (2009), Baptista (2008) ou Melro 

(1999, 2003a) sublinham um outro elemento que configura os processos de normalização 
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e de integração dos surdos: serem as práticas educativas pouco favoráveis à emergência 

de atitudes e de representações sociais mais positivas dos surdos sobre si mesmos, bem 

como dos pares ouvintes sobre eles, reproduzindo ou ampliando estereótipos, 

preconceitos e formas de ação e reação enraizados nas sociedades em que participam, 

como as sublinhadas por Estanqueiro (2006): 

Para as crianças e jovens [e adultos], esta integração também não tem resultados positivos. 
Teoricamente é benéfico por conviverem com pessoas com uma língua e uma cultura 
diferentes. Contudo, criamos neles a ideia de que todas as pessoas Surdas são como aquela 
criança ou jovem [e adulto] que está integrado na sua turma, que necessita sempre de ser 
ajudado, que não percebe o que lhe dizem, que não fala ou fala muito pouco, que escreve 
frases muito simples e mal construídas, que não sabe a matéria ou sabe muito pouco, mas 
vai passando porque é surdo. (...) Não lhe estamos a dar uma imagem positiva das 
verdadeiras potencialidades e dimensão das capacidades das crianças e adultos Surdos, 
nem tão-pouco de quem eles são. Estamos a criar uma imagem de constante dependência 
e baixas expectativas, que tanto ouvintes como surdos interiorizarão para toda a vida, com 
maiores prejuízos para estes últimos. (p. 213, maiúsculas no original) 

O referenciado por esta autora alerta-nos para a necessidade de a Escola e as 

sociedades desenvolverem práticas organizacionais e profissionais que não normalizem 

nem integrem, mas que diversifiquem, valorizem e incluam. Práticas onde os estudantes 

se sintam acolhidos e valorizados na diversidade que apresentam, onde os professores e 

demais agentes educativos se sintam reconhecidos, seguros e capazes de propiciar a 

apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento de competências. Isto pode ser 

conseguido se se afirmar uma cultura de escola baseada na flexibilidade, na colaboração, 

na reflexibilidade e na dialogicidade (Ainscow, 2005, 2009; César, 2012a, 2012b; César 

& Ainscow, 2006; Melro & César, 2010a, 2010b; Rodrigues, 2003a, 2003b, 2006b), onde 

todos e cada um assumam a inclusão dos estudantes surdos como um processo que a todos 

beneficia. Isto pode ser conseguido se as escolas se afirmarem como comunidades 

inclusivas, isto é, como “comunidades que encorajam e celebram os sucessos de todos” 

(Booth & Ainscow, 2002, p. 4), focando os processos educativos já não nas ditas 

“dificuldades experienciadas pelos alunos” (p. 4) ou nas ditas “necessidades especiais que 

apresentam” (p. 4), mas no tipo de interações sociais que se desenvolvem, nos modos 

como se assumem as diferentes culturas, nas formas como o currículo é construído e 

desenvolvido, nos processos de ensino e de aprendizagem assumidos, nos tipos de 

organização política e escolar afirmados, nas formas de distribuição de poder emergentes. 



144 

3.2.2. Da inclusão  

Apesar dos receios, da descrença, das críticas e da oposição aos princípios e às 

práticas educativas que configuram o paradigma da inclusão, o seu desenvolvimento 

torna-se ética e politicamente, inadiável (Ainscow, 2005; Ainscow & César, 2006; César, 

2003, 2009a, 2012a, 2012b; Melro & César, 2009a, 2010a, 2010b; ONU, 2007a, 2007b). 

A legitimidade do acesso dos surdos a uma EI é reconhecida pela Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), ao sublinhar que todos os alunos têm o direito a ser 

educados “no quadro do sistema regular de educação” (p. viii), incluindo os que estão 

sinalizados como apresentando “necessidades educativas especiais” (p. viii). É dever dos 

sistemas educativos desenvolverem formas de atuação adequadas à diversidade 

apresentada pelos estudantes. Estes e outros princípios são reiterados pela ONU (2007a), 

na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova Iorque, 

em 30 de março de 2007, e retificados pelo governo português, entrando em vigor em 30 

de julho de 2009 (AR, 2009b). Categorizando-os “como pessoas com deficiência” (AR, 

2009b, p. 4924), em nome da equidade educativa e social, esta convenção realça deverem 

os Estados reconhecer “o direito das pessoas com deficiência à educação” (AR, 2009b, p. 

4924), desenvolvendo sistemas de EI a todos os níveis e uma aprendizagem ao longo da 

vida (p. 4924), de modo “a participarem efectivamente numa sociedade livre” (p. 4924). 

Assim, assume ideais inclusivos recorrendo, contudo, a uma terminologia pouco 

inclusiva. 

O sublinhado nesta citação assume não só a rutura com os paradigmas da 

normalização e da integração, tal como já preconizava a Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), como também realça que, mais do que acesso à educação, devem os 

sistemas educativos propiciar equidade nas oportunidades de sucesso educativo e social 

(César & Ainscow, 2006). Assim, à semelhança do que acontece com outros indivíduos 

sinalizados como necessitando de AESE, a diversidade apresentada pelos surdos não mais 

deve ser desvalorizada, exigindo que a Escola e as sociedades rompam com “todas as 

formas de discriminação” (UNESCO, 2008, p. 3), como as que, durante séculos, 

hegemonicamente impediram os surdos de ter acesso a um currículo multilingue e 

adequado às especificidades que apresentam, remetendo-os para formas de participação 

periférica e, não raras vezes, oposicionistas (Afonso, 2007, 2008; Bagga-Gupta, 20004, 

2007; Skliar, 1998c; Skutnabb-Kangas, 2008).  
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Como sublinham Booth e Ainscow (2002), a Escola, que agora se quer inclusiva, 

deve afirmar-se como facilitadora de aprendizagens e de mediação cultural, 

desenvolvendo práticas  

capazes de ultrapassar as barreiras ao acesso e à participação com que alguns alunos 
[como os surdos] se deparam, de maneira a que, de modo mais geral, venham a beneficiar 
todos os alunos. (...) Assim, as diferenças entre os alunos respeitantes aos seus interesses, 
conhecimentos, capacidades, meios de origem, língua materna, competências ou 
deficiências, podem constituir recursos de apoio à aprendizagem de todos (Booth & 
Ainscow, 2002, pp. 3 -10). 

Salvaguardando a expressão “deficiências” que, como já tivemos oportunidade de 

referir, não subscrevemos, o sublinhado por estes autores assume particular relevância na 

inclusão consistente dos surdos em contextos de educação formal que se querem 

equitativos. É para estes elementos que a convenção acima referenciada (AR, 2009b; 

ONU, 2007) aponta, sublinhando que, no que à educação dos surdos diz respeito, os 

Estados devem desenvolver, nas práticas políticas e educativas que apresentam, uma 

educação capaz de garantir: 

b) A facilitação da aprendizagem de língua gestual e a promoção da identidade linguística 
da comunidade surda;  
c) A garantia de que a educação das pessoas, e em particular das crianças, que são cegas, 
surdas ou surdas-cegas, é ministrada nas línguas, modo e meios de comunicação mais 
apropriados para o indivíduo e em ambientes que favoreçam o desenvolvimento 
académico e social. (AR, 2009b, p. 9424) 

O reconhecido na alínea a) deste documento como adequado aos cegos - “a) A 

facilitação da aprendizagem de braille, escrita alternativa, modos aumentativos e 

alternativos, meios e formatos de comunicação orientação e aptidões de mobilidade, 

assim como o apoio e orientação dos seus pares” (AR, 2009b, p. 9424), parece-nos, na 

generalidade, adequado à diversidade apresentada por alguns surdos. Não serão a 

utilização da Signwriting (Silva, 2012; Sutton, s/d), a existência de salas insonorizadas e 

equipadas com sistemas FM e Looping e de sinais luminosos ou por vibração, exemplos 

de escrita alternativa, de meios de comunicação, de acessibilidade e de apoio a estes 

estudantes e aos pares?  

Desenvolver a inclusividade significa ser dever da Escola assumir um currículo 

intercultural, que valorize a diversidade e desenvolva transições consistentes entre 

culturas (Abreu, Bishop, & Presmeg, 2002; César, 2013a, 2013b; Correia, 2008; 

UNESCO, 2013), possibilitando que a participação dos estudantes na cultura das escolas 
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não exija uma rutura relativamente às culturas sociais e familiares em que também 

participam (César, 20013a, 2013b; Cortesão, 2009; Leite, 2007). Isto significa deixar de 

focar a educação dos surdos numa abordagem monocultural de cariz assimilacionista e 

audista (Bauman, 2004; Lane, 1989, 1997, 2002; Swachten, 2010), desmistificando a 

conceção de que o currículo é neutro. Parafraseando Barroso e Leite (2011), diríamos que 

ele é construído pelos contextos onde é desenvolvido, pelos interesses, características e 

necessidades dos estudantes a que se destina, pelas experiências de vida dessa população 

e pelos “recursos existentes nas comunidades” (Barroso & Leite, 2011, p. 97). 

Sublinharíamos, com Apple (1995, 1996), Sacristán (1991/2007), Roldão (2003) ou 

Formosinho (2007), que ele é histórica, social e culturalmente situado e construído, (re) 

configurando “O mundo de acontecimentos, de valores, de idéias, de instituições. Mundo 

da linguagem, dos sinais, dos significados, dos símbolos” (Freire, 2007, p. 40). 

O currículo é dinâmico e processual (Connell, 1999; Leite, 2006; Macedo, 2006). 

É expressão de culturas, de processos identitários e de distribuição e de exercício do poder 

(Apple, 1995, 1996; Formosinho, 2007; Freire, 1970/1987, 1967/2000c; Macedo, 2006). 

É projeto, percurso e trajetória (Courela & César, 2012; Leite, 2000, 2001, 2006, 2007). 

Assim, os modos como o currículo é desenvolvido sublinham que a equidade educativa e 

social, ou a falta dela, “não pode ser estática; está sempre a produzir-se, em maior o menor 

grau”, devendo os impactes escolares e sociais que subjazem “ser analisados como 

produção histórica de mais (ou, como também pode ser o caso, de menos) igualdade ao 

longo dos tempos” (Connell, 1999, p. 69). Neste sentido, a inclusividade destaca ser 

necessário que o currículo desenvolvido pelos e com os surdos seja adequado às suas 

características, aos interesses e necessidades, de que a espacialidade e a visualidade que 

os caracteriza são exemplo (Melro, 2014a, 2014b). Um currículo “onde a imagem, o 

desenho, a fotografia, o movimento, a expressão corporal, o filme, as novas tecnologias 

tenham um papel especial” (Baptista, 2008, p. 250). Como realça Gomes (2001), 

modificar as condições de acesso ao currículo não significa usar apenas a língua gestual. 
A forma como os alunos surdos aprendem não é igual à dos ouvintes. Os primeiros têm 
uma experiência nitidamente visual, pelo que a forma de aceder ao conhecimento é 
diferente. Um professor de surdos não pode esquecer estes princípios. (p. 158) 

O desenvolvimento de um currículo inclusivo significa assumir práticas que 

possibilitem ultrapassar estereótipos e preconceitos, não apenas em artefactos culturais, 

como os manuais escolares, mas nas atitudes e expectativas (Melro & César, in press b), 

exigindo dos agentes educativos que, como os diretores, se afirmem como “Líderes 
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comprometidos com valores inclusivos e estilos de liderança que encorajam a 

participação em funções de liderança” (UNESCO, 2008, p. 15). Isto significa a 

necessidade de as escolas se assumirem como “organizações inteligentes” (Leite, 2006, 

p. 76) que,  

reflictam colectivamente sobre si e sobre as práticas que instituem, e para que, numa voz 
comum, mobilizem essa aprendizagem em intervenções que envolvam e comprometam 
toda a comunidade na construção de um futuro que melhore a aprendizagem e a formação 
das crianças, jovens e adultos que as frequentam. (Leite, 2006, p. 76) 

Posição idêntica é assumida por Hegarty (2001), quando sublinha que desenvolver 

processos de inclusão com sentido 

implica esforços coordenados de toda a escola. É por isso que falámos em reforma global 
da escola. As mudanças a fazer não são simples cosméticas à escola. A necessidade que 
existe é de uma reforma global e abrangente que proporcione a emergência de novas 
escolas que incluirão e que educarão bem não só os alunos que s e encontram actualmente 
excluídos, mas também os muitos alunos que frequentam a escola regular e nela recebem 
uma educação de má qualidade. (p. 82) 

Importa afirmar as escolas como espaços e tempos de reflexibilidade crítica 

(Alarcão & Tavares, 2003), reconhecendo nos processos de supervisão e de formação de 

professores e demais agentes educativos elementos-chave de desenvolvimento dos 

princípios e práticas da Escola inclusiva, sublinhando a ONU (2007), em documento 

ratificado pela AR, que 

Tal formação compreende a sensibilização para com a deficiência e a utilização de modos 
aumentativos e alternativos, meios e formatos de comunicação, técnicas educativas e 
materiais apropriados para apoiar as pessoas com deficiência discutindo as temáticas que 
subjazem à equidade e à justiça social. (AR, 2009b, p. 4924)  

Ressalvando uma vez mais a linguagem pouco inclusiva deste documento, 

diríamos que, acima de tudo, ele nos alerta para a necessidade de desenvolver nos 

professores o que César (2008a, 2012b) designa por consciência epistemológica, isto é, 

uma consciência capaz de promover a reflexão crítica sobre questões sociais, 

institucionais e políticas que configuram a praxis educativa - elementos que a 

investigação desenvolvida no domínio da EI dos surdos tem vindo a realçar (Afonso, 

2007, 2008; Bagga-Gupta, 2004, 2007; Baptista, 2008; Melro e César, 2009c, 2010b, 

2012; Rydberg et al., 2009).  
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A inclusividade exige que os processos formativos dos professores e de outros 

agentes educativos sejam iluminados por um outro paradigma de formação, 

possibilitando-lhes ir mais além do que o desenvolvimento dos conteúdos das disciplinas 

que lecionam. Deve propiciar a apropriação das línguas gestuais, pois “A inclusão sem 

incluir a língua gestual (...) pode levar à extrema segregação dos estudantes surdos. 

Assim, para que os estudantes surdos se envolvam em processos educativos 

significativos, torna-se necessário que os professores e os pares usem a língua gestual” 

(WFD, 2013, s/p, maiúsculas no original). Não menos importante é a inclusão, nos 

processos formativos dos professores e outros agentes educativos, da discussão crítica de 

diversas problemáticas relacionadas com o empowerment dos surdos, contribuindo, deste 

modo, para a valorização da(s) voz(es) destes estudantes. 

Desenvolve-se, assim, uma formação ética e socialmente comprometida com a 

afirmação dos estudantes enquanto elementos pró-ativos dos processos de ensino e de 

aprendizagem, possibilitando-lhes situarem-se criticamente nas sociedades em que 

participam (Freire, 1996; Perrenoud, 2209b; Roldão, 2007). Uma formação que afirme os 

professores como profissionais reflexivos (Brookfield, 1995; Perrenoud, 1993, 2002b; 

Salema, 2005b; Schön, 1983, 1987, 1992, 2001) construindo e reconstruindo uma praxis 

que valorize e assuma os elementos próprios das culturas surdas como aprendizagens 

escolarmente rentáveis (Cortesão, 2006; Freire, 1996, 1967/2000c; Perrenoud, 1984). 

Uma formação que discuta reflexiva e dialogicamente em que medida as tecnologias 

podem ser assumidas enquanto ferramentas culturais pedagógicas que favorecem os 

processos de ensino e aprendizagem Heckendorf (s/d). Uma formação que afirme o 

desenvolvimento de uma profissionalidade docente em que os professores se sintam 

capazes de selecionar, adaptar ou elaborar adaptações curriculares que propiciem 

equidade no acesso ao sucesso escolar e social (César, 2012b). 

Corroborando do consignado na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (AR, 2009b; ONU, 2007), a mesma organização sublinha ainda ser dever dos 

sistemas educativos: 

 Propiciar aos surdos habilitações académicas de nível universitário nos 

domínios da educação de surdos e da formação de professores, possibilitando 

afirmarem-se quer como professores de vários níveis de escolaridade, quer 

como formadores de cursos profissionais ou intérpretes de línguas gestuais, 

desempenhando, também, o papel de outros significativos; 
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 Facilitar a contratação de professores e outros agentes educativos surdos que 

favoreçam, nas e com as escolas, o desenvolvimento de projetos educativos 

direcionados para o apoio no trabalho direto com os estudantes surdos, bem 

como no ensino das línguas gestuais e na formação de intérpretes destas 

línguas; 

 Reconhecer e promover a participação legítima dos surdos nos processos de 

tomada de decisão respeitantes aos estudantes, estabelecendo conselhos 

consultivos para a educação dos surdos, dando voz aos representantes das 

respetivas comunidades, bem como aos pais e encarregados de educação. 

Neste contexto, diríamos com Freire (2007), que a responsabilidade ética, política 

e profissional que uma EI de surdos configura, exige a premência de os sistemas 

educativos assumirem os professores e outros agentes educativos como “trabalhadores 

sociais” (Freire, 1979/2007, p. 48), isto é, como agentes cuja praxis se afirma no e pelo 

compromisso com a noção de que 

a estrutura social é obra dos homens e que (...) a sua transformação será também obra dos 
homens. Isto significa que a sua tarefa fundamental é a de serem sujeitos e não objetos de 
transformação social. Tarefa que lhes exige, durante a sua ação sobre a realidade, um 
aprofundamento da sua tomada de consciência da realidade, objeto de atos contraditórios 
daqueles que pretendem mantê-la como está e dos que pretendem transformá-la.  
Por isso, o trabalhador social não pode ser um homem neutro frente ao mundo, (...) frente 
à desumanização ou humanização, frente à permanência do que já não representa os 
caminhos do humano ou à mudança destes caminhos. (Freire, 2007, pp. 48-49) 

Realça-se, assim, ser necessário que a Escola afirme os professores como agentes 

de inclusividade, contribuindo, nas práticas que apresentam, para que a educação dos 

surdos não caia naquilo que Jarvis (2003) ou Baptista (2008) designam por exclusão pela 

inclusão, exigindo-se congruência entre os princípios e as práticas. 

3.2.2.1. Dos suportes linguísticos e de comunicação: Oralismo, gestualismo, 

comunicação total e bilinguismo  

Ao discutirem as convergências e divergências que têm configurado a educação 

dos surdos ao longo dos tempos, Bagga-Gupta (2002, 2007), Carvalho (2009) ou Behares 

(2006) sublinham que uma das problemáticas que mais se destaca é a que diz respeito aos 

sistemas linguísticos e respetivos modos de comunicação: o oralismo, a comunicação 

total e o bilinguismo. A estes, Lacerda (1998), Bagga-Gupta (2002, 2004) ou Hyde (2004) 

acrescem o gestualismo, cujos princípios e práticas assumem as línguas gestuais como 



150 

“as línguas naturais dos surdos” (Lacerda, 1998, p. 7). O gestualismo advoga serem estas 

as mais adequadas (as únicas?) ao desenvolvimento de funções mentais complexas como 

a língua e o pensamento, que são configurados e configuram a comunicação e as 

aprendizagens.  

Estes autores reconhecem importância ao gestualismo que, ao assumir que a 

mediação dos processos de ensino e de aprendizagem seja realizado através das línguas 

gestuais, contribui para que elas sejam consideradas, pelas sociedades, como legítimas. 

Contudo, ao associar as línguas orais a instrumentos ao serviço da colonização, da 

normalização e, até, do extermínio dos surdos (Ladd, 2003; Lane, 1997, 2002), o 

gestualismo assume-as como ameaça à afirmação das culturas surdas, argumentando 

serem estas línguas um impedimento (atentado?) aos processos de desenvolvimento 

emocional e sócio-cognitivo dos surdos, bem como ao sucesso escolar e social (Bagga-

Gupta, 2004, 2007; Behares, 2006; Ladd, 2003). 

Tais crenças, atitudes e formas de atuação levam a proibir a apropriação e 

utilização das línguas orais em contextos institucionais de educação exclusivamente 

direcionados para os surdos, reduzindo e limitando os processos de ensino e de 

aprendizagem, bem como os processos comunicativos que lhes subjazem “ao uso das 

línguas visuo-manuais” (Bagga-Gupta, 2004, pp. 40-42). Assumem formas de atuação de 

cariz oposicionista (Connell, 1999). Assumem, também, serem os professores e outros 

agentes educativos surdos os únicos capazes de, com propriedade, legitimamente educar 

os surdos. Todos os outros são considerados como inimigos “do surdo e da sua 

comunidade” (Lane, 1997, p. 39) que, quais audistas, ameaçam: 

 A sua dignidade, como surdos, os quais muito mais do que os ouvintes operam num 
mundo espácio-visual a sua única identidade (…). 

 A sua linguagem. Os educadores ouvintes destroem-na, ao tentarem torná-la num 
inglês explícito na utilização das mãos, ou ao recusarem a sua utilização negando, 
deste modo, o seu estatuto como linguagem natural. 

 A sua história, a qual lhes foi roubada pelos ouvintes, como aconteceu quando 
Abraham Lincoln foi apresentado como figura proeminente da história afro-
americana. (…). 

 A sua organização social e os seus costumes, os quais o ensino e a medicina declara 
obsoletos. 

 A sua agenda política. Os ouvintes continuam a diminuir o poder dos surdos em 
diversas áreas que para eles são as mais importantes. (Lane, 1997, p. 40, maiúsculas, 
marcadores, aspas e itálico no original) 

De entre outros aspetos, o destacado por este autor evidencia que, tal como outras 

abordagens que subjazem à educação dos surdos, o gestualismo acentua e amplia formas 
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de ação pouco propícias ao desenvolvimento de interculturalidade. Ao assim agir e reagir, 

o gestualismo divide, dicotomiza, separa, restringe, limita e exclui os surdos e os ouvintes 

- com maior prejuízo para os primeiros - de formas de participação legítima, ocultando e 

silenciando vozes. 

Em contraposição, ou em oposição ao gestualismo, apresenta-se o oralismo, cujos 

princípios e práticas educativas, epistemológicas, culturais e ideológicas assumem as 

línguas orais como (único?) elemento mediador das aprendizagens e do acesso dos surdos 

ao sucesso escolar e social (Ladd, 2003; Lane, 1997; Sacks, 1989/2002). Materializa, 

assim, um dos princípios que subjazem ao paradigma médico-terapêutico dos surdos: as 

línguas gestuais não são consideradas “verdadeiras línguas”, mas “mistura de pantomina 

e de sinais icônicos que se expressam através do movimento das mãos” (Skliar, 1998c, p. 

50). Ocultando, limitando e proibindo as línguas gestuais em contextos educativos e 

institucionais, o oralismo não reconhece os surdos como participantes de uma cultura com 

especificidades sociolinguísticas próprias, ancorando a praxis no desenvolvimento de um 

currículo hegemónico de cariz oralizante e remediador (Behares, 2006; Lane, 1997; 

Skliar, 1997b, 1998c). 

Em nome do empowerment dos surdos, o oralismo alega que só a apropriação das 

línguas orais pode propiciar processos de desenvolvimento emocional e sócio-cognitivo, 

bem como de reintegração educativa e social. Assim sendo, os únicos que, com 

legitimidade e propriedade, podem educar os surdos são os ouvintes, ou quanto muito 

(excecionalmente?), os surdos oralizados ao serviço dos ouvintes (Ladd, 2003; Lane, 

1997; Skliar, 1998a, 1999b) que, quais agentes colonizadores, focam a praxis educativa 

não no desenvolvimento de um currículo intercultural, mas na reabilitação (conversão?) 

dos surdos, desmutizando-os, remediando-os, normalizando-os, numa só palavra, 

oralizando-os. Como pode o oralismo reabilitar o que nunca habilitou? - Questiona Lane 

(1997, 2006). 

Os impactes das formas de atuação configuradoras da praxis oralista são 

destacados por Laborit (1993/2000) quando, ao referir-se a uma das abordagens 

metodológicas adotadas pelo oralismo - o método ortofónico, relata o seguinte: 

Durante horas repete-se a mesma palavra. Imito o que vejo nos lábios da ortofonista, com 
a mão no seu pescoço; imito como um macaquinho. 
De cada vez que se diz uma palavra, aparece uma frequência no ecrã de um aparelho. 
Linhas verdes, como as de um electrocardiograma feito nos hospitais, que dançam diante 
dos meus olhos. É preciso seguir aquelas linhas que sobem, e descaem, caem, e saltam e 
voltam a cair. 
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O que é que representa para mim uma palavra naquele ecrã? Um esforço para que a minha 
pequena linha verde alcance a mesma altura que a da ortofonista. É cansativo, e repete-se 
uma palavra atrás da outra sem saber o seu significado. Um exercício de garganta. Um 
método de papagaio. (Laborit, 2000, pp. 49-50)   

Mais à frente, esta autora destaca: “No meu próximo regresso à escola vou fazer 

7 anos e estou no nível de um infantário” (p. 50).   

Entre outros aspetos, episódios como este apontam, acima de tudo, para um outro 

elemento configurador da praxis oralista: a transposição para o campo educativo das 

conceções deficitárias dos surdos, considerando-os emocional e sócio-cognitivamente 

menos capazes que os pares ouvintes, responsabilizando-os pela exclusão escolar e social 

dos surdos, com, impactes nas suas auto-representações e nos processos identitários 

desenvolvidos (Reagan, 2005; Skliar, 1998a, 1999b). 

Á semelhança do que ocorre com o gestualismo, o oralismo preconiza o 

desenvolvimento de um currículo monocultural e de cariz hegemónico, com a diferença 

que, aqui, o sistema linguístico que o origina e desenvolve é o oral, visando transformar 

os surdos em ouvintes (Bagga-Gupta, 2004; Fjord 2001; Souza et al., 2007). Tal como o 

gestualismo, o oralismo esquece a noção de que as interações sociais e os processos 

comunicativos que subjazem aos processos educativos dos indivíduos que, como os 

surdos, participam em diferentes culturas, só em situações excecionais e restritas (ou 

restritivas?), são configurados pelo uso exclusivo de um único modo de comunicação 

(Bagga-Gupta, 2004, 2007; Erting, 1994; Fjord, 2001; Ramsey, 1997) 

Anunciam-se as fragilidades dos princípios e práticas educativas que subjazem ao 

oralismo como, por exemplo, os que configuram os designados métodos materno-

reflexivo, oral e verbotonal, entre outros, cujos resultados evidenciam ser o oralismo 

um doloroso fracasso que, já nos anos de 1960, se reconhecia como extremamente 
oneroso: sessões de oralização esgotadoras, de exagerada duração e de êxitos escassos, 
redução do plano linguístico a exercícios de repetição, ausência ou redução dos 
conteúdos, dos saberes, retração do sujeito da aprendizagem, perda do sentido da tarefa 
de ensinar, entre outros. (Behares, 2006, p. 233) 

O doloroso e oneroso fracasso que o autor sublinha leva a que surjam outras 

abordagens educativas. Assim, numa tentativa de ultrapassar a dicotomia gestualismo 

versus oralismo, bem como de minimizar os impactes escolares e sociais que lhes estão 

associados, desenvolvem-se princípios e práticas educativos ancorados na noção de que 

a educação dos surdos deve recorrer (socorrer?) a todos os modos de comunicação 

disponíveis. Os processos educativos são focados, potenciando-as e desenvolvendo-as, 
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nas diferentes capacidades comunicativas apresentadas pelos surdos: auditivas, visuais, 

orais, gestuais, escritas, entre outras (Freire, 2011; Marschark, 2001; Ruela, 2000; 

Svartholm, 1998). 

Autores como Monreal e seus colaboradores (1995), Svartholm (1998) ou 

Marschark e seus colaboradores (2002) destacam algumas das vantagens que subjazem 

às práticas educativas da comunicação total: a abrangência e flexibilidade dos processos 

comunicativos, a possibilidade de os estudantes e os agentes educativos optarem pelo 

modo de comunicação que lhes parece ser o mais adequado, a utilização de diferentes 

linguagens (corporal, visual, entre outras), o recurso a outras formas de expressão 

(dramática, mímica, plástica). A estas, Evans e Seifert (2000), Freire (2011) ou Marschark 

(2001, 2007) acrescem uma outra: o reconhecimento das línguas gestuais, atribuindo-

lhes, nas práticas educativas apresentadas, o papel de instrumento mediador das 

aprendizagens, habitualmente atribuído hegemonicamente às línguas orais e gestuais. A 

comunicação total sublinha ser necessário que os professores, as famílias e outros agentes 

educativos significativos desenvolvam competências multilinguísticas, possibilitando 

que, em determinados contextos e situações, possam optar por utilizar elementos das 

línguas gestuais acompanhados da respetiva oralização e vice-versa, e noutros apenas 

gestos ou palavras escritas e orais. 

Os mesmos autores destacam que a diversidade de opções que parece configurar 

a praxis educativa subjacente à comunicação total pode levar os estudantes, os agentes 

educativos, as famílias e outros significativos a confundir (ou fundir?) dois sistemas 

linguísticos autónomos e estruturalmente diferentes entre si (o gestual e o oral). Ao 

considerar as línguas gestuais como sendo a gestualização das línguas orais e estas como 

sendo a oralização daquelas, ocultam que estes processos, ao contrário de uma língua, 

não têm qualquer valor linguístico e, por conseguinte, qualquer função semântica, 

sintáxica e pragmática - elementos linguísticos considerados essenciais para desenvolver 

processos mentais complexos, de que os metalinguísticos e metacognitivos são exemplos 

(Amaral, 2006; Correia, 2008; Couto, 2014; Evans, 2004; Evans & Seifert, 2002; 

Estanqueiro, 2006; Rebelo, 2014). Neste sentido, Svartholm (1998), sublinha: 

Ninguém esperaria que uma criança ouvinte aprendesse uma língua com alguém que 
mistura fragmentos de duas línguas totalmente diferentes, usando algumas palavras de 
uma língua em estruturas frasais pinçadas de outra língua. Então, porque deveríamos 
esperar que a criança surda aprendesse uma língua desse modo, quando tipos diferentes 
de sistemas inventados de fala e sinais são utilizados?. (p. 40) 
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São ambiguidades deste e de outros tipos que levam a considerar as práticas 

curriculares que subjazem à comunicação total versões travestidas do oralismo e do 

gestualismo, mantendo ou prolongando 

uma das ambigüidades mais notórias na educação dos surdos: o fato de que entre alunos 
e professores não se compartilhem nem as modalidades, nem as linguagens [leia-se, 
línguas](...). E, na maior parte das vezes, a ambigüidade dá origem a um poder lingüístico 
indiscutível dos professores e um processo de des-linguagem e de des-educação nos 
alunos. (Skliar, 1998b, p. 50, hífens no original) 

É em contexto de des-lingualização e de des-educação dos surdos que práticas 

educativas subjacentes à comunicação total, como o sistema bimodal ou a palavra 

complementada (Sim-Sim, 2005), evidenciam que a comunicação total repete, no 

essencial, o preconizado pelo gestualismo e pelo oralismo: a incapacidade de desenvolver 

um currículo contra-hegemónico e, por isso, inclusivo (Afonso, 2005a, 2007; Connell, 

1999). Sublinhando não mais poderem os sistemas educativos e sociais considerar como 

fatalista e inevitável o doloroso e oneroso fracasso escolar e social vivenciado pelos 

surdos, alguns autores, como Behares (2006), Skliar (1998c) ou Bagga-Gupta (2002, 

2007), destacam que a Escola deve repensar os sistemas linguísticos e comunicativos de 

educação destes estudantes, sublinhando “A importância da língua gestual como o meio 

de comunicação entre os surdos, por exemplo, deverá ser reconhecida, e garantir-se-á que 

os surdos tenham acesso à educação na língua gestual [e oral, acrescentaríamos nós] do 

seu país” (UNESCO, 1994, p. 18). 

Salvaguardando que as línguas gestuais não se restringem a ser “um meio de 

comunicação entre os surdos”, e a sê-lo, dificilmente seriam de uso exclusivo destes 

indivíduos, o referenciado por esta organização anuncia a emergência dos princípios e 

práticas educativas que configuram o bilinguismo. Habitualmente designado em inglês 

por Bi-Bi programs, abreviatura da expressão inglesa, Bilingual-Bicultural (Marschark, 

2001, 2007). O bilinguismo é considerado por Quadros (2005), Freire (2011), Bagga-

Gupta (2002, 2007) ou Evans e Seifert (2000) como uma abordagem educativa e cultural 

complexa e diversa, cujos princípios consistem: (a) no reconhecimento e valorização das 

línguas gestuais e orais; (b) no acesso atempado e consistente a estas línguas; (c) na 

afirmação de ambientes formais e institucionais educativos e sociais multilingues ou, pelo 

menos, bilingues, (d) na mediação dos processos de desenvolvimento emocional e sócio-

cognitivo e das aprendizagens através das línguas gestuais e orais; (d) no 
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desenvolvimento de um currículo que propicie interculturalidade e inclusividade; e (e) na 

emergência de processos identitários positivos e consistentes. 

Assim, ao contrário do que acontece noutras abordagens educativas, os princípios 

e as práticas que configuram o bilinguismo não mais perspetivam as línguas gestuais 

como ameaça, nem como mero instrumento de ensino, nem tão-pouco como (o) único 

mediador das aprendizagens. Pelo contrário, elas são em muitas situações, cenários e 

contextos, o modo privilegiado através do qual os surdos têm “acesso sem barreiras ao 

mundo que [os] rodeia”, podendo desenvolver-se “adequadamente a nível linguístico, 

cognitivo e emocional na idade própria” (Estanqueiro, 2006, p. 194).  

Também as línguas orais são aqui assumidas de modo diferente. Ao contrário do 

que proclama o gestualismo, para o bilinguismo as línguas orais não se constituem numa 

ameaça às culturas surdas. Tão-pouco são tidas como instrumento de remediação e de 

normalização dos surdos, como preconiza o oralismo. Também não são assumidas como 

meros instrumentos (recursos?) de ensino e de aprendizagem, como preconiza a 

comunicação total. Elas são, agora, assumidas como línguas não-maternas, e apropriadas 

preferencialmente através da leitura e da escrita (Freire, 2011; Freell, Clark, Anderson, 

Gilbert, Musyoka, & Hauser, 2011a, 2011b; Morgado, 2014; Rebelo, 2014; Sim-Sim, 

2005). Como sublinha Marschark (2001), é importante assumir que 

nem a língua oral nem a língua gestual têm demonstrado ser a panaceia para os atrasos 
observados no desenvolvimento linguístico das crianças surdas. Ao mesmo tempo, está 
bem estabelecido que as crianças educadas em ambientes bilingues ou multilingues 
apresentam melhores competências do que as que foram educadas em ambientes 
monolingues. Existem também indicadores de que a aquisição [atempada] das línguas 
gestuais pode favorecer as competências em língua inglesa, nas dimensões oral e escrita. 
(p. 26) 

Apesar de reconhecerem convergência de posições a respeito da importância que 

os princípios e as práticas do bilinguismo trazem para a equidade no acesso dos surdos a 

uma educação de qualidade, autores como Ferreira (2005, 2006a, 2006b), Marschark 

(2001), Gomes (2012) ou Souza e seus colaboradores (2007) não deixam de destacar as 

divergências epistemológicas, políticas e educativas que configuram os modos de os 

desenvolver, questionando a adequação de categorias como as de bilinguismo nativo e 

não-nativo e as de bilinguismo simultâneo, sequencial ou progressivo. Também as 

problemáticas relacionadas com as aprendizagens das línguas orais e gestuais são 

apontadas como exemplo desta divergência: devem as aprendizagens das línguas orais 

incluir apenas as dimensões da leitura e da escrita ou também a dimensão falada?; devem 
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as aprendizagens das línguas gestuais incluir outras dimensões que não apenas as visuo-

gestuais, como a escrita no sistema de Signwriting?; devem ser assumidos como evidentes 

os fenómenos de transferibilidade das aprendizagens desenvolvidas nos processos de 

apropriação das línguas gestuais para a apropriação das língua orais e destas para aquelas? 

E que dizer sobre o tipo de transições que estão em causa? Que fenómenos de interlíngua 

configuram? Que interferências linguísticas são desenvolvidas? 

A par destas divergências, os mesmos autores sublinham também haver 

controvérsia sobre a legitimidade dos educadores dos surdos (se surdos, se ouvintes ou se 

ambos), em particular dos que lecionam disciplinas como língua gestual, história dos 

surdos ou outras que digam respeito às especificidades das culturas surdas. Destacam, 

também, as divergências sobre o tipo de currículo desenhado e desenvolvido - se se deve 

assumir o currículo prescrito, procedendo-se a ligeiras adaptações, de modo a contemplar 

elementos específicos das culturas surdas, ou se deve ser assumido um currículo de 

pendor oposicionista, contemplando ligeiras adaptações às especificidades culturais dos 

pares ouvintes, ou ainda, se, como propõe Afonso (2008), se deve desenvolver um 

currículo “contra-hegemónico que rompa com a concepção e as práticas de um currículo 

hegemónico e homogéneo” (p. 13). 

Realce-se, também, não haver consenso sobre os espaços e os tempos educativos 

(se exclusivamente direcionados para surdos ou se mainstreamed), sobre os sistemas 

linguísticos e modos de comunicação que devem prevalecer na mediação das 

aprendizagens, ou ainda sobre a o papel dos intérpretes e de outros mediadores educativos 

e culturais, questionando, por exemplo, se estes contribuem para a equidade no acesso à 

educação ou se, pelo contrário, se se afirmam como barreiras ao desenvolvimento de 

capacidades e competências necessárias à participação legítima, levando à emergência de 

fenómenos de silenciamento, de dependência e de superproteção (Erting, 1994; Ramsey, 

1997). Não seria, suposto “em contextos bilingues, as crianças visualmente orientadas 

serem socializadas com gestos e palavras” (Bagga-Gupta, 2004, p. 13, itálico no 

original)? E que dizer da legitimidade de quem desempenha o papel de adulto 

significativo, vulgo modelo linguístico? Em cenários educativos que se querem 

interculturais e inclusivos, que sentido terá associá-lo, maioritariamente, se não 

exclusivamente, a surdos adultos? Apesar de reconhecida a importância aos pares e 

adultos surdos no desenvolvimento de processos identitários, linguísticos, culturais e 

educativos, perguntamos: bastará ser-se surdo e fluente numa língua gestual para 

desempenhar o papel de par ou de outro significativo? Em cenários educativos e sociais 
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que se querem valorizadores da multilinguidade (multilinguality) (Freell et al., 2011a, 

2011b), que sentido terá esta conceção (restrição)? 

Ainda que referidas a outros contextos, não menos pertinentes são algumas das 

problemáticas suscitadas por autores como García (2008), ou Skutnabb-Kangas e Dunbar 

(2010) como, por exemplo: devem somente os indivíduos fluentes nas duas línguas que 

apropriam ser considerados bilingues ou também os indivíduos que desenvolvem 

competências linguísticas equivalentes nessas duas línguas? Deve a proficiência em duas 

línguas constituir-se como o único critério para reconhecer legitimidade bilingue aos 

indivíduos? São os modos como essas línguas são apropriadas, valorizadas e utilizadas 

em diferentes contextos e situações que conferem legitimidade bilingue? Têm, enfim, as 

línguas apropriadas pelos indivíduos estatuto escolar e social equivalente? 

Transpostas para a educação de surdos, estas questões ganham particular 

importância, sublinhando Marschark (2001), Amaral e Coutinho (2002) ou Melro e César 

(2009a) a complexidade epistemológica, educativa e cultural que subjaz à passagem dos 

princípios às práticas, particularmente a relacionada com os modos como a Escola assume 

a educação multilingue. Evidenciam sentir-se a Escola incapaz de a desenvolver de modo 

consistente. Destacam que, apesar de nas últimas décadas o desenvolvimento de 

programas ditos bilingues na educação dos surdos ter assumido relevância educativa e 

social, muito professores (na sua maioria ouvintes e não falantes de línguas gestuais) não 

se sentem capazes de ensinar num currículo bilingue, apresentando formação pouco 

adequada para o desenvolver, bem como baixos níveis de proficiência e de literacia nas 

línguas gestuais, quando não total ausência (Afonso, 2008; Amaral, 2006; Freell et al., 

2011a, 2011b; Melro, 2003a, 2003b, 2014a; Melro & César, 2002, 2007, 2009c). De entre 

os que as apropriam, medeiam as aprendizagens ou ensinam línguas, alguns evidenciam 

dificuldades como as destacadas por Freell e seus colaboradores (2011a) quando 

consideram que 

Muitos [professores] não conseguem fazer com que os estudantes distingam com clareza 
as diferenças gramaticais entre a ASL [American Sign Language] e o inglês, perdendo, 
por isso, a oportunidade de ensinar os seus estudantes a fazer o mapeamento da gramática 
da primeira língua para a segunda língua (p. 19, sigla no original).  

E que dizer em relação aos professores surdos? A desocultação da situação em 

que alguns deles se encontram pode ser encontrada em autores que têm vindo a 

desenvolver estudos nestes domínios, como Bagga-Gupta (2004), Baptista (2008), 

Afonso (2008) ou Gomes (2012). Destacam que, apesar dos sistemas educativos - o 
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português incluído (AR, 2008a; ME, 2008) - lhes reconhecerem legitimidade no 

desenvolvimento de uma educação bilingue, as práticas evidenciam ser esse 

desenvolvimento complexo. Referindo-se ao contexto português, Afonso (2008) destaca 

que, tendo sido excluídos, durante séculos, do acesso à educação e ao desenvolvimento 

da profissionalidade docente (e de outras), e “sendo a profissão docente exigente quanto 

ao domínio da LP (oral e escrita), é difícil alguns entenderem como um formando que 

tem lacunas nesta área, por não ser a sua primeira língua, pode querer aceder a esta 

profissão” (p. 167). Este autor prossegue, considerando ser importante “que estivesse 

muito bem definido qual o perfil profissional destes docentes e a tipologia de alunos com 

quem vão trabalhar” (p. 167, parêntesis no original). 

Salvaguardando a expressão pouco inclusiva com que refere o desempenho em 

LP dos surdos, referindo-o como lacunar, e não como próprio de quem aprende uma 

língua não materna pouco adequada às características destes indivíduos, como a LP, o 

sublinhado por este autor alerta-nos para formas subliminares de exclusão, materializadas 

na apresentação de crenças, atitudes, representações sociais, formas de atuação pouco 

valorizadoras dos docentes surdos, impedindo de os olhar “como profissionais com o 

mesmo estatuto dos ouvintes” (Gomes, 2012, p. 158). Isto significa proceder a “alterações 

nas lógicas de formação de docentes de modo a que seja possível (a nível de formandos 

e formadores) romper com um olhar “daltónico” perante a diferença e com uma visão 

médico-pedagógica que concebe o surdo como um deficiente” (Afonso, 2008, p. 168, 

aspas no original). 

Neste contexto, questionamos: se os sistemas educativos reconhecem legitimidade 

aos surdos para serem professores, que sentido assumem as preocupações como as que 

iluminam as referidas por Afonso (2008), ao considerar ser necessário definir “muito bem 

qual o perfil profissional dos docentes Surdos e a tipologia de alunos com quem vão 

trabalhar” (p. 167, maiúsculas no original)? Não deveria esta preocupação alargar-se a 

todos os professores e demais agentes educativos, independentemente de serem surdos 

ou ouvintes? Se, como já sublinhámos noutros estudos (Melro, 1999, 2003a; Melro & 

César, 2007, 2009b, 2009c), as sociedades reconhecem aos professores ouvintes 

legitimidade para educar os surdos, mesmo com pouco ou nenhum domínio das línguas 

gestuais, e tendo de recorrer a intérpretes, porque não reconhecem as sociedades 

legitimidade aos surdos para educar não apenas estudantes surdos, mas também os 

ouvintes, recorrendo a intérpretes? Ao assim agirem e reagirem não estarão a Escola e as 

sociedades a perpetuar o ciclo de exclusão mútua? 
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Estas questões levam-nos a evocar as barreiras identificadas pela WFD (2009, 

2013) ao desenvolvimento de uma educação multilingue de qualidade. Sublinha que, dos 

70 milhões de surdos que existem no mundo, 80% deles continua sem ter acesso a 

qualquer tipo de educação. Dos que lhe têm acesso, apenas entre 1 e 2% o faz através de 

línguas gestuais - entre 98% e 99% dos surdos é educado pelos princípios e práticas do 

oralismo, quanto muito, pelos da comunicação total. Esta organização sublinha também 

que muitos Estados, como o português (Gonçalves, 2012), continuam a não reconhecer 

as línguas gestuais como línguas oficias e institucionais dos respetivos países, 

perpetuando aquilo que Freire (1970/1987) designa como formas de atuação necrófilas 

que, ao nutrirem-se “do amor à morte e não do amor à vida” (p. 65), impedem a afirmação 

“da ontológica vocação de ser mais” (p. 61, itálico no original) 

Alguns anos antes de a WFD (2009, 2013) denunciar estas formas de ação e 

reação, Marschark (2001) alertava para um outro elemento que pode criar barreiras ao 

desenvolvimento de uma educação multilingue. Refere que, dos surdos que assumem as 

línguas gestuais como mediadoras preferenciais das aprendizagens e das interações 

sociais, apenas metade o faz, também, em outros contextos, que não o escolar. Por 

exemplo, dos que usam as línguas gestuais em contexto escolar, apenas “uma pequena 

parte deles são capazes de desenvolver uma conversa habitual e rotineira com os pais” (p. 

8).  

Evans e Seifert (2002) realçam que esta situação não é tão comum entre os surdos 

cujos pais são surdos (ou, pelo menos, em que um dos familiares é surdo) e falantes de 

línguas gestuais e, às vezes, também orais. Nestes casos apropriam atempadamente as 

línguas gestuais, de modo planeado, incidental e informal, vendo, assim, aumentadas as 

probabilidades de “estabelecerem interações familiares rotineiras e de desenvolvimento 

social e emocional” (p. 7). Como sublinham Lane, Hoffmeister e Bahan (1996), Almeida 

(2007, 2009) ou Freire (2011), muitos dos conhecimentos apropriados pelos indivíduos 

são desenvolvidos através de conversas que ocorrem à sua volta e a que assistem de modo 

não planeado, essenciais para agir e reagir à complexidade e diversidade de situações e 

contextos que configura as suas vidas, interpretando-as e atribuindo-lhes sentido. 

Sublinha-se, assim, o papel que o acesso atempado às línguas gestuais assume no 

desenvolvimento da literacia dos surdos, particularmente a referente à leitura e à escrita 

das línguas orais, ferramentas mentais essenciais à participação legítima nas sociedades 

grafo-linguisticamente orientadas. Como destacam Coutinho (2006), Freire (2011) ou 

Power e Light (2002, 2005), o desenvolvimento da literacia dos surdos está muito 
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dependente das condições de apropriação das línguas maternas e de terem tido, ou não, 

acesso a ambientes sociais, culturais, familiares e educativos propícios ao 

desenvolvimento da leitura e da escrita das línguas orais.  

Sim-Sim (2005), referindo o contexto português, considera um outro aspeto que 

configura o desenvolvimento da literacia que subjaz ao bilinguismo dos surdos: “a 

aprendizagem do Português escrito não é para esta população o conhecimento de um uso 

secundário do Português oral, mas sim, a aprendizagem de uma outra língua” (Sim-Sim, 

2005, p. 19). Isto significa assumir que, para alguns surdos, as línguas orais são 

apropriadas como línguas não-maternas, exigindo que os sistemas educativos também as 

assuma como tal, desenvolvendo os processos de ensino e de aprendizagem consonantes. 

Tal significa 

ter em conta que as crianças surdas severas e profundas pré-linguísticas porque não 
ouvem, não possuem memória auditiva da língua falada pela comunidade ouvinte em que 
estão inseridas. Assim, todas as estratégias que partem de pressupostos fonológicos são 
profundamente frustrantes para estas crianças, acabando por se tornar em esforços 
excessivamente extenuantes e sem resultados satisfatórios, assentes na maioria das vezes 
em sistemas artificiais codificados que nada têm a ver com processos naturais como as 
línguas gestuais. Os métodos que assentam em estratégias visuais de correspondência 
palavra/gesto, o conhecimento prévio de uma estrutura gramatical de uma língua natural, 
a língua gestual como ponto de partida para a aprendizagem explícita de uma segunda 
língua na vertente escrita são aqueles que, desenvolvidos com competência e seriedade, 
têm dado os melhores resultados, contribuindo para um elevado grau de domínio e de 
conforto na segunda língua. (Almeida, 2007, p. 61) 

A “leitura e a escrita das palavras (…) passa pela leitura do mundo. Ler o mundo 

é um ato anterior à leitura da palavra” - sublinha Feire (1997, p. 41), significando 

propiciar às famílias e a outros significativos uma apropriação atempada das línguas 

(gestuais e orais), afirmando-se, também elas, multilingues e multiculturais (Melro, 

2014a, Morgado, 2014; Rebelo, 2014). Neste sentido, impõe-se que a Escola e as 

sociedades reconfigurarem os modos como se desenvolvem as interações Escola/Família, 

particularmente as respeitantes às transições entre e inter-comunidades, entre e 

interculturas (César, 2013b; Hoffmeister, 2009). Dá-se, assim, cumprimento a um dos 

princípios que ilumina os sistemas educativos e sociais inclusivos: assumir todos e cada 

um como elementos ativos e críticos das sociedades em que participam. 
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3.3. DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS EM PORTUGAL 

3.3.1. Contextualização histórica 

Bispo (2009), ao referir as últimas décadas da história da educação dos surdos em 

Portugal, considera que ela permite 

verificar as muitas mudanças, algumas determinantes, que se operaram no panorama 
nacional. Isto alegra-me. Todavia há ainda grandes obstáculos a ultrapassar e dos quais 
depende uma efectiva paridade entre cidadãos. Nenhum contributo será excessivo. 
Nenhum desafio será impossível. Ninguém deverá estar alheado. Ninguém, 
principalmente os surdos. (Bispo, 2009, p. 10) 

Ilumina a complexidade das TPLV que configuram a educação dos surdos em 

Portugal, evidenciando as convergências e as divergências, os avanços e os retrocessos, 

o que já se percorreu e o que há ainda por percorrer. Isto significa ultrapassar obstáculos 

que ainda a configuram, unindo esforços e delineando estratégias abrangentes e 

participadas. 

A história da educação dos surdos, em Portugal, está intimamente interrelacionada 

com a das comunidades surdas portuguesas e a destas com aquela, destacando Carvalho 

(2009) que 

A história da comunidade surda é praticamente inseparável da história da educação das 
pessoas surdas, já que os acontecimentos mais marcantes durante o seu percurso histórico 
estiveram sempre relacionadas, directa ou indirectamente, com as medidas tomadas a 
nível político e educativo para este tipo de ensino [educação, diríamos nós]. (p. 5) 

O destacado por este autor leva a que, neste estudo, não possamos apresentar uma 

exploração exaustiva da história da educação dos surdos em Portugal - futuras 

oportunidades surgirão - optando por apresentar uma breve síntese histórica.  

Sublinhando a dispersão, a desorganização e o abandono das fontes que iluminam 

a história da educação dos surdos em Portugal, Carvalho (2007, 2009) alerta para as 

relações de poder que configuram os constructos sociais que, como a História, assumem 

particular relevância na afirmação e na valorização dos processos identitários dos 

indivíduos e das respetivas culturas em que participam. Realça que, à semelhança do que 

acontece com outros fenómenos humanos, a história da educação dos surdos não é neutra. 

Ela não é “soma de datas, factos, e acontecimentos” (Carvalho, 2009, p. 5), mas sim 

política, religiosa, ideológica, ontológica e epistemologicamente contextualizada e 

situada. Ela é expressão e exercício de poder, silenciando ou dando voz. Ela é 
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interpretativa, desocultando ou ocultando os modos como, institucionalmente, as 

sociedades configuram e reconfiguram o objeto de estudo: os homens e as mulheres que, 

em terminados espaços e tempos, se inscrevem e reinscrevem “como seres inconclusos e 

conscientes da sua inconclusão (Freire, 1987, p. 30). 

Carvalho (2007, 2009) agrupa a história da educação dos surdos em Portugal em 

três períodos: 

Primeiro Período (1823-1905) - Metodologias gestuais com suporte na escrita; 
Segundo Período (1906-1991) - Metodologias oralistas - Método Natural, Método 
Materno Reflexivo e Método Verbotonal; 
Terceiro Período (a partir de 1992) - Implementação e desenvolvimento do Modelo 
de Educação Bilingue para Surdos. (Carvalho, 2007, p. IV, maiúsculas e negrito no 
original) 

Sublinhando algum desfasamento temporal, este autor destaca que, em Portugal, 

a história dos surdos segue as tendências internacionais, quer em termos dos suportes 

linguísticos e dos modos de comunicação que a configuram (gestualismo, oralismo, 

bilinguismo), quer em termos dos espaços e dos tempos que a iluminam, emergindo ora 

instituições de pendor caritativo e assistencialista, exclusivamente direcionadas para o 

ensino de surdos, ora escolas ditas especiais, ora, ainda, escolas do ensino regular. 

Ferreira (2006a, 2006b) refere um outro elemento que configura a história da 

educação dos surdos em Portugal: o Congresso de Milão, considerando um período pré- 

um período pós-Milão, preconizados pelos paradigmas gestualistas, oralistas. O mesmo 

autor considera o período atual como o da (re)conciliação. Já Carvalho (2007, 2009) 

considera o designado “primeiro período” da história da educação dos surdos, como “o 

período da fundação da Educação de Surdos em Portugal” (p. 93, itálico no original), 

cujos fundadores (Per Aron Borg, o seu irmão Johan Borg, Crespim da Cunha, entre 

outros) criaram, em Lisboa, por volta de 1860, a pedido de D. João VI, o “primeiro 

instituto de ‘surdos-mudos’ no nosso país” (Carvalho, 2009, p. 93, aspas no original). Os 

processos de ensino e de aprendizagem desenvolvidos neste período partiam da 

comunicação baseada no “Método Gestual (comunicação por gestos sem oralizar)” e no 

“Alfabeto Manual (dactilologia)” (Carvalho, 2007, p. VII, negrito, parêntesis e itálico 

no original), servindo de base à aprendizagem da leitura e da escrita (Carvalho, 2007, 

2009). De cariz profissionalizante, o objetivo principal da educação dos surdos, 

designados então por “surdos-mudos”, consistia em possibilitar “acesso a uma profissão 
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que proporcionasse a sua autonomia e independência económica” (Carvalho, 2007, 

p. VIII, negrito no original).  

Ribeiro de Castro (2002), no estudo reconhecido sobre Teresa de Saldanha, sugere 

que esta tenha sido pioneira na inclusão de alunas Surdas no sistema de ensino regular 

quando, em 1868, a pedido de uma família de Lisboa para que educasse uma menina 

“surda-muda”, pediu a duas das suas religiosas que obtivessem formação no ensino de 

surdos. Foi com base nesta formação na Irlanda que as duas religiosas educaram a referida 

menina, consistindo esta educação em lições particulares baseadas no método aprendido 

na Irlanda e em aulas do ensino regular e no convívio com as restantes alunas no recreio. 

Apesar de, neste período, a educação dos surdos assumir um pendor gestualista, 

autores como Cabral (2005), Ferreira (2006a, 2006b) ou Carvalho (2007, 2009) referem 

terem sido desenvolvidas, aproximadamente durante 10 anos, práticas de cariz 

predominantemente oralista, proibindo a utilização das línguas gestuais em contextos 

educativos institucionais. É disso exemplo o preconizado por Miranda de Barros, António 

Rodrigues Lobo e Nicolau Pavão de Souza, entre outros. É assim que a educação dos 

surdos, em Portugal, adota as orientações oriundas do Congresso de Milão, 

particularmente as relacionadas com o desenvolvimento do “Método Oralista 

(articulação e leitura labial), tão em voga por toda a Europa” (Carvalho, 2007, p. VIII, 

maiúsculas, negrito, parêntesis e itálico no original). Anunciam fim do período pré-Milão 

e das práticas de cariz gestualista. Emergem os princípios e as práticas do Oralismo. 

Ganha força o paradigma médico-terapêutico e assiste-se à exclusão dos professores 

surdos que, tidos como incapazes, são proibidos de exercer funções docentes em 

contextos educativos institucionais (Baptista, 2008). Inicia-se, em Portugal, a “enorme e 

fabulosa luta em termos de procura de estratégias comunicacionais para a educação dos 

cidadãos surdos” (Ferreira, 2006b, p. 57). Emerge, deste modo, o período pós-Milão e, 

com ele, o “Segundo período (1906-1991) ” (Carvalho, 2007, p. IX, negrito no original) 

da educação dos surdos, “caracterizado por uma organização e institucionalização do 

ensino dos surdos” (Carvalho, 2009, p. 94, itálico no original). 

A configurar este outro período da história da educação dos surdos em Portugal 

está a criação, em Lisboa, em 1922, do Instituto Jacob Rodrigues Pereira, da Casa Pia de 

Lisboa, que, tal como a instituição mãe - a Casa Pia de Lisboa - não mais deixará de estar 

presente na educação dos surdos em Portugal, desenhando-a, desenvolvendo-a, (re) 

configurando-a (Carvalho, 2007, 2009; Ferreira, 2005, 2006a, 2006b). A importância que 

estas instituições assumem na história da educação dos surdos não tira relevância a outras 
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instituições que, como o Instituto da Imaculada Conceição da Congregação das Irmãs 

Franciscanas, em Lisboa, e o Instituto Araújo Porto, no Porto, iam emergindo e 

evidenciando a necessidade de suscitar “a mudança de mentalidades, no sentido de 

evidenciar a “educação e escolarização” (Ferreira, 2006b, p. 70, aspas no original) dos 

surdos. Destacamos, ainda, o Colégio Professor Cruz Filipe para Alunos Deficientes 

Auditivos (Lisboa), o Colégio de São Francisco de Sales (Lisboa), o Instituto de 

Bencanta, da Fundação Bissaya Barreto (Coimbra), o Instituto de Surdos do Funchal 

(Madeira), o Instituto Neto de Carvalho (Ponta Delgada, Açores), a Casa Infante de Viseu 

(Viseu), o Instituto de Surdos de Beja (Beja), entre outros. Não menos importante é 

indicar, com Ferreira (2006b), as atividades desenvolvidas pela Direcção-Geral da 

Assistência, criando os centros de Educação Especial e de Observação e Orientação 

Médico-Pedagógica (COOMP), bem como o centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Pessoal “destinados quer a selecionar as crianças quer à formação do pessoal 

especializado” (Ferreira, 2006b, p. 70). 

A par destes acontecimentos, Ferreira (2006a, 2006b) destaca ser a revolução 

política levada a cabo em Portugal, a 25 de 1974, e da qual emergiu um sistema político 

e social dito democrático, um marco na história da educação dos surdos no nosso país. 

Com a emergência da democracia são desenvolvidos vários programas educativos e 

sociais orientados para a integração e reabilitação (expressões utilizadas à época) dos 

surdos na sociedade portuguesa, maioritariamente ouvinte, de que os Programas de 

Cooperação Luso-Sueco, na área de formação de professores e de outros agentes 

educativos, são exemplo. Sublinha este autor que deles surgiram  

novidades metodológicas enquadradas na filosofia da Comunicação Total do Gestualismo 
e do Bilinguismo, aparecendo os primeiros estudos sobre a língua gestual portuguesa 
(Prata e Delgado Martins 1979), Gestuário da Língua Portuguesa (Vieira Ferreira, 1991) 
e Para Uma Gramática da Língua Portuguesa (Amaral, 1994). (Ferreira, 2006b, p. 71, 
maiúsculas e parêntesis no original) 

Destaca-se um outro elemento essencial na história da educação dos surdos: a 

investigação desenvolvida com e para os surdos, desocultando caminhos, desenvolvendo 

práticas, dando voz e poder, propiciando participação legítima - elementos fundamentais 

à emergência de representações sociais mais valorizadoras dos surdos e das culturas em 

que participam (Bagga-Gupta, 2004; Melro & César, 2009b; Padden & Humphries, 

2005). 
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Não menos importante foi a criação do Colégio S. Marçal, em 1975, em Lisboa, 

onde ficou sediado o centro de diagnóstico e de despiste da surdez, atendendo e 

encaminhando os jovens da Casa Pia e de outras instituições do país (Carvalho, 2007). 

Nele funcionou, também, o centro Suvag (System Universal Verbotonal d’Audition 

Guberina ou Guberina’s Universal Verbotonal Auditory System) de Lisboa, que surgiu 

da colaboração entre o Instituto Jacob Rodrigues Pereira e o Centro Suvag de Zagreb (à 

época, República Socialista Federal da Jugoslávia), cujas metodologias, assim 

designadas, foram adotadas em várias instituições direcionadas par o ensino de surdos, 

motivando divergência, controvérsia e polémica (Carvalho, 2007, 2009; Ferreira, 2006a).  

No seguimento da reforma preconizada por Veiga Simão, em 1973, emerge o 

subsistema de ensino da educação especial que possibilitou, entre outros: 

 A criação dos Núcleos de Apoio à Deficiência Auditiva (NADA’s) e dos 

Núcleos de Apoio a Crianças Deficientes Auditivas (NACDA’s); 

 A formação de professores especializados em apoios aos estudantes surdos 

(designados, à época, como deficientes auditivos) que frequentam o ensino 

básico, integrados nas escolas do ensino regular; 

 A criação das equipas do ensino especial Integrado e a implementação do 

Programa de Comunicação Gestual na Sala de Aula; 

 O desenvolvimento, por parte do Secretariado Nacional de Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência (SNRIPD - agora designado por 

Instituto para a Reabilitação - INR), de diferentes projetos direcionados para 

os surdos, de que a publicação do Gestuário de Língua Gestual Portuguesa, 

em 1992 (Ferreira, 1992), e o desenvolvimento de diversos cursos de formação 

profissional são exemplo; 

 A participação de investigadores, professores, intérpretes e outros agentes 

educativos e sociais em projetos transnacionais, como os desenvolvidos a 

nível europeu (PRODEP, Human Capital and Mobility, entre outros) e os de 

investigação linguística e antropológica, desenvolvidos com a Gallaudet 

University e com o Instituto Salk, nos Estados Unidos da América; 

 A criação de cursos de LGP, destinados a professores e outros agentes 

educativos, desenvolvidos por formadores surdos e coordenados pela 

Associação Portuguesa de Surdos (APS, fundada em 1956) e pela Associação 

de Surdos do Porto (ASP, fundada em 1995, cujas origens remontam a 1934, 
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com a criação do Grupo Recreativo de Surdos-Mudos do Porto) - instituições 

que, à semelhança do que acontece com o Instituto Jacob Rodrigues Pereira, 

jamais serão dissociadas da história da educação e dos surdos em Portugal, 

destacando-se José Bettencourt, João Alberto Ferreira, Armando Baltazar, 

Helena Carmo, Hélder Duarte, Paula Estanqueiro, Maria Manuel Salgado, 

entre outros. 

Estes e outros acontecimentos anunciam, configurando-o, um novo período da 

história da educação dos surdos, situando Carvalho (2007, 2009) a sua emergência 

histórica entre os finais da década de 80 e o início da de 90 do século XX, prolongando-

se até à atualidade. Designa-o como “Modelo de Educação Bilingue” (Carvalho, 2009, 

p. XII, negrito no original), e considera-o “o período científico da Língua Gestual 

Portuguesa” (Carvalho, 2009, p. 94, itálico no original).  

Da complexidade epistemológica, política, cultural e educativa que subjaz à 

emergência deste período da história da educação dos surdos em Portugal, autores como 

Ferreira (2006a, 2006b) ou Carvalho (2007, 2009) destacam o projeto exploratório de 

ensino de cariz bilingue, desenvolvido sob a orientação de Sérgio Niza, na escola da A-

da-BEJA, em 1986, cuja “metodologia abrangia, em linhas muito gerais, 3 vertentes: 

A Língua Gestual Portuguesa, a leitura e a escrita, respeitando os momentos de 

aprendizagem de cada aluno” (Carvalho, 2007, p. XVI, negrito no original). Os 

princípios subjacentes ao desenvolvimento deste projeto assumem consistência quando, 

a partir da década de 90 do século XX, os surdos portugueses começam, de forma 

progressiva, a ser “educados através do Modelo Bilingue, em aperfeiçoamento e 

constante evolução” (Carvalho, 2007, p. XIV, maiúsculas e negrito no original).  

Para a generalização desta praxis muito contribuiu um estudo desenvolvido por 

Maria Augusta Conde Amaral e Amândio Coutinho, em 1988, cujos resultados são 

semelhantes aos publicados, em 2002, por estes autores (Amândio & Coutinho, 2002). 

Corroborando os resultados da investigação, desenvolvida, poucos anos antes, por Melo, 

Moreno, Amaral, Silva e Delgado Martins (1986), o estudo evidenciava que os surdos 

portugueses escolarizados, maioritariamente educados segundo os princípios e as práticas 

do oralismo, vivenciavam dificuldades como:  

 Vocabulário reduzido 
 Não interiorização da estrutura da LP (oral e escrita) 
 Escolaridade inferior à dos ouvintes; 
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 Obtenção de graus académicos que não correspondem às suas aquisições escolares e 
linguísticas; 

 Dificuldades ao nível da socialização e da sociabilidade. (Carvalho, 2007, p. XIII) 

Anos mais tarde, estes resultados são corroborados pelo Ministério da Educação 

(Reis, 2000, 2002) e por outras investigações desenvolvidas neste domínio (Amaral & 

Coutinho, 2002; Baptista, 2008; Colôa, 2003; Melro, 1999, 2003a; Melro & César, 2009a, 

2009c). Estes resultados levam Maria Augusta Conde Amaral - que exerceu, entre 1992 

e 2007, o cargo de diretora do Instituto Jacob Rodrigues Pereira a, em colaboração com 

Amândio Coutinho, optar por desenvolver, naquele instituto, os princípios e as práticas 

do bilinguismo (Carvalho, 2007, 2009). Esta opção teve impactes políticos, 

epistemológicos e educativos, levando as escolas do ensino regular a assumir a praxis 

bilingue como a adequada ao empowerment dos surdos. Realce-se que esta autora 

promoveu, com Amândio Coutinho e outros colaboradores, bem como com instituições 

nacionais e internacionais, diversos projetos de investigação-ação transnacionais de 

formação de professores, de intérpretes e de outros agentes educativos (Carvalho, 2007), 

bem como de monotorização, supervisão e avaliação das práticas. Estes elementos 

alertam para o sublinhado por alguns autores como, Ventura (2012), César (2010b, 2012a, 

2012b) ou Leite e Fernandes, (2002), que consideram que o sucesso dos projetos 

educativos exige vigências mínimas, de modo a poderem maturar, e verem os impactes 

avaliados com seriedade, possibilitando mudanças significativas, consistentes e com 

sentido.  

Não menos importante foi a criação, em 1993, da Federação Portuguesa de 

Associações de Surdos (FPAS), realçando  

a importância de um papel mais ativo das pessoas surdas e das associações que as 
representam na vida política nacional. Nesse sentido, é exigido ao Estado que apoie estas 
organizações, que encoraje o desenvolvimento das mesmas e que possibilite a sua 
auscultação relativamente às políticas e às decisões governamentais, nas áreas relativas à 
surdez. (Gomes, 2012, p. 96) 

No que diz respeito à educação dos surdos, esta autora destaca que a FPAS 

desempenha papel de relevo na inclusão escolar e social dos surdos, exigindo que o 

Estado português crie “condições que assegurem uma efetiva igualdade de Oportunidades 

e o Direito à Realização Pessoal, através da participação ativa na Vida Social e Económica 

dos surdos Portugueses” (CCIAPPSP, 1993, p. 1, citado por Gomes, 2012a, p. 94, 

maiúsculas no original). A equidade reivindicada por esta federação passa, 
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necessariamente, pelo reconhecimento da LGP “como a língua oficial da Comunidade 

Surda, equiparando a mesma à Língua Oral” (CCIAPPSP, 1993, p. 8, citado por Gomes, 

2012a, p. 96), e pela criação de “escolas para frequência das Pessoas Surdas, com 

utilização da Língua Gestual Portuguesa” (CCIAPPSP, 1993, p.3, citado por Gomes, 

2012a, p. 96). 

A emergência do 3.º período da história da educação de surdos, em Portugal, 

facilitou que, do ponto de vista dos documentos de política educativa, o bilinguismo fosse 

institucionalmente assumido (Gomes, 2012a, 2012b), materializado na entrada em vigor 

do Despacho n.º 7520/98 (ME/SEEI, 1998) e no Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008), 

reformulando-o e criando as escolas de referência para a educação bilingue dos alunos 

surdos (EREBAS).  

Em 2007, é homologado o Programa Curricular de Língua Gestual Portuguesa: 

Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (ME/DGIDC, 2007), e, em 2008, o Programa 

Curricular de Língua Gestual Portuguesa: Ensino Secundário (ME/DGCI, 2008). Em 

2011 é homologado o Programa de Português L2 para Alunos Surdos: Ensinos Básico e 

Secundário (MEC/GSEAE, 2011), determinando o seguinte: 

1 - O programa de Português Língua Segunda (PL2) para alunos surdos, homologado por 
despacho da Ministra da Educação de 15 de Fevereiro de 2011, entra em vigor nas Escolas 
de Referência de Ensino Bilingue para Alunos Surdos a partir do ano lectivo de 2011 -
2012, de acordo com o seguinte calendário: 
a) 2011 -2012, no que respeita aos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade; 
b) 2012 -2013, no que respeita aos 2.º, 6.º, 8.º e 11.º anos de escolaridade; 
c) 2013 -2014, no que respeita aos 3.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade; 
d) 2014 -2015, no que respeita ao 4.º ano de escolaridade. (ME/GSEAE, 2011, p. 20372) 

Institui-se, assim, um dos princípios-chave do bilinguismo em Portugal, que 

considera as línguas orais como línguas não-maternas, aqui categorizadas como línguas 

segundas.  

Não queríamos terminar esta breve síntese histórica sem antes sublinharmos o 

papel desempenhado, na história da educação de surdos, em Portugal, pelos intérpretes 

de LGP e respetivas associações profissionais, bem como pelas associações de pais e 

encarregados de educação. Sendo-lhes reconhecido estatuto oficial e institucional em 

1999, através da entrada em vigor da Lei n.º 89/99 (AR, 1999), sobre os intérpretes de 

LGP, destacamos com Ferreira (2006b), o seguinte: 

Inicialmente recrutado[s] entre os ouvintes familiares de surdos com mais competência 
linguística da sua própria língua e com bom desempenho gestuante, passando depois para 
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os que frequentaram os Cursos das duas principais Associações de Surdos (Lisboa e 
Porto), dos que se prepararam, através dos cursos superiores, (...) são parceiros dos 
educadores de infância e dos professores nas instituições oficiais, acompanhando as 
tarefas relacionas com as actividades de ensino/aprendizagem junto dos alunos surdos 
integrados. (p. 74) 

Apesar deste reconhecimento, estes agentes educativos continuam a não ser 

devidamente valorizados. É disso exemplo a situação profissional que vivenciam, não 

existindo legislação que, por exemplo, lhes reconheça uma carreira profissional e “que 

defina claramente as suas funções, bem como a sua situação de contratação” (Freire, 

2011, p. 65) e, ainda, que lhes possibilite o desenvolvimento de formação especializada. 

Como sublinha Souza (2007), “A ação do intérprete não pode ser considerada similar a 

de um “language translator”, ele é, antes de tudo, também um educador. (...) Ou seja, 

aquele profissional [participa] da formação educativa de crianças e jovens [e adultos, 

acrescentaríamos nós] surdos em instituições de ensino”. (2007, pp. 159-160, inglês e 

aspas no original). Mas, a desvalorização institucional a que são votados estes agentes 

educativos, é paradigma das contradições que, em Portugal, configuram a educação dos 

surdos, iluminando o muito que ainda há a fazer para que se cumpra o que, por princípio, 

é inadiável: propiciar equidade no acesso a uma educação de qualidade. 

Quanto ao papel das associações de pais, realçamos as capacidades de resiliência 

e de resistência que caracterizam os diversos projetos que, pelo menos desde 1973 - ano 

em que é fundada a Associação de Pais para a Educação de Crianças Deficientes 

Auditivas (APEDCA), sendo criada, em 1997, a Associação de Famílias e Amigos dos 

Surdos (AFAS) - têm vindo a desenvolver em prol da equidade no acesso dos surdos ao 

sucesso escolar e social, de que a organização das obras O gesto e a palavra (Bispo et al., 

2006, 2009) é um excelente exemplo, convocando à esperança e “ao diálogo de saberes, 

de vontades e de experiências (Bispo, 2006, p. 13) que hão-de “extinguir as vãs glórias” 

e “processar o instante que substancia a diferença. Até lá cruzar-nos-emos nos prefácios 

do que não pode permanecer imutável” (Bispo, 2006, p. 17). 

3.3.2. Documentos de política educativa 

3.3.2.1. Educação: privilégio de alguns ou direito de todos? Lei n.º 46/86 de 14 

de Outubro 

Os documentos de política educativa são reconhecidos como elementos-chave da 

educação dos indivíduos, assumindo particular relevância no desenvolvimento de 
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sistemas educativos e sociais inclusivos (Armstrong, Armstrong, & Barton, 2000; César 

& Ainscow, 2006; Dyson, 2001; Rodrigues, 2013). Deles depende, também, continuarem, 

ou não, a Escola e as sociedades a 

reproduzir, ou mesmo agravar, formas de segregação e exclusão de alguns - os mais 
desfavorecidos socialmente, os mais vulneráveis - em detrimento de outros, para quem o 
acesso ao sucesso, escolar e social, é mais fácil, como se pode observar através de alguns 
dados estatísticos disponíveis. (César, 2012b, p. 76) 

Em Portugal, do ponto de vista dos documentos de política educativa, os surdos 

vivenciaram institucionalmente, durante séculos, aquilo que Batista (2009-2010) designa 

por “calamidade mundial que impede uma parte importante da humanidade de se integrar 

[incluir, diríamos nós] na sociedade do conhecimento e da informação (p. 128): a exclusão 

escolar.  

Neste contexto, diremos com Borges (2009), Gomes (2011, 2012a, 2012b) ou 

Freire (2011) que, do ponto de vista dos documentos de política educativa, foi preciso 

esperar até meados da década de 80 do século XX para que os surdos portugueses vissem 

reconhecido o direito à legítima participação nos mesmos espaços e tempos educativos 

que os pares ouvintes: as escolas do ensino regular (AR, 1986). Criaram-se, assim, 

condições institucionais e oficiais para que se desse mais um passo em direção ao previsto 

na carta magna da República Portuguesa - a Constituição da República (AR, 1976/2005) 

- o direito de todos à educação. Como afirmado na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(AR, 1986), “O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito e tem a duração de nove 

anos” - sublinha a Lei-46/86 em 14 de outubro de 1986 (artigo 6.º, p. 3069). 

Recentemente, a escolaridade obrigatória foi alargada, salientando-se que “O 

cumprimento da escolaridade de 12 anos é relevante para o progresso social, económico 

e cultural de todos os portugueses. Este processo deve ser seguro, contínuo e coerente, 

garantindo a promoção da qualidade e da exigência no ensino e o desenvolvimento de 

todos os alunos” (MEC, 2012b, p. 4068) 

O mesmo Estado que assume ser seu dever garantir, na e através da Escola pública, 

o acesso de todos à educação, criou e mantém, ainda que reformuladas, “Modalidades 

especiais de educação escolar (...) [nas quais inclui] A educação especial”, que “visa a 

recuperação e integração socioeducativas dos indivíduos com necessidades educativas 

específicas devidas a deficiências físicas e mentais” (AR, 1986, art.º 17.º, p. 3073). 

Excelente ferramenta de inclusão, dirão uns! - A escola deixa de excluir porque 

“deixa entrar os que estão fora” - destaca Barroso (2003, p. 27). Subliminar forma de 
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exclusão, dirão outros! - A escola continua a excluir “porque põe fora os que estão dentro” 

- Salienta aquele autor (Barroso, 2003, p. 27). Deixamos ao critério do leitor posicionar-

se numa ou noutra interpretação (ou noutras ainda). Por agora, importa sublinhar que, 

apesar da terminologia pouco inclusiva com que refere os surdos - indivíduos “cujas 

necessidades específicas” (AR, 1986, p. 3072) são devidas a “deficiências físicas e 

mentais” (AR, 1986, p. 3072) - este documento prevê “modelos diversificados de 

integração em estabelecimentos regulares de ensino, tendo em conta as necessidades de 

atendimento específico, e com apoios de educadores especializados” (AR, 1986, p. 3073).  

Apesar de assumir um modelo deficitário dos surdos, antecipa, no entanto, 

princípios e práticas inclusivas, como as assumidas, anos mais tarde, pela Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), e pelo Estado português (AR, 2008a, 2009a; ME, 2008). É 

reconhecido aos surdos direito a serem integrados nas escolas do ensino regular. É dever 

da Escola responder adequada e diversificadamente à diferença por eles apresentada, 

promovendo: 

a) O desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais; 
b) A ajuda na aquisição da estabilidade emocional; 
c) O desenvolvimento das possibilidades de comunicação; 
d) A redução das limitações provocadas pela deficiência; 
e) O apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes; 
f) O desenvolvimento da independência a todos os níveis em que se possa processar; 
g) A preparação para uma adequada formação profissional e integração na vida activa. 
(AR, 1986, pp. 3072-3073) 

Estes e outros princípios são reiterados, quatro anos mais tarde, com a entrada em 

vigor do Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro (ME, 1990), sublinhando não poderem 

estes estudantes ficar isentos da frequência da escolaridade obrigatória, sem que, no 

entanto, evitasse institucionalizar a sua segregação, remetendo-os “para instituições 

específicas de educação especial quando comprovadamente o exijam o tipo e o grau de 

deficiência do aluno” (ME, 1990, p. 350). Desenvolve-se o paradigma da normalização, 

legitimando que aqueles que, como os surdos, se desviam do aluno-padrão, sejam 

excluídos das escolas do ensino regular (Baptista, 2008; Coelho, 2007; Freire, 2011; 

Melro, 2003a, 2003b). Reforça-se a divisão da organização dos sistemas educativos 

(regular e especial). (Re)vivem-se formas de atuação de segregação e de exclusão. 

Impede-se que a inclusão dos surdos se desenvolva de modo consistente. 
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3.3.2.2. Em busca da inclusividade: o Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto 

A mudança preconizada pela investigação, pelos documentos de política 

educativa e “pela experiência acumulada durante (...) anos” (ME, 1991c, p. 4390), leva 

os decisores políticos, em 1991, “a considerar os diplomas vigentes ultrapassados e de 

alcance limitado” (ME, 1991c, p. 4390), dando, assim, entrada em vigor, em 23 de agosto, 

ao Decreto-Lei n.º 319/91 (ME, 1991c). Configurando abrangência educativa e social, 

este documento, ainda que reproduzindo o que estava expresso nos Decretos-Lei n.º 

43189/60, de 23 de Setembro (MCPS, 1960) e n.º 360/71, de 21 de Agosto (MCPS, 1971), 

é dirigido a estudantes “portadores de deficiência” (ME, 1991d, p. 389) e não já a 

“deficientes” (AR, 1986, p. 3073), nos quais se incluem os surdos. Aqueles estudantes 

são classificados “em diferentes categorias”, com base “em decisões de foro médico” e 

também “em critérios pedagógicos”, assumindo, assim, o constructo “alunos com 

necessidades educativas especiais” (ME, 1991c, p. 3890, aspas no original). 

Ainda que com algum desfasamento temporal, a introdução deste constructo neste 

documento de política educativa portuguesa não deixa de ser importante. Importante 

porque, apesar de ainda pouco inclusivo, a sua institucionalização, em Portugal, configura 

um passo significativo para uma abordagem social das pessoas sinalizadas como 

“portadoras de deficiência” (ME, 1991c, p. 389), muito próxima da subjacente à assumida 

pelo paradigma sócio-antropológico dos surdos. Importante porque, apesar de ainda 

utilizar, algumas vezes, uma terminologia pouco inclusiva, antecipa, uma vez mais pela 

positiva, o previsto três anos mais tarde pela Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), 

que ancora o desenvolvimento de uma EI no constructo de Necessidades Educativas 

Especiais (NEE), bem como nos constructos “dificuldades de aprendizagem” e “escola 

para todos” (Booth & Ainscow, 2002, p. 2). 

Tal como será proclamado por esta organização, o estado português assume: 

A crescente responsabilização da escola regular pelos problemas dos alunos com 
deficiência ou com dificuldades de aprendizagem; 
A abertura da escola a alunos com necessidades educativas especiais, numa perspectiva 
de “escolas para todos”; 
Um mais explícito reconhecimento do papel dos pais na orientação educativa dos seus 
filhos; 
A consagração, por fim, de um conjunto de medidas cuja aplicação deve ser ponderada 
de acordo com o princípio de que a educação dos alunos com necessidades educativas 
especiais deve processar-se no meio menos restritivo possível, pelo que cada uma das 
medidas só deve ser adoptada quando se revele indispensável para atingir os objectivos 
educacionais definidos. (ME, 1991c, p. 4390, aspas no original). 



173 

Para além de alguma inconsistência e incongruência epistemológica e conceptual, 

destacamos as expressões “responsabilização”, “escola para todos”, “reconhecimento dos 

pais”, “medidas ponderadas” e “objetivos educacionais específicos”, bem como “meio 

menos restritivo possível”. Assim, por um lado, a utilização desta última expressão 

ilumina situações de algum anacronismo, de um certo atraso e de uma certa inadequação, 

que configura ainda, em Portugal, alguns documentos de política educativa e as práticas 

que os desenvolvem (Barros, 2007; César, 2012a, 2012b; Gomes, 2012a; Rodrigues & 

Nogueira, 2009). Por outro lado, as restantes expressões ilustram ser possível alguns dos 

documentos de política educativa portugueses assumirem pioneirismo e relevância no 

desenvolvimento de elementos-chave dos processos de inclusão dos estudantes que, como 

os surdos, exigem dos Estados e das escolas uma responsabilização pelo seu sucesso 

escolar e social. Isto significa reconhecer a importância que este documento atribui ao 

desenvolvimento de projetos educativos reflexivos (aqui designados por ponderados), 

partilhados e participados (reconhecendo, por exemplo, participação legítima às famílias), 

bem como à afirmação de apoios educativos especializados (aqui designados por medidas 

ponderadas) adequados à diversidade apresentada pelos estudantes. É disso exemplo o 

leque de possibilidades que, neste documento, configura as adaptações que devem 

subjazer às “condições em que se processa o ensino-aprendizagem” (ME, 1991c, p. 4390), 

particularmente a flexibilidade e a inclusividade curricular, iluminadas pela possibilidade 

de desenvolvimento de “Currículos escolares próprios” e “Currículos alternativos” (ME, 

1991c, p. 4391), como desocultaram autores que desenvolveram estudos neste domínio 

como, por exemplo, César (2002), Oliveira (2006), Oliveira e César (2005), Courela 

(2007) ou Courela & César (2012). 

Estes aspetos assumem particular relevância para o desenvolvimento dos 

processos de inclusão dos surdos. Embora este documento não referia, de modo explícito, 

as especificidades linguísticas e culturais apresentadas pelos surdos, silenciando 

subliminarmente, sob os constructos gerais e ambíguos de deficiência e de NEE a voz 

destes estudantes, ele não deixa, no entanto, de abrir caminho para que a educação dos 

surdos não mais seja configurada pelo paradigma da normalização ou da integração, de 

que o conceito de currículo único que os configura é exemplo (Afonso, 2007; Melro, 

1999, 2003a, 2003b; Ruela, 2000). Assim, a ausência de medidas explicitamente 

específicas que os silencia, acaba por, algumas vezes, atabalhoadamente, outras 

engenhosamente lhes dar voz, possibilitando-lhes beneficiar das diferentes medidas que 

configuram as adaptações curriculares, como os apoios pedagógicos acrescidos, as 
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práticas diferenciadas de avaliação, ou os espaços e tempos que configuram a organização 

das turmas (Freire & César, 2007; Melro 1999, 2003a; Melro & César, 2009c; Ruela, 

2000). 

Também o “Plano Educativo Individual” (ME, 1991c, p. 4392) - (PEI) - contribui 

para dar voz aos surdos. O cariz individualizado e diferenciador que o configura abre 

caminhos para por cobro à conceção de que os surdos são um grupo homogéneo, bem 

como para contrariar práticas educativas igualitárias que, em nome da igualdade e da 

justiça social, insistem em querer ensinar a todos como se de um se tratasse (César, 2003; 

Melro, 1999, 2003a, 2003b; Rodrigues, 2003a; Ventura, 2012). 

A transversalidade que subjaz aos processos de inclusividade dos surdos nas 

escolas do ensino regular é um outro aspeto destacado por este documento. Alargando a 

responsabilidade daqueles processos a toda a Escola e sociedade, este documento aponta 

para a necessidade de medidas políticas, sociais e educativas flexíveis e adequadas à 

diversidade apresentada pelos estudantes, reconhecendo-a, valorizando-a e celebrando-a 

(Armstrong et. al.; César & Ainscow, 2006; César, 2012a, 2012b; Karagiannis et al., 

1999; Rodrigues, 2013, 2014). São disso exemplo os princípios que subjazem às 

adaptações curriculares e didático-pedagógicas que configuram o “regime especial de 

educação” (ME, 1991c, p. 4390), cujo objetivo consiste em “promover a aprendizagem e 

a participação dos alunos com necessidades educativas especiais no âmbito da adequação 

do seu processo de ensino e de aprendizagem” (ME, 1991c, p. 439). 

Não menos importantes são os modos de avaliação que devem subjazer à 

sinalização dos estudantes aqui designados como apresentando NEE, bem como aos 

percursos educativos a desenvolver e a constar do PEI, que apontam uma avaliação, 

diferenciada, individualizada, detalhada e adequada. Assim, no artigo 15.º deste 

documento, é salientado que, para além dos elementos de cariz burocrático institucional 

e de outros assumidamente médico-terapêuticos, do PEI devem constar: 

Resumo da história escolar e outros antecedentes relevantes, designadamente grau de 
eficácia das medidas menos restritivas anteriormente adoptadas; 
Caracterização das potencialidades, nível de aquisições e problemas do aluno; 
d) Diagnóstico médico e recomendações dos serviços de saúde escolar, se tal for 
adequado; 
Medidas do regime educativo especial a aplicar; 
Sistema de avaliação da medida ou medidas aplicadas. (ME, 1991c, p. 4392) 

Devem constar, ainda, “a) A orientação geral sobre as áreas e conteúdos 

curriculares especiais adequados ao aluno; b) Os serviços escolares e outros de que o 
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aluno deverá beneficiar” (ME, 1991c, p. 4392). As escolas devem contribuir para 

“Reduzir as barreiras à aprendizagem e à participação de todos os alunos”, como 

sublinham Booth e Ainscow (2002, p. 3). Em vez de focar apenas e só as supostas 

dificuldades que habitualmente (erroneamente?) as sociedades e a Escola atribuem aos 

surdos, as práticas educativas devem focar as potencialidades e capacidades, bem como 

formas de atuação educativas e sociais capazes de as potenciar ou desenvolver: “quando 

a inclusão foca unicamente um aspeto do aluno, tal como uma determinada deficiência 

ou a necessidade de aprender Inglês (leia-se Português - LP) como segunda língua”, ela 

deixa de fazer sentido, como realçam Booth e Ainscow (2002, p. 4, maiúsculas no 

original). 

Apesar de alguma ambiguidade, este documento reconhece relevância aos 

elementos que configuram as práticas de organização e gestão da escolar (ME, 1998, 

MEC, 2012a) que, ancoradas em princípios de democraticidade, devem valorizar a voz 

dos diferentes participantes nos processos de inclusão dos estudantes surdos, 

desenvolvendo, como diriam Ainscow (1998, 2005) ou Porter e Smith (2011) a 

inclusividade e assumindo-os, regulando-os, monitorizando-os e supervisionando-os de 

forma reflexiva e colaborativa. 

Também o tipo de interações que deve configurar o diálogo entre os professores 

ditos do ensino regular e os de educação dita especial, bem como a colaboração e a 

participação que configura a constituição de equipas multi- e interdisciplinares, assumem, 

neste documento, particular relevância. Aponta, assim, a necessidade de a Escola assumir 

uma praxis mais inclusiva, que favoreça a emergência de trabalho colaborativo inter e 

intra-pares, reflexivo e crítico (Alarcão & Tavares, 2003; César, 2012b; Roldão, 2007, 

2012; Zepeda, 2000), elemento-chave na afirmação de culturas organizacionais e 

profissionais inclusivas onde a voz de cada um dos participantes é respeitado e valorizada, 

distribuindo-se o poder. Dá-se, deste modo, um passo importante em direção à 

inclusividade, convidando todos a legitima e criticamente participar nos processos que 

possibilitarão que os surdos afirmem um futuro educativo e social mais promissor. 

3.3.2.3. Valorizando a voz dos surdos: o Despacho n.º 7520/98 de 6 de maio 

Autores como Gomes (2012a), Carvalho (2007, 2009), Ferreira (2006a), Afonso 

(2007, 2008) ou Freire (2011) são unânimes em considerar o reconhecimento da Língua 

Gestual Portuguesa (LGP) como um marco da educação dos surdos, bem como das 

comunidades surdas em que participam. Esse reconhecimento é assumido 
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institucionalmente com a entrada em vigor da Lei n.º 1/97 de 20 de Setembro (AR, 1997) 

que procede à 4.ª revisão constitucional. Assim, de acordo com a alínea h) do “artigo 74.º 

(Ensino)”, no âmbito da “realização da política de ensino incumbe ao Estado: (….) 

Proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e 

instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades” (AR, 1997, s/p, 

maiúsculas no original).  

Como evidencia esta citação, o reconhecimento aqui referido diz apenas respeito 

à LGP como “expressão cultural” e “instrumento” e não como língua oficial e 

institucional do país. Assim, corroborando a posição assumida por Gonçalves (2012), 

importa sublinhar que  

não obstante verificar-se uma profunda confusão quanto ao verdadeiro estatuto da LGP 
no nosso país, (...) na realidade, no enquadramento jurídico institucional português a LGP 
não é considerada a 3ª língua oficial do país, a par com a Língua Portuguesa e o Mirandês. 
Na verdade, a CRP reconhece, para além dos princípios da igualdade e não discriminação 
(consagrados, nomeadamente, no artigo 13º do texto fundamental), no artigo 74º, n.º 2, 
alínea h) a obrigação estatal, no domínio do ensino, de assegurar a proteção e valorização 
da LGP “enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade 

de oportunidades”, o que significa que, em termos oficiais, é reconhecida a sua 
importância sociocultural, de especial relevância para o meio educativo, sendo que, 
contudo, a LGP não foi elevada ainda a língua oficial do nosso país. (p. 171, maiúsculas, 
siglas, itálico e parêntesis no original) 

O sublinhado por esta autora assume particular relevância quando está em causa 

desocultar o sentido de um dos principais elementos que se afigura uma espécie de pós-

Milão da educação dos surdos em Portugal: o reconhecimento da LGP como uma das 

“condições necessárias à educação de crianças e jovens surdos” (ME/GSEEI, 1998, p. 

6084) - note-se o silenciamento a que são votados os estudantes adultos surdos. 

Contrariando a ambiguidade a que são votadas, no Decreto-Lei n.º 319/91 (ME, 

1991c), as especificidades individuais e sociais apresentadas pelos surdos (Freire, 2011), 

entra em vigor, em 1998, o Despacho n.º 7520/98, de 6 de maio (ME/GSEEI, 1998). Nele 

é sublinhada a urgência do sistema educativo português assumir “a necessidade de os 

surdos terem acesso à educação através da língua gestual do seu país” (ME/GSEEI, 1998, 

p. 6084). Este reconhecimento não impede a segregação destes estudantes que, evocando 

a UNESCO (1994), prevê que “devido às necessidades específicas dos surdos” 

(ME/GSEEI, 1998, p. 6084), estes estudantes sejam educados em espaços e tempos 

segregadores e segregantes. Assim, o que deveria ser motivo de inclusão - a LGP - acaba 

por se converter no seu oposto - uma natural dificuldade no uso da linguagem oral” 
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(ME/GSEEI, 1998, p. 6084), legitimando discriminar, segregar e estigmatizar. 

Situações como esta deixam antever algumas das contradições presentes neste 

documento e, com elas, da inclusão escolar e social dos surdos, em Portugal. Isso não 

impede que nele sejam assumidos, ainda que de modo ambíguo, princípios de 

inclusividade, como o reconhecimento: (a) da valorização das características individuais 

e sociais apresentadas pelos estudantes; (b) da garantia da igualdade nas oportunidades 

de sucesso educativo e social; (c) da valorização da multiculturalidade e da 

multilingualidade que configura as escolas; e (d) da importância que as transições entre 

línguas assumem nas aprendizagens. São elementos como estes que levam a que o sistema 

educativo português reconheça, nos documentos de política educativa, a criação de 

“novas respostas educativas que assegurem um processo de ensino/aprendizagem mais 

adequado às necessidades específicas dos alunos surdos e que introduzam melhorias 

significativas na qualidade do ensino até aqui prestado” (ME/GSEEI, 1998, p. 6084). 

Ao contrário de documentos anteriores, e antecipando outros, este despacho 

assume que 

dadas as necessidades da população surda ligadas às aprendizagens que requerem o 
domínio cumulativo da língua portuguesa, nomeadamente no âmbito da escrita, e tendo 
em consideração as opções educativas actualmente disponíveis para essa população, é 
fundamental assegurar, a nível do ensino, um processo que, simultaneamente, dê acesso 
ao domínio da língua gestual portuguesa como forma de comunicação privilegiada e ao 
domínio do português escrito como forma de alargamento da comunicação e como 
instrumento de aprendizagem (ME/GSEEI, 1998, p. 6084) 

Apesar de referir as comunidades surdas portuguesas como população e não como 

culturas, de assumir que as necessidades apresentadas são apenas dos estudantes e não 

também das escolas, da conceção instrumental e, portanto, redutora, de língua e de 

comunicação apresentadas, esta citação configura a institucionalização, em Portugal, do 

desenvolvimento, nas escolas, dos princípios e das práticas do bilinguismo, “criando 

expectativas bastante positivas nos vários interessados, nomeadamente em docente, 

alunos surdos e Associações de Surdos” (Afonso, 2007, p. 31, maiúsculas no original). 

Reduzindo a educação às crianças e aos jovens (o documento nunca menciona a palavra 

adulto), sublinha que ela 

deverá ser feita, preferencialmente, em ambientes bilingues, que possibilitem o domínio 
da língua gestual portuguesa e o domínio do português escrito e eventualmente falado, 
respeitando-se, nesta matéria, as opções dos pais no que respeita ao contexto 
linguístico/educativo em que o seu filho será inserido. (ME/GSEEI, 1998, p. 6084) 
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Esta citação ilustra, em muitos aspetos, a rutura com os paradigmas da 

normalização e da integração dos surdos, particularmente com o conceito áudio e 

fonocentrado de língua e de comunicação, bem como com o de currículo único, 

monolingue e monocultural, que configurou e foi configurado por diversos documentos 

de política educativa (Baptista, 2008; César, 2012a, 2012b; Cortesão, 2006; Gomes, 

2012a, 2012b). Contudo, o termo preferencialmente, que neste documento é recorrente, 

deixa denotar “uma porta aberta à continuação do que até aqui aconteceu na educação de 

surdos: falhas na comunicação, métodos atabalhoados de ensino e maus resultados 

escolares” (Freire, 2011, p. 65). Ao admitir tanto poder ser isto como aquilo, tomando por 

preferencial o que deveria ser obrigatório, permite permanecer na mudança sem nada de 

fundamental mudar (Perrenoud, 2000, 2002a). A iluminar esta hesitação estagnante 

encontra-se a seguinte citação: 

6.3 - Os alunos surdos pós-linguísticos realizam, preferencialmente, o seu percurso 
escolar em turmas de ouvintes, devendo, contudo, evitar-se a sua inserção isolada em 
turmas de alunos ouvintes. 
6.4 - Os alunos surdos pré-linguísticos realizam o seu percurso escolar no 1.º ciclo, 
preferencialmente, em turmas de alunos surdos, de forma a poder em desenvolver e 
estruturar melhor a língua gestual portuguesa e receber todo o ensino nesta língua, sem 
prejuízo da sua participação com os alunos ouvintes em actividades lúdicas e culturais, 
bem como áreas curriculares específicas. 
6.5 - Os alunos surdos pré-linguísticos que frequentam os 2.º e 3.º ciclo de ensino básico 
e secundário devem, preferencialmente, estar inseridos em turmas de ouvintes com a 
presença de um intérprete de língua gestual portuguesa, sempre que os conteúdos 
curriculares o permitam, podendo também frequentar turmas de alunos surdos sempre 
que daí resulte maior benefício para o cumprimento do currículo. (ME/GSEEI, 1998, p. 
6085)  

Como sublinha Freire (2011), “muitos adjetivos se poderiam aqui aplicar, mas 

objectivamente, pode dizer-se que este articulado está incorreto” (p. 66). Incorreto porque 

as categorias com que são referidos os surdos (“pré-linguísticos” e “pós-linguísticos”), 

para além de epistemologicamente duvidosas - um surdo pós-lingual pode ter apropriado 

“uma língua, mas continua a ser surdo” (Freire, 2011, p. 66) - denotam os percursos 

educativos e sociais pouco inclusivos que lhes estão destinados, de que os modos de 

organização dos tempos e dos espaços educativos que os configuram, os apoios 

especializados a que têm acesso ou os modos de participação que lhes são permitidos 

desenvolver são exemplos. Incorretos porque confundem inclusão (inserção, refere o 

documento) com normalização e com segregação. Incorreto porque a Escola insiste em 

continuar a impor formas de atuação organizacionais e pedagógicas dicotómicas, 

padronizadas, uniformes e excludentes (Barroso, 2003; Canário, 2006a; César, 2012a, 



179 

2012b). Como Barroso (2003) salienta, a Escola exclui “incluindo” (p. 27).  

E que dizer do caráter facultativo à inclusão de formação em LGP nos processos 

de formação especializada dos professores e de outros agentes educativos? E que pensar 

sobre a periferia educativa e social a que são remetidos outros agentes educativos como 

intérpretes, formadores de LGP e terapeutas da fala? E que depreender do conceito de 

adaptação curricular evidenciado? E que pensar do que iluminam as interações entre as 

comunidades surdas e as escolas? Ao reduzi-las a “actividades recreativas e de lazer 

dirigidas a jovens surdos e ouvintes, visando a interacção social entre a comunidade surda 

e a comunidade ouvinte” (ME/GSEEI, 1998, p. 6085) não estaremos em presença de uma 

Escola culturalmente daltónica que “só identifica dois tipos de diferença, ignorando todos 

os outros valores do espectro” (Stöer & Magalhães, 2001, p. 18)?  

Embora corroboremos o sublinhando por Afonso (2007), que considera que a 

entrada em vigor deste documento foi “um “abanão” relativamente a algum imobilismo” 

(Afonso, 2007, p. 30, aspas no original), consideramos que, em alguns aspetos, ele não 

passou de uma vã tentativa de inclusividade dos surdos. Não a assumindo de modo 

inequívoco e consistente, impede que elementos de cariz inclusivo se desenvolvam não 

assegurando, por exemplo, processos de formação especializada aos professores e outros 

agentes educativos, bem como a emergência, nas escolas, de culturas organizacionais e 

profissionais inclusivas, capazes de desenvolver formas de supervisão, de monotorização 

e de avaliação legitimamente participadas. 

A criação das Unidades de Apoios aos Alunos Surdos (UAAS) assume, neste 

documento, particular relevância. Afirmando-as como “um recurso pedagógico das 

escolas que concentrem (incluam, diríamos nos) grupos de alunos surdos”, o principal 

objetivo destas unidades consiste “em aplicar metodologias e estratégias de intervenção 

interdisciplinares, adequadas a crianças e jovens com diferentes graus de surdez, com ou 

sem problemas associados, visando o seu desenvolvimento educativo e a sua integração 

(leia-se, inclusão) social e escolar” (ME/GSEEI, 1998, p. 6084). 

Apesar do pendor integrador que esta citação encerra, saliente-se a mudança que, 

do ponto de vista institucional, a terminologia com que são designadas estas unidades 

preconiza, referindo os surdos, já não como deficientes auditivos, ou apenas como 

deficientes, mas como surdos. De salientar também a preocupação com o 

desenvolvimento de ambientes educativos que contribuam para por cobro a vivências de 

isolamento que configuravam (configuram?), ainda, alguns dos processos de inclusão dos 

estudantes surdos nas escolas do ensino regular. Ainda eram (são?) muitos os casos de 
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surdos que chegavam às escolas sem sequer saber da existência quer de pares surdos quer 

da LGP (Afonso, 2007; Baptista 2008; Gomes, 2011; Melro, 1999, 2003a, 2003b) - As 

UAAS “concentrarão [incluirão, diríamos nós] as crianças e os jovens surdos, de um ou 

mais concelhos, podendo, em função das necessidades detetadas, existir mais do que uma 

escola por concelho dotada de uma destas unidades” - destaca o documento (ME/GSEEI, 

1998, p. 6085). 

Apesar de reconhecermos complexidade ao que esta citação configura, podendo 

por em causa princípios-chave da inclusão, como a frequência nas escolas de ensino 

regular das respetivas áreas de residência (UNESCO,1994), ela não deixa de ser 

importante. Está em causa, não só rentabilizar recursos, diversificar opções educativas, 

mas, sobretudo, fazer emergir cenários educativos e sociais que facilitem a imersão 

atempada em ambientes linguísticos através de interações com pares e adultos surdos e 

ouvintes significativos, que partilhem a mesma língua - elementos imprescindíveis ao 

desenvolvimento de processos identitários consistentes e com sentido, corroborando o 

sublinhado por Ramsey (1997), quando afirma que 

Para muitas crianças surdas, cuja primeira língua é a gestual, os contextos de ensino e as 
pessoas que com elas interagem (pares surdos e ouvintes) desempenham um papel crucial 
nas suas vidas, sobretudo, nas vidas daquelas em cujas famílias e zonas residências não 
existem muitos falantes de línguas gestuais. (Ramsey, 1997, p. 2, parêntesis no original) 

Como sublinha este documento de política educativa, a inclusão exige recursos 

adequados, devendo 

As escolas com unidades de apoio à educação de alunos surdos (…) estar apetrechadas 
com equipamentos essenciais às necessidades específicas da população surda (...): 
televisor e vídeo; câmara de vídeo; retroprojector; computador com impressora; 
sinalizadores luminosos das campainhas em todas as portas das salas de unidades; 
adaptação com visualizadores de todos os sinais sonoros, como a campainha de início e 
fim de aulas; telefone de texto, telefax, dicionários, livros, vídeos e CD de língua gestual 
sobre a língua gestual portuguesa e sobre a cultura e história da comunidade surda. 
(ME/GSEEI, 1998, p. 6085) 

Sem deixarmos de considerar a mudança vertiginosa que subjaz aos 

desenvolvimentos tecnológicos, fazendo com que, na atualidade, alguns dos recursos que 

menciona possam ser considerados obsoletos e anacrónicos, diremos que, no essencial, 

esta citação evidencia a necessidade de a educação de surdos assumir o princípio de que 

a Escola deve adaptar-se à diversidade linguística e cultural apresentada por estes 

estudantes. Como sublinha esta citação, isto pode ser conseguido se as escolas incluírem, 
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nos processos de ensino e de aprendizagem, artefactos culturais facilitadores do 

desenvolvimento de cenários educativos visual e espacialmente orientados, propiciando 

que os surdos atribuam sentido às aprendizagens realizadas (Bagga-Gupta, 2004, 2007; 

Correia, 2008; Erting, 1999; Ramsey, 1997). 

Contudo, as hesitações, a incongruência e a inconsistência que configura este 

documento de política educativa, impedem que os processos de inclusão dos surdos sejam 

consistentes e com sentido, continuando a focá-los na vã glória de os integrar nas 

comunidades ouvintes, não os assumindo como surdos, isto é, como participantes 

legítimos de múltiplas culturas. 

3.3.2.4. Avanços e recuos: o Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro 

O Despacho n.º 7520/98 gora expectativas, adiando “medidas imprescindíveis” 

(Afonso, 2007, p. 31) ao desenvolvimento de uma educação bilingue consistente. É para 

tentar ultrapassar as barreiras ao desenvolvimento de uma educação bilingue/multilingue 

que, em 4 de Janeiro de 2008, entra em vigor o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008), bem 

como a posterior revisão (AR, 2008a). Estes documentos assumem que a educação 

bilingue dos surdos significa: (a) “desenvolvimento da LGP como primeira língua, e da 

língua portuguesa, como segunda língua” (ME, 2008, p. 160); (b) a “concentração de 

surdos em escolas de referência, em turmas só de surdos”; e (c) a “elevada exigência de 

elevados níveis de competência em LGP por parte dos docentes”. (Almeida, Cabral, 

Filipe, & Morgado, 2009, p. 13). 

Apesar da complexidade epistemológica, educativa e sociocultural que configura, 

este documento parece concretizar algumas das aspirações (reivindicações?) de 

estudantes, professores, investigadores e líderes das comunidades surdas nacionais e 

internacionais, de que posição assumida por Jokinen (2009) é exemplo. Refere que 

As línguas gestuais e os seus falantes são um exemplo óbvio de que todas as pessoas têm 
a capacidade interior e as competências necessárias para criar sistemas linguísticos 
independentemente do meio de utilização (visual, auditivo, táctil) (...) Assim, o falante 

nativo de língua gestual adquire não só a sua língua mas também a forma de pensar, as 
normas de comportamento, os valores e outros elementos da sua cultura, dos quais 
depende da formação da sua identidade linguística e social. Esta raramente é 
monocultural, pelo simples facto de reunir características do falante nativo de línguas 

gestuais e de todas as outras que envolvem a comunidade surda. Assim, este indivíduo é 
bi ou multicultural. (p. 84) 

Ancorado em princípios de inclusividade, como a equidade no acesso de todos os 

estudantes a uma educação de qualidade, a valorização da diversidade, a promoção “de 
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competências universais” ou “o acesso à condução plena da cidadania por parte de todos” 

(ME, 2008, p.154), o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008) vem instituir e oficializar, em 

Portugal, o acesso dos surdos a uma educação bilingue:  

A educação das crianças e jovens surdos deve ser feita em ambientes bilingues que 
possibilitem o domínio da LGP, o domínio do português escrito e, eventualmente, falado, 
competindo à escola contribuir para o crescimento linguístico dos alunos surdos, para a 
adequação do processo de acesso ao currículo e para a inclusão escolar e social. (ME, 
2008, p. 159),  

Continuando a: (a) excluir da educação os adultos surdos; (b) não assumir a LGP 

como uma língua oficial nacional e; (c) não considerar os estudantes surdos como 

participantes de uma cultura minoritária, este documento não consegue romper com os 

princípios e as práticas que configuram o Decreto-Lei n.º 319/1991 (ME, 1991c) e o 

Despacho n.º 7520/98 (ME/GSEEI, 1998). É disso exemplo a criação das escolas de 

referência para a educação bilingue de alunos surdos (EREBAS) que reedita, no essencial, 

as UAAS (Afonso, 2008). Tal como aquelas, as EREBAS têm por objetivo “concentrar 

meios humanos e materiais que possam oferecer uma resposta educativa de qualidade a 

estes alunos” (MEC, 2009a,). 

Organizando-os (segregando-os?) em grupos de alunos ou turmas exclusivamente 

constituídos por surdos, estes estudantes - N=556 (MEC, 2013) - são encaminhados para 

uma rede nacional de escolas - N= 23, (ME, 2009a, 2009b), tidas como de referência, 

cujo objetivo principal consiste “em aplicar metodologias e estratégias de intervenção 

interdisciplinares, adequadas a alunos surdos” (ME, 2008, p. 159). Assim, as EREBAS 

são, já não a concentração de populações escolares, mas a concentração de comunidades 

linguísticas surdas significativas (Almeida et al., 2009; MEC, 2009a, 2009b) constituídas 

“por adultos, crianças e jovens de diversas idades que utilizam a LGP” (ME, 2008, p. 

159), promovendo “condições adequadas ao desenvolvimento desta língua” (ME, 2008, 

p. 159) e possibilitando “o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem em grupos ou 

turmas de alunos surdos, iniciando-se este processo nas primeiras idades e concluindo-se 

no ensino secundário” (ME, 2008, p. 159). Apesar das intenções de inclusividade que 

configura, esta citação alerta-nos para alguns dos elementos de cariz segregador e 

excludente ainda presentes neste documento de política educativa. Assim, como afirmam 

Mesquita, Correia e Rodrigues (2008), para além de acentuar a “necessidade de classificar 

e agrupar alunos por problemáticas, funções e disfunções” (s/p), ao optar por um “sistema 

de unidades e escolas de referência” (s/p) poderá estar a contribuir para “desenraizar os 
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alunos das suas comunidades e comprometer a formação da sua rede social de apoio” 

(s/p).  

A estas preocupações, acrescentaríamos as que configuram a emergência - nas 

escolas que se querem inclusivas - de espaços e tempos educativos segregados e 

segregadores, como os que subjazem à organização de turmas constituídas 

exclusivamente por estudantes surdos, guetizando, separando-os dos outros. Note-se que, 

apesar das EREBAS estarem localizadas em escolas do ensino regular, elas são referidas 

apenas a estudantes, a professores e a outros agentes educativos falantes de LGP - “grupo 

de socialização constituído por adultos, crianças e jovens de diversas idades que utilizam 

a LGP”, refere este Decreto-Lei (ME, 2008, p. 159). 

Também a (reedição) da noção de que os pares ou os adultos surdos são os mais 

capazes (os únicos?) de desempenhar o papel de outro significativo configura situações 

de retrocesso em relação ao desenvolvimento de uma educação e sociedade inclusivas e 

interculturais. E que dizer sobre considerar serem os professores e outros agentes 

educativos surdos mais competentes (se não os únicos capazes) para educar estes 

estudantes, nomeadamente na disciplina de LGP? Não estará este Decreto-Lei (ME, 

2008) a reavivar muitos dos princípios e práticas que subjazem ao gestualismo, que ao 

limitar a legitimidade (propriedade?) da docência a surdos e as mediações das 

aprendizagens às línguas gestuais, obstaculizam a emergência de transições culturais? 

A própria distribuição geográfica das EREBAS (MEC, 2009b) mostra alguns dos 

retrocessos subjacentes às práticas preconizadas neste documento. Concentrando-as 

maioritariamente no litoral do país (MEC, 2009a, 2009b), ela ilumina como a Escola 

ainda continua a reproduzir as desigualdades sociais e económicas apresentadas pelas 

sociedades (Bourdieu & Passeron, 1970; Paraskeva, 2008), remetendo para formas 

subliminares de participação periférica muitos dos surdos portugueses. Basta pensarmos 

nos surdos que, por exemplo, vivem no distrito de Bragança, cuja EREBAS mais próxima 

se encontra a uma distância mínima de 215 Km. O que significaria, neste caso, para estes 

estudantes, para as famílias e para as comunidades locais, esta opção? Que impactes 

individuais e sociais configuraria? E que dizer sobre a opção oposta? Não se estará, sob 

a máscara da inclusão, a condená-los a optar (sem que verdadeiramente o façam) pelo 

previsto por este decreto para os surdos que escolham o ensino tido aqui por oralista? Não 

estará este documento a contrariar ou a contradizer um dos princípios que configuraram 

a criação das EREBAS: prevenir e reduzir as vivências de isolamento educativo e social 

dos surdos portugueses? Não estaremos, enfim, em presença de um documento que 
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desenvolve, uma vez mais, a exclusão pela inclusão (Baptista, 2008; Barroso, 2003; 

Jarvis, 2003) – “A escola exclui porque a inclusão deixou de fazer sentido” - Realça 

Barroso (2003, p. 27). 

Estas preocupações não impedem que este documento configure alguns avanços. 

Por exemplo, já não se refere aos surdos como deficientes auditivos, mas como surdos. 

Também já não refere os professores surdos como técnicos ou formadores, mas como 

docentes surdos (ME, 2008). Também são valorizados os professores de educação 

especial, bem como outros agentes educativos significativos, terapeutas da fala ou 

intérpretes: 

As escolas de referência para a educação bilingue de alunos surdos integram: 
a) Docentes com formação especializada em educação especial, na área da surdez, 
competentes em LGP (docentes surdos e ouvintes dos vários níveis de educação e ensino), 
com formação e experiência no ensino bilingue de alunos surdos; 
b) Docentes surdos de LGP; 
c) Intérpretes de LGP; 
d) Terapeutas da fala. (ME, 2008, p. 160)  

Saem mais valorizadas as interações Escola-Família, bem como as interações 

Escola-Comunidades: “Constituem objectivos dos agrupamentos de escolas e escolas 

secundárias: a) Colaborar e desenvolver com as associações de pais e com as associações 

de surdos acções de diferentes âmbitos, visando a interacção entre a comunidade surda e 

a comunidade ouvinte” - Destaca este o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008, p. 161). Sai, 

ainda, valorizada a afirmação de culturas de escola inclusivas e participadas, 

desenvolvendo práticas organizacionais, supervisivas e profissionais capazes de “Criar 

espaços de reflexão e partilha de conhecimentos e experiências numa perspectiva 

transdisciplinar de desenvolvimento de trabalho cooperativo [colaborativo, diríamos nós] 

entre profissionais com diferentes formações que desempenham as suas funções com os 

alunos surdos” (ME, 2008, p. 161) - Nas escolas inclusivas “Cada membro do grupo 

precisa de apresentar as suas opiniões de forma que suscite o diálogo. Os diferentes pontos 

de vista devem ser bem-vindos, considerando-se como motores do pensamento no grupo” 

- Sublinham Booth e Ainscow (2002, p. 24). 

Sai, ainda, reconhecida, valorizada e celebrada a LGP, assumida já não como 

instrumento de ensino e de aprendizagem, mas como língua, sublinhando que, ao 

propiciar ser apropriada “como segunda língua por alunos ou outros elementos da 

comunidade educativa [se está a contribuir para que] os valores e a cultura da comunidade 

surda [, bem como a] integração social da pessoa surda” (ME, 2008, p. 161) sejam 
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valorizados. A expressão “integração social da pessoa surda” contida nesta citação dá-

nos o mote para sublinharmos a reedição das contradições conceptuais que configurava 

documentos de política educativa anteriores. Assim, importa sublinhar com Rodrigues 

(2000), que a EI “não é um conjunto de documentos legais nem é um novo nome para a 

integração: é um novo paradigma de escola organizado em conformidade com um 

conjunto de valores de respeito, solidariedade e qualidade para todos os alunos” (p.13). 

Neste contexto, embora a mudança de paradigma que este autor referencia pareça 

ser transversal a este documento (ME, 2008), uma análise cuidada e crítica, como as 

apresentadas por César (2012a, 2012b), Mesquita e seus colaboradores (2008) ou 

Rodrigues e Nogueira (2009), evidencia que assim não acontece. Por exemplo, em 

cenários educativos inclusivos que, como os anunciados por este documento, devem 

assumir o paradigma sócio-antropológico dos surdos, que sentido faz continuar a focar a 

sinalização destes estudantes num instrumento que, como a CIF (OMS, 1980, 2004), é 

próprio do paradigma medico-terapêutico? – “algo que já tinha sido ultrapassado com o 

Decreto-Lei n.º 319/91 (ME, 1991c)” (César, 2012b, p. 77). 

Um outro elemento sublinhado por este documento diz respeito ao 

desenvolvimento de processos de formação especializada que, atempada e 

adequadamente, propicie aos professores e demais agentes educativos responder 

consistente e criticamente às características, necessidades e interesses dos estudantes 

surdos. Contudo, o sublinhado por Afonso (2008), ilumina que, também, neste domínio, 

a passagem dos princípios às práticas é complexa, reeditando vivências profissionais 

configuradas por outros estudos que desenvolvemos noutros contextos (Melro, 1999, 

Melro, 2003a; Melro & César, 2005, 2009c, 2012), iluminando continuar, ontem como 

hoje, a formação especializada dos professores e outros agentes educativos a ser lacunar 

(quando não inexistente), pondo em risco um dos princípios-chave da inclusividade: o 

desenvolvimento de formação adequada que possibilite aos agentes educativos 

desenvolver um currículo bilingue/multilingue (UNESCO, 2013). Assim, quando, por 

exemplo, o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008) afirma ser a LP língua não materna 

(designada neste documento como língua segunda – L2) dos surdos, perguntamos: foi 

propiciada formação adequada que possibilite aos respetivos professores desenvolver 

princípios e práticas consonantes com os que subjazem aos processos de ensino e de 

aprendizagem das línguas não-maternas para surdos? E que dizer em relação aos docentes 

de LGP, assumida neste documento como língua materna dos surdos? Não se encontrarão 

em situação idêntica à dos pares que ensinam as línguas não maternas?  
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A ilustrar a complexidade que configura as problemáticas que subjazem à 

formação destes docentes está o sublinhado por Afonso (2008), quando refere que elas 

devem ser interpretadas 

também, como um desafio às escolas que actualmente formam docentes já que deve ser 
nelas que este processo é desenvolvido. Acontece, porém, que a formação de pessoas com 
necessidades educativas especiais e nomeadamente, surdas não é habitual o que acarreta 
constrangimentos e dificuldades devido à falta e experiência da comunidade educativa 
(docentes, alunos, funcionários). (Afonso, 2008, p. 167, parêntesis no original) 

A mesma complexidade parece subjazer aos estudantes surdos cuja opção 

educativa, por parte dos pais, não é a bilingue. Uma vez excluídos das EREBAS (ME, 

2008), a questão que se impõe é: a saber que práticas desenvolver em relação a estes 

estudantes? Se não há como vislumbrar, neste documento, os tipos de apoio que a Escola 

lhes possa propiciar perguntamos: não estará a Escola a excluí-los, subliminarmente, dos 

casos “em que as necessidades educativas especiais” apresentadas pelos estudantes “se 

revestem de contornos muito específicos, exigindo [da Escola] a activação de apoios 

especializados” (ME, 2008, pp. 154-155)? Se não, porque ignora este documento o 

sublinhado por Correia (2008), Freire (2011), Marschark (2001, 2007) ou Bagga-Gupta 

(2004, 2007) quando consideram ser essencial que a Escola assuma estes estudantes como 

surdos e, como tal, necessitando de apoios especializados à comunicação e às 

aprendizagens? Se não, como ultrapassar o silenciamento a que são, neste documento, 

votadas a(s) voz(es) destes estudantes, das respetivas famílias, bem como de outros 

agentes educativos? Que práticas deve a Escola desenvolver para lhes possa propiciar 

equidade no acesso ao sucesso escolar e social? 

Muito mais haveria a refletir, importando, por isso, sublinhar ser relevante não 

repetir práticas que evidenciaram ser, num passado próximo, pouco propícias à 

inclusividade. Assim, diremos com Porter e Richler (1991) ou com César (2012b), que, 

“sem uma legislação que reconheça que a inclusão precisa de condições de efectivação 

das medidas que propõe, dificilmente chegaremos a uma escola e uma sociedade mais 

inclusivas” (César, 2012b, p. 80). 

A iluminar o sublinhado por esta autora está o desfasamento de três anos entre os 

princípios do bilinguismo, que configuram e são configuradores do Decreto-Lei n.º 

3/2008 de 7 de Janeiro de 2008 (ME, 2008), e a homologação do Programa de Português 

Língua Segunda (PL2) para alunos surdos dos ensinos básico e secundário (ME/DGCI, 

2011), que os deve materializar (ME, 2011). Se tivermos em consideração a respetiva 
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calendarização, esse desfasamento aumenta para, no mínimo, um total 22 anos - 2023-

2024 é o ano letivo em que, de acordo com este documento, que eles ganharão plenitude, 

alargando-se e generalizando-se a toda a escolaridade obrigatória. Note-se que o 

documento apenas refere o ano letivo 2014-2015 como respeitante à generalização ao 4.º 

ano de escolaridade (ME, 2011), podendo suscitar dúvidas quanto ao alargamento efetivo 

a toda a escolaridade obrigatória, agora assumida institucionalmente, como os 18 anos de 

idade cronológica (AR, 2009a; MEC, 2012b). Estas indefinições levam-nos a questionar 

se não estará a Escola a legitimar institucionalmente a suspensão da inclusividade, dando 

continuidade ao que ética e politicamente não mais deveria (poder) continuar: a injustiça 

e a iniquidade escolar e social (Apple, 1995, 1996; César, 2012b; Freire, 1970/1987; 

Paraskeva, 2008). 

A complexidade que subjaz à passagem dos princípios às práticas assume 

particular relevância quando referida aos modos como se processam, em Portugal, os 

concursos para a contratação de professores do ensino regular que, ao não terem em 

consideração as especializações dos professores, se traduzem “num desperdício dos 

recursos humanos existentes e, em última análise, num boicote do que está legislado no 

Decreto-Lei n.º 3/08 (ME, 2008)” (César, 2012b, p. 80). Argumenta existirem 

professores do ensino regular fluentes em Língua Gestual Portuguesa (LGP) a leccionar 
em escolas onde não existe qualquer aluno surdo e outros, colocados em escolas de 
referência para alunos surdos, que não dominam LGP. A isto, chama-se desperdiçar 
recursos, o que é tanto mais grave quanto aproveitá-los nem sequer significaria mais 
despesas. Apenas era necessário que os concursos para professores do ensino regular 
aproveitassem a formação que estes docentes concluíram, muitas vezes por um profundo 
interesse e investimento - inclusive económico - próprio. (…) Esta forma de actuação leva 
a que estes agentes educativos se sintam subaproveitados, como frequentemente nos 
relatam em conversas informais. (César, 2012b, pp. 80-81) 

Situações como as sublinhadas alertam-nos para a necessidade de, na educação 

dos surdos, ultrapassarmos formas de atuação configuradas por aquilo que Behares (2006) 

designa por “fantasia frustrogénica” (p. 241), isto é, formas de ação e reação que, como 

as que iluminam o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008), oscilam entre 

o não-se-pode, os esforços de reabilitação (...) e as (…) conceções diferenciadoras de 
matriz sociológica que honesta mas enganadamente creem ter dado um passo em frente. 
De facto, não o fizeram plenamente, porque reformulam na sua origem um imaginário de 
surdez e do sujeito surdo (e também do seu ensino e do seu ensinante ouvinte ou surdo) 
que não tem em conta nem o ideológico-estrutural nem o inconsciente-estrutural do surdo 
nem do ouvinte. (p. 241) 
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Como em cenários educativos e sociais inclusivos cada passo dado em falso pode 

significar anos de retrocesso e de exclusão, importa (re)configurar os processos de 

inclusão dos surdos em princípios e práticas que iluminem ser a inclusividade uma 

experiência bem conseguida e com sentido. 
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CAPÍTULO 4 

PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA 

4.1. PROBLEMATIZAÇÃO E QUESTÕES DO ESTUDO 

A capacidade de conviver com a diferença, sem 

falar na capacidade de gostar dessa vida e 

beneficiar-se dela, não é fácil de adquirir e não 

se faz sozinha. Essa capacidade é uma arte que, 

como toda arte, requer estudo e exercício. 

(Bauman, 2001, p. 123) 

Um dos desafios colocados à educação, nas sociedades atuais, consiste em criar 

cenários de educação formal que efetivem o direito e o acesso de todos a uma edução de 

qualidade, promovendo a democracia e a superação das desigualdades económicas, 

sociais e culturais que ainda subsistem nas sociedades (UNESCO, 2008a, 2008b, 2010). 

Na efetivação do acesso equitativo à educação, em Portugal a Constituição da República 

(AR, 1976/2005) afirma que todos têm direito ao ensino com garantia do direito à 

igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. Contudo, em Portugal, a 

investigação aponta para vivências marcadas pela exclusão escolar, expressa em índices 

de elevadas taxas de retenção, bem como de abandono escolar e baixos níveis de literacia 

(Benavente, 2001; Benavente et al., 1996; Carneiro, 2000; César, 2009a), mostrando, por 

um lado, que garantir o acesso de todos à Escola não significa, necessariamente, garantir 

uma educação de qualidade para todos (César & Ainscow, 2006) e, por outro, que as 

escolas ainda evidenciam fragilidades organizacionais e profissionais perante o inadiável: 

propiciar uma educação de qualidade a todos os estudantes. 

Este cenário de exclusão escolar e social assume outras proporções e 

preocupações em grupos social e escolarmente mais vulneráveis. São disso exemplo os 

surdos, para quem o acesso e a garantia de uma educação de qualidade continuam a ser 

uma miragem (Baptista, 2008; Borges, 2009; Borges & César, 2012; Freire, 2005; Freire 

& César, 2007; Melro, 1999, 2003a, 2014; Melro & César, 2009a, 2010a, 2013, in press 

a, in press b). Ao olharmos para a situação educacional dos estudantes surdos em Portugal, 
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somos levados a concluir que assumir compromissos e proceder a mudanças legislativas 

não se traduz necessariamente em mudanças das conceções e das práticas (Amaral & 

Coutinho, 2002; César, 2012b; Freire & César, 2007; Melro, 1999, 2003a; Nunes, 2000). 

A vontade política para melhorar a educação dos estudantes surdos não é, por si só, 

suficiente (Barros, 2007). É essencial fazer dos diferentes intervenientes no processo 

educativo agentes da mudança, tornando a Escola numa organização social que fomente 

uma cultura organizacional e profissional mais colaborativa, mais reflexiva, que se 

responsabilize, no seu todo, por criar contextos educativos inclusivos facilitadores de uma 

educação de qualidade para todos os estudantes, evitando seja sejam convidados a estar 

na Escola sem que, contudo, lhes seja propiciada uma educação adequada às necessidades 

educativas e sociais que os caracterizam. Caso contrário, a escola continuará a não 

efetivar um dos ideais da EI: reconhecer que, na convivência com a diversidade, se educa 

para a descoberta do diferente e para o respeito pelo outro (UNESCO, 2013). Urge que, 

ao ceticismo, e ao pessimismo e, até mesmo, ao desespero ainda pressentes em muitas 

vivências educacionais, se oponha a esperança num futuro educativo mais promissor e 

mais confortável para os estudantes surdos (César, 2009b; Melro, 2014a, 2014b).  

A construção desse futuro foi por nós formalmente iniciada em 1998, quando 

enveredámos pela investigação mais sistemática na área da educação dos estudantes 

surdos, com a realização do curso de especialização em administração escolar, onde 

desenvolvemos um estudo exploratório sobre a inclusão de alunos surdos no ensino 

regular diurno (Melro, 1999). Este estudo permitiu-nos compreender o quanto a inclusão 

destes alunos continuava – tal como hoje - a ser perspetivada como muito difícil, havendo 

diversas barreiras a ultrapassar e muitas expectativas a cumprir. Alertou-nos, ainda, para 

a necessidade de aprender e apropriar LGP, pelo que frequentámos os cursos ministrados 

pela APS, em Lisboa, tendo concluído em 2012 o Nível Intermédio, com a classificação 

de 15 valores. 

Face a estes desafios, bem como à convicção de que é possível melhorar as 

condições de acesso destes estudantes a uma educação de qualidade (Coelho, 2007; 

Freire, 2005; Melro, 2003a, 2003b; Melro & César, 2009a, 2009b, in press a; in press b), 

enveredámos pela continuação da investigação sobre a sua inclusão no ensino regular 

realizando, em 2003, o mestrado em educação, no domínio da educação dos surdos e 

participando nos projetos de investigação Escola Inclusiva: Do Possível ao Inadiável! 

(César, 2009b), Interacção e Conhecimento (IC) (Ventura, 2009) e Interagir para 

Apreender - Contributos da Psicologia Social Genética, que nos permitiram uma melhor 
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compreensão das condições que favorecem o sucesso na educação destes estudantes, bem 

como a sua inclusão escolar e social. 

Enquanto docente do ensino secundário, temos o privilégio de pertencer ao quadro 

de uma escola secundária pública, com experiência na educação de estudantes sinalizados 

como necessitando de AESE, nomeadamente, surdos (Melro, 1999, 2003a; Melro & 

César, 2009a, 2009b, in press a, in press b). No ano letivo de 2004/2005, essa vivência 

veio enriquecer-se por termos lecionado no ensino secundário recorrente noturno, 

contactando com estudantes adultos surdos. Essa experiência despertou-nos o desejo e a 

necessidade de compreender mais aprofundadamente como se daria o regresso destes 

estudantes à Escola, que abandonaram pelas mais diversas razões, como referenciam os 

autores que desocultaram as problemáticas inerentes à educação de adultos (Badalo, 

2006, 2012; Canário, 1999; Courela, 2007; Finger & Asún, 2003; Lima, 2005, 2006). 

Assim, decidimos desenvolver esta investigação, que pretende descrever e interpretar as 

questões que iluminam os processos de inclusão de estudantes surdos, vendo e ouvindo a 

sua voz (Bakhtin, 1929/1981), bem como daqueles a quem a educação destes estudantes 

diz respeito (Melro & César, 2009a, 2009b). Assim, o objetivo principal deste estudo 

consiste em descrever, analisar e interpretar os processos através dos quais uma escola 

secundária pública inclui estudantes adultos surdos no ensino secundário recorrente 

noturno. Tratando-se de adultos surdos, este estudo tem outro objetivo: compreender 

como é que esta escola proporciona uma educação de segunda oportunidade a estes 

estudantes, que (precocemente) abandonaram a Escola, para a ela regressarem mais tarde. 

Apesar do que é afirmado nos documentos de política educativa nacionais (ME, 

2008) e internacionais (CE, 2007; CNSCE, 2008a, 2008b; UNESCO, 1994, 2000a, 

2000b, 2008a, 2008b, 2010), nas escolas do ensino regular portuguesas continuamos a 

assistir ao recursos de práticas pouco inclusivas, pelo que se observam fenómenos de 

exclusão escolar e social (Ainscow, 2000; Borges & César, 2012; Correia, 2004; Dyson, 

2001; Freire, 2005; Rodrigues, 2003b, 2006a, 2007, 2008). Consideramos os estudantes 

surdos um exemplo paradigmático dessa exclusão ainda vivenciada por grande parte dos 

estudantes sinalizados como necessitando de AESE (Melro, 2003a, 2003b; Melro & 

César, 2009a, 2009b, 2010a, 2013). Assim, o problema que originou este estudo é a falta 

de equidade de oportunidades educativas vivenciada pelos surdos em Portugal (Amaral 

& Coutinho, 2002; Coelho, 2007, 2010b; Freire, 2005; Melro, 1999, 2003a; 2003b, Melro 

& César, 2009a, 2009b, in press a, in press b). Deste problema emergiram diversas 

questões de investigação: 
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(1) Como se desenharam as TPLV destes estudantes surdos nos diversos 

contextos (familiar, escolar e profissional)? 

(2) Como se desenharam as TPLV dos estudantes ouvintes e que diferenças e 

semelhanças se observam em relação às dos estudantes surdos? 

(3) Como se desenharam as TPLV dos restantes agentes educativos, sobretudo 

dos professores e quanto à escolha para lecionarem nesta escola? 

(4) Que processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos adota esta escola 

para efetivar princípios de EI, particularmente em relação aos estudantes 

surdos?  

(5) Quais os elementos facilitadores e as barreiras à inclusão dos estudantes 

surdos nesta escola? 

(6) Quais os impactes da inclusão de estudantes surdos na vida desta escola e nas 

TPLV da vida dos diversos participantes? 

Num contexto mais alargado de efetivação de princípios de EI, pensamos poder 

contribuir, de algum modo, para desocultar as problemáticas inerentes às questões da 

efetivação da EI que apontam para a urgência de combater diversas barreiras 

educacionais e sociais que impedem alguns seres humanos, nomeadamente surdos, de 

terem acesso a uma educação e vida com mais qualidade. 

4.2. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

4.2.1. O paradigma interpretativo: uma proposta epistemológica de diálogo 

(inter)subjetivo 

Lyotard (1989), referindo-se à condição do saber nas sociedades atuais, que este 

autor designa de pós-modernas, considera que as transformações nelas ocorridas, a partir 

dos finais do século XIX, trouxeram consigo profundas consequências epistemo-

gnosiológicas que “afetaram as regras do jogo da ciência” (p. 11). Beck (1992, 1997) 

salienta que a incerteza, a globalização e a democratização da dúvida, que configuram as 

sociedades atuais, levam a que os cientistas devam refletir, respeitar e confessar o seu 

desconhecimento. Sublinha o autor que deles depende a clarificação das suas incertezas, 

sejam quais forem as consequências profissionais, financeiras e políticas. Neste sentido, 

é necessário, porque inevitável, confrontarmo-nos permanentemente com a pergunta de 
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que tipo é o desconhecimento: quem sabe o quê, porquê e porque não? Como se constrói, 

reconhece, questiona, denega, afirma ou descarta o conhecimento e o desconhecimento?  

No campo da epistemologia e da filosofia das ciências as situações de risco, a que 

Beck (1992, 1997) se refere, levam a que se questione o estatuto (intocável?) sócio-

epistemológico que configurava a ciência desde a época moderna. Desfazem-se mitos e 

reinventam-se (outras?) formas de (re)configurar o ser humano e modos de apropriar 

conhecimentos que tomem em consideração “as vivências subjectivas, os valores da vida 

e os modos diferentes de dizer o real, dado que o saber científico não é o saber nem todo 

o saber” (Tavares, s/d, s/p). Fala-se em retificação e em obstáculos epistemológicos 

(Bachelard, 1934/1968, 1938/1967, 1940/1966); em conjeturas e em falsicabilidade 

(Popper, 1958, 1963, 1996); em crise e em revoluções científicas (Kuhn, 1970, 1977); em 

anarquismo epistemológico e em imprecisão epistemológica (Feyerabend, 1975, 1987), 

em complementaridade epistemo-metodológica e em argumentação e interpretação 

(Habermas, 1989, 1990; Lakatos, 1976, 1978; Ricouer, 1971, 1977).  

É neste cenário epistemológico, filosófico e antropológico que se configuram os 

debates epistemo-conceptuais que, nas últimas décadas, se têm levado a cabo nas ciências 

ditas sociais e humanas, incluindo as ciências da educação, particularmente no que 

concerne a perceber que paradigmas e metodologias devem sustentar a investigação 

desenvolvida nestes domínios do saber (Eisner, 1993; Hamido & César, 2009; Neuman, 

1997). Propõem-se outras conceções do que possa configurar ontológica e 

epistemologicamente os fenómenos sociais e educativos (Alves-Mazzotti, 1996; Guba & 

Lincoln, 1994, 1997, 1998; LeCompte, 1990). Questionam-se as capacidades 

(monopólio?) do paradigma positivista e das abordagens ditas quantitativas para 

esclarecer a complexidade destes fenómenos (Howe & Eisenhart, 1990; Merriam, 1988; 

Miles & Huberman, 1994; Taylor & Bogdan, 1984). Potencia-se a emergência de 

interpretações alternativas e sustentadas para estes fenómenos, destacando-se o 

(crescente?) interesse pelas abordagens interpretativas e pelas metodologias qualitativas 

para a compreensão dos fenómenos sociais/educativos por favorecem, por um lado, uma 

maior aproximação e colaboração entre o investigador e os participantes que, no terreno, 

desocultam o sentido do fenómeno estudado (Denzin, 1983, 1989, 2002; Erickson, 1988) 

e, por outro lado, por permitirem “gerar resultados e teorias compreensíveis e 

empiricamente credíveis, tanto para as pessoas que estão a ser estudadas como para 

outras” (Maxwell, 1996, p. 20).  
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Lincoln e Denzin (2000), sublinham que mais do que pensar em abordagens 

metodológicas distintas e/ou complementares, importa assumir que  

As questões de método são secundárias em relação às questões do paradigma, que 
definimos como a crença básica num sistema ou perspetiva do mundo que orienta o 
investigador, não apenas na escolha do método, mas também ao nível dos fundamentos 
ontológicos e epistemológicos. (p. 1049). 

Arnal, Rincón e Latorre (1997) consideram ser três os paradigmas que configuram 

a investigação em educação: o positivista, o interpretativo e o sócio-crítico.  

Enquanto visões do mundo (Kuhn, 1970), estes paradigmas apresentam diferentes 

conceções ontológicas, epistemológicas e metodológicas, quer, do conhecimento e dos 

fenómenos, quer da relação entre os fenómenos e o sujeito epistémico (Bryant, 1985; Solé 

& Coll 1997; Giddens, 1978, 1982). Cresswell (1994a, 1994b) sublinha que, enquanto o 

paradigma positivista configura a realidade como única, fragmentada, tangível e linear, 

os paradigmas interpretativo e sócio-crítico configuram-na como complexa, intangível e 

holística, sublinhando ainda o carácter dinâmico, evolutivo e interativo que ilumina a 

especificidade e a compreensão dos fenómenos. Fernández (2002), Solé e Coll (1997) ou 

Bryant (1985) salientam que, para o paradigma positivista, o processo de investigação 

estaria livre dos valores, das crenças e das vivências de quem realiza, sustentando quer a 

neutralidade do investigador quer a objetividade do conhecimento, concebendo-o como 

“uma cópia passiva ou uma reprodução da realidade” (Solé & Coll, 1997, p. 19). Bravo e 

Eisman (1998), ou Coutinho (2005) salientam, ainda, que no paradigma sócio-crítico a 

ideologia e os valores do investigador configuram qualquer tipo de conhecimento. Para 

Leite, Rocha e Pacheco (1995), porque no paradigma interpretativo os valores, as crenças 

e a vivência do investigador configuram o processo investigativo, o investigador vê  

constantemente o seu percurso ameaçado por sentimentos que são fruto da história de 
cada um e que, aos poucos, vão sendo desvendados. É como indivíduo que cada actor 
participa num projecto comum e, só lentamente, se passa do eu ao nós. É necessário passar 
por cedências, é necessário aprender a pôr-se em causa, a aceitar críticas, perceber que a 
nossa perspectiva é apenas uma entre outras. (p. 7).  

Erickson (1986, 1989), Miles e Huberman (1994) ou Patton (1990), partilhando 

algumas das fragilidades apontadas ao paradigma positivista para resolver muitas das 

problemáticas que configuram os fenómenos educativos, consideram o paradigma 

interpretativo como um dos mais adequados à investigação neste domínio, porque, como 

diria Morin (s/d), é “capaz de detectar, e não de ocultar, as articulações, as solidariedades, 
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as implicações, as imbricações, as interdependências e as complexidades” (p. 19). Assim, 

uma vez confrontados com a diversidade dos cenários epistemo-metodológicos que 

configuram atualmente a investigação em educação, optámos por assumir o paradigma 

interpretativo. Esta opção deveu-se sobretudo ao objetivo principal que delineámos: 

descrever e interpretar a inclusão de estudantes adultos surdos em contextos de educação 

formal.  

Afastamo-nos do paradigma positivista, “um paradigma simplificador que, de, 

modo oculto, governa os nossos atos epistémicos e promove generalizações abstratas, 

disjunções, simplificações” (Jover, 1985, p. 20). O presente estudo desoculta os processos 

descritivos e interpretativos do investigador, realçando a importância atribuída aos 

contextos na construção e compreensão dos significados e dos sentidos (Bakhtin, 

1929/1981; Denzin, 1983, 1989, 2002; Denzin & Lincoln, 1994, 2000; Erickson, 1986; 

Hamido & César, 2009). Sublinha-se que o sentido que ilumina o fenómeno em estudo é 

configurado pela relação que o investigador com ele estabelece, possibilitando “construir 

conhecimentos que não seriam possíveis numa relação de exterioridade face à situação 

explicada” (Not, 1984, p. 110).  

Laville e Dionne (1999) sublinham que, perante fenómenos humanos como os que 

fazem parte do presente estudo, o investigador, em nome de uma pretensa objetividade, 

não deve “apagar-se”, porque evidencia “preferências, inclinações, interesses 

particulares; interessa-se por eles e considera-os a partir de seus sistemas de valores” 

(Laville & Dionne, 1999, p. 34). Coutinho (2005, 2008) e Ortony (1993, 2001) salientam 

que o investigador social está mais interessado em descrever e interpretar do que em 

explicar, prever e controlar, resultando o conhecimento da interação “com o contexto no 

qual ela se apresenta” (Ortony 1993, pp. 1-2).  

Erickson (1986) salienta que o paradigma interpretativo é apropriado aos estudos 

educativos, particularmente aos que procuram conhecer o sentido que determinados 

atores (actors) atribuem aos acontecimentos, bem como a compreensão dos discursos 

produzidos pelo eu e pelo outro num diálogo (cúmplice?) interativo e co-construído. 

Argumenta que a investigação interpretativa educacional “é extraordinariamente 

aprofundada e reflexiva, observando e descrevendo os acontecimentos tal como eles 

ocorrem no seu ambiente natural, tentando perceber o significado das ações a partir dos 

diferentes pontos de vista dos actores” (Erickson, 1986, p. 121), dando a conhecer as 

diferentes I-positions (Hermans, 1996, 2001) que, dialogicamente, desocultam o sentido 

do fenómeno. Numa abordagem interpretativa, a complexidade, a imprevisibilidade, o 
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dinamismo e a singularidade dos fenómenos em estudo apelam, como diria Ricoeur 

(1978), para “um ato hermenêutico que, explícita ou implicitamente, procura a 

compreensão de si mediante a compreensão do outro” (p. 18). Porque os fenómenos 

sociais são complexos e únicos, procurou-se um paradigma investigativo que assumisse 

a existência de múltiplas realidades - que o mundo não é qualquer coisa de objetivo que 
está fora, mas que é função das perceções e interacções pessoais. É um fenómeno 
altamente subjectivo que necessita de interpretação e não tanto de medida. Mais do que 
os factos, as crenças estão na base da percepção. A investigação é exploratória, indutiva 
e enfatiza os processos mais do que os produtos. Neste paradigma, não há hipóteses pré-
determinadas, nem tratamentos, nem restrições relativamente ao resultado final. (...) O 
que efectivamente se faz é observar, intuir, viver o que está a ocorrer num contexto 
natural. (Merriam, 1988, p. 17, itálico no original). 

Allan e Slee (2008) realçam ser impossível ao investigador interpretativo despir-

se das ideologias que configuram as interpretações do mundo, porque simplesmente não 

as pode abandonar. Argumentam, estes autores, que elas “moldam o que nós pensamos e 

o que sabemos”, sem que, na maior parte das vezes, sejam evidentes, porque “como um 

colega comentou ‘a ideologia é como o odor da transpiração: sentimos o dos outros, mas 

nunca o nosso’” (Allan & Slee, 2008, p. 54, aspas no original). E se “A ideologia parece 

estar colocada na esfera da produção intelectual e reflexiva acerca da própria existência 

humana” (Ranieri, 2002, p. 12), a “descrição [dos fenómenos humanos] nunca é neutra” 

(Maffesoli, 1999, p. 22). Significa que o investigador “escute o social, mergulhe nos 

imaginários, penetre nas contradições” (Maffesoli, 1999, p. 23). O investigador é mais ou 

menos “intervencionista”, compromete-se com as ideologias que interferem “num plano 

decisório mais elevado, (...) afetando diretamente a própria alternativa de escolha de 

outros homens” (Ranieri, 2002, p. 15). 

Porque o investigador, no presente estudo, é confrontado com processos de 

inclusão (ou a falta dela), não pode deixar de se comprometer com a mudança social que 

configura as problemáticas que iluminam a investigação em EI (Allan & Slee, 2008; 

Armstrong & Moore, 2004; Billington, 2000; Freire, 1970/1987, 2000a, 1967/2000c; 

Pomeroy, 2000). Assim, adotando uma postura de diálogo metodológico, aproximamo-

nos dos estudos sócio-críticos, salientando que o conhecimento deve contribuir, de algum 

modo, para  

dissolver as limitações sociais estruturalmente impostas, fazendo com que os mecanismos 
causais sejam visíveis para todos aqueles que se sentem afetados por eles, permitindo-
lhes a superação dos problemas sociais que afetam as suas vidas (Bravo & Eisman, 1998, 
p. 52).  
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Estas considerações ganham outra pertinência quando nos propomos estudar 

como são configurados os processos de inclusão de estudantes adultos pouco 

escolarizados sinalizados como necessitando de AESE, no caso, adultos surdos. Autores 

como Contini (2001), Pomeroy (2000), César e Ainscow (2006) ou Rodrigues (2006a, 

2006b, 2007) realçam que, de modo geral, a investigação produzida sobre a educação de 

indivíduos que necessitando de AESE evidencia percursos pouco inclusivos, porque 

ainda iluminada por uma epistemologia e por uma ontologia monocultural, em detrimento 

de uma epistemologia e de uma ontologia intercultural (Hamido & César, 2009; Kelman, 

2005; Semprini, 1999), que evidencie que não se deve tratar os fenómenos sociais como 

se eles fossem epistemológica, ontológica e conceptualmente similares (Hjørland, 2003, 

2004). 

Para Bagga-Gupta (2007), Moura (2000), Skliar (1998a) ou Wrigley (1996), 

apesar de algumas mudanças significativas, muitos estudos sobre os surdos são 

desenvolvidos segundo abordagens epistemológicas muito próximas do 

monoculturalismo epistemológico referido por Semprini (1999) e Kelman (2005). Porque 

configurados por uma cultura investigativa demasiado audista (Lane, 1997; Lane, 

Hoffmeister, & Bahan, 1996), reproduzem valores e preconceitos arreigados nas culturas 

em que os investigadores, na sua maioria ouvintes, participam, os quais, ao agirem e 

reagirem “em função dos mecanismos e das relações de poderes e saberes” (Skliar, 1998a, 

p. 19), pouco ou nada contribuem para a compreensão dos surdos como participantes de 

culturas minoritárias socialmente pouco valorizadas, de que é exemplo, em Portugal, a 

LGP não ser considerada uma língua oficial do país. 

Como sublinha Stake (1995/2005), o investigador é defensor de causas. Assim, 

importa que a investigação sobre os surdos contribua para a mudança e desenvolvimento 

de um (outro?) paradigma epistemológico e cultural (civilizacional?) mais inclusivo que 

saliente que “A cultura surda não é uma imagem velada de uma hipotética cultura ouvinte. 

Não é o seu revés. Não é uma cultura patológica” (Skliar, 1998a, p. 28). Neste sentido, 

porque o investigador interpreta (Stake, 1995/2005), é seu dever contribuir “para a 

construção de sentido através dos processos de investigação, bem como da 

impossibilidade em permanecer de “fora” da problemática do fenómeno investigado 

durante [e depois, diríamos nós] o decorrer da investigação” (Nightingale & Cromby, 

1999, p. 228, aspas no original). Assim, a investigação que nos propomos realizar não 

pretende ser “sobre os surdos, mas com os surdos, com as suas famílias, com os 

profissionais da educação, com investigadores que, têm produzido reflexão e trabalho 
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científico nesse âmbito” (Coelho, 2007, p. 332). Importa que o investigador assuma o 

processo investigativo como ação reflexiva que possibilite desenvolver reflexividade 

pessoal (Finlay, 2002; Reinharz, 1992), isto é, 

capacidade de reflectir-se para dentro de si mesmo enquanto investigador (inquirer); para 
a exterioridade da cultura, da história, da linguística, da política, e outras forças que 
configuram a investigação; e entre o investigador e os participantes na interacção social 
que partilham. (Sandelowski & Barroso, 2002, p. 222) 

Nesta perspetiva, o presente estudo deve ser entendido “como um modo de 

refletirmos criticamente nos impactes da nossa presença no processo investigativo” 

(Ramazanoglu & Holland, 2002, p. 158). Significa incluir a compreensão dos fenómenos 

sociais em estudo nos contextos socioculturais em que a atividade humana os criou 

(Schütz, 1962, 1972,1976; Vygotsky, 1932/1994a), bem como “referir essa atividade aos 

motivos a partir dos quais ela se origina” (Schütz, 1976, p. 10). 

Como já afirmámos, para além de intérprete, o investigador também é defensor de 

causas (Stake, 1995/2005). A opção pelo paradigma interpretativo, que configura o 

presente estudo, deve possibilitar que reflitamos e (re)pensemos os valores, as crenças e 

as vivência conceptuais e axiológicas que devem iluminar a efetivação de princípios de 

EI. Como os estudos interpretativos também devem assumir dimensão pedagógica (van 

Manen, 1990), ao convidarmos os agentes educativos a melhor compreender para melhor 

efetivar princípios de EI, pensamos poder contribuir para a construção de um futuro 

educacional e social que se deseja mais promissor, porque mais acolhedor da diversidade 

humana. 

4.2.2. Quando a singularidade é irredutível: o estudo de caso 

Uma das características do paradigma interpretativo reside na diversidade de 

designs metodológicos postos ao dispor do investigador. Perante tal diversidade, o 

investigador terá de fazer opções e tomar decisões, sabendo de antemão que, ao fazê-lo, 

deverá assumir e lidar com as possibilidades e limitações do design pelo qual optou (Yin, 

1990, 2005). Para Gall, Borg e Gall (1996) ou Hamel, Dufour e Fortin (1993), os designs 

associados ao paradigma interpretativo devem focar-se não tanto em populações ou 

amostras mas sim em caso(s), possibilitando, como salientam Bogdan e Biklen (1994), 

uma “observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico” (p. 89).  
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Autores como Cohen e Manion (1994), Merriam (1988), Yin (1990) ou Stake 

(1978, 1995/2005) sublinham que o estudo de caso é indicado para estudar fenómenos 

sociais complexos revestidos de grande atualidade, como o educacional, e que colocam 

questões do tipo “como?”, “porquê?”, “quando?” e “para que?”. Erickson (1989) realça 

que o estudo de caso permite ao investigador descrever, com detalhe e profundidade, os 

diversos modos como os participantes no estudo vivenciam, de forma particular e 

singular, o quotidiano, assim como o sentido com o qual (re)constroem e (re)atribuem 

complexidade e singularidade aos contextos socioculturais em que se encontram. 

Hamel e seus colaboradores (1993) e Stake (1995/2005, 1998) salientam que, no 

estudo de caso, a subjetividade do investigador assume um papel importante na definição 

do fenómeno em estudo, devendo o caso partir mais do próprio investigador do que ser 

imposto pela campo de investigação em que o fenómeno ocorre. Isto ignifica que ao 

estudo de caso subjaz que, se, por um lado, o investigador se deixa, em certo sentido, 

configurar pelo fenómeno a investigar, por outro lado também o fenómeno é configurado 

pelo olhar do investigador. Significa que ao investigador importe, como diria Gadamer 

(1998), “manter a vista atenta à coisa, através de todos os desvios a que se vê 

constantemente submetido em virtude das novas ideias que lhe ocorram” (p. 402). É, pois, 

importante realçar que, no estudo de caso 

O investigador deve estar envolvido na atividade como um insider e ser capaz de refletir 
sobre ela como um outsider. Conduzir a investigação é um ato de interpretação em dois 
níveis: as experiências dos participantes devem ser explicadas e interpretadas em termos 
das regras da sua cultura e relações sociais, e as experiências do investigador devem ser 
explicadas e interpretadas em termos do mesmo tipo de regras da comunidade intelectual 
em que ele ou ela trabalha (Eisenhart, 1988, pp. 103-104, itálicos nossos). 

Yin (1990) sublinha que o estudo de caso é uma investigação empírica que 

“investiga um fenómeno contemporâneo, num contexto de vida real; quando as fronteiras 

entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes; e no qual são usadas fontes 

múltiplas de evidências” (p. 23). Stake (1995/2005), Yin (1990, 2005) ou Denzin (1989, 

2002) salientam que as características do estudo de caso possibilitam incluir, não só o 

produto da investigação, como o próprio processo, através do qual o investigador contacta 

com o fenómeno em estudo, refletindo, revendo os significados do que vai ocorrendo, 

procedendo por indução e baseando-se numa descrição densa, que vai além dos factos e 

das experiências, apresentando, o mais pormenorizadamente possível, o contexto, as 

emoções e as interações sociais que interrelacionam os diversos participantes entre si. 
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Neste sentido, Patton (1990) salienta que “O estudo de caso deve levar o leitor até à 

situação do caso, da vida das pessoas (...) devendo as descrições do caso ser holísticas, 

abrangentes (...) e incluir uma miríade de dimensões de fatores, de variáveis” (p. 387, 

aspas nossas) 

Stake (1995/2005, 1998), Yin (1990), Stenhouse (1985, 1993) ou Bassey (1999) 

consideram que, consoante o problema, as questões e os objetivos do estudo, o estudo de 

caso pode ser de diferentes tipos. Stake (1978, 1995/2005, 1998) considera três tipos do 

estudo de caso: intrínseco – o investigador pretende compreender melhor um caso, sendo 

o interesse investigativo resultante da particularidade e singularidade desse caso; 

instrumental - o investigador tem como propósito obter insights sobre uma determinada 

dimensão do fenómeno em estudo, ou pretende aprofundar um determinado aspeto 

conceptual (teoria); coletivo - onde o investigador pretende estudar, em simultâneo, um 

conjunto de casos semelhantes, ou não, para compreender melhor um determinado 

fenómeno e, eventualmente, gerar teoria partindo dos casos em estudo.  

Nesta investigação, dadas as características do caso em estudo, consideramo-lo 

um estudo de caso intrínseco, porque pretendemos descrever e interpretar os modos 

singulares (porém, complexos) como uma escola pública secundária de Lisboa inclui 

estudantes adultos surdos no ensino secundário recorrente noturno. Esta opção ganha 

especial sentido quando o investigador era docente nessa escola. Como descreve Stake 

(1995/2005), o caso apareceu-nos “pela frente, e sentimo-nos [como que] obrigados a 

tomá-lo como objeto de estudo” (p. 16). Existe, deste modo, um interesse intrínseco no 

caso, necessitando o investigador de “aprender sobre este caso em particular. Temos um 

interesse intrínseco no caso, e podemos chamar ao nosso trabalho estudo de caso 

intrínseco” (Stake, 2005, p. 19).  

Podemos igualmente considerar o estudo de caso como singular ou holístico (Yin, 

1990, 2005), pedindo processos investigativos adequados a situações em que o caso 

necessita de particular e profunda atenção. Assim, é possível ao investigador descrever e 

interpretar as características holísticas e significativas que iluminam o sentido do caso, 

dando voz e poder às diferentes I-positions (Hermans, 2001) que configura. Significa, que 

“o interesse [do caso] incide no processo mais do que nos resultados; no contexto, mais 

do que numa variável específica; na descoberta, mais do que na confirmação” (Merriam, 

1988, p. 19).  

Para Yin (1990, 2005), Stake (1995/2005, 1998) ou Patton (1990) o estudo de 

caso, ao investigar determinado fenómeno no seu contexto que, designam por natural, 



201 

permite ao investigador tirar partido de múltiplas fontes, bem como de múltiplos 

instrumentos de recolha de dados como, por exemplo, entrevistas, observações, 

documentos e protocolos, proporcionando ao investigador estudar o fenómeno ao longo 

de um período determinado de tempo, através de relatos múltiplos e pormenorizados 

fornecidos pelos participantes (Cohen & Manion, 1994), desocultando-lhes a(s) voz(es) 

e distribuindo poder. É o que acontece na presente investigação realizada num cenário de 

educação formal e institucional, numa escola secundária pública de Lisboa, onde os 

diversos participantes, incluindo o investigador, se encontravam periodicamente e com 

frequência, permitindo um relato rico e holístico do fenómeno, analisando e interpretando 

a polifonia de vozes que o iluminam (César, 2013a; Hamel et al., 1993; Merriam, 1988; 

Stake, 1995, 1998; Yin, 1990, 2005). 

Autores com Ponte (1994), Denzin (1989, 2002) ou Laville e Dionne (1999) 

sublinham que, apesar das configurações particulares e singulares que lhe subjazem, o 

estudo de caso intrínseco não tem a pretensão de ter estudado e observado o fenómeno no 

seu todo, ou de ter fixado todas as ocorrências, não deixando, contudo, de se tornar 

representativo uma vez que,  

se um pesquisador se dedica a um dado caso, é muitas vezes porque tem razões para 
considerá-lo como típico de um conjunto mais amplo do qual se torna representante, e 
que esse caso pode, por exemplo, ajudar a melhor a compreender uma situação ou um 
fenómeno complexo (Laville & Dionne, 1999, p.156).  

Triviños (1987) salienta que o foco de interesse do estudo de caso é ser “uma 

unidade que se analisa aprofundadamente” (p. 133) através de um processo interpretativo, 

reflexivo e flexível. Woods (1990, 1994, 1996a) ou Eisenhart (1988, 2001) sublinham 

que, porque estudos como este proporcionam o encontro de olhares no ambiente onde o 

investigador e o fenómeno (inter)agem e (inter)atuam no exercício da intersubjetividade, 

assumem dimensão etnográfica, possibilitando a  

descrição [densa e fina] de fenómenos que ocorrem no contexto da vida de um grupo, 
[dando] especial atenção às estruturas sociais e ao comportamento dos indivíduos 
relativamente à sua pertença ao grupo e [à] interpretação do significado destes para a 
cultura do grupo” (Taft, 1997, p. 71). 

O presente estudo configura-se, parafraseando Molina (1999), como uma análise 

micro-etnográfica de uma unidade de análise constituída por uma comunidade educativa 

de uma escola secundária pública de Lisboa, que inclui estudantes adultos surdos no 

ensino secundário recorrente noturno, possibilitando ao investigador iluminar os modos 
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como as diferentes vozes desta comunidade educativa conceptualizam e vivenciam o 

processo de inclusão destes estudantes. Pretende-se, deste modo, como diria Peirce 

(1958/1977), descrever e interpretar, à luz de uma heurística semiótica, que processos esta 

escola mobiliza para essa inclusão, bem como compreender como são operacionalizados 

nas práticas organizacionais, profissionais e pedagógicas, princípios de EI. Significa que, 

ao assumir uma abordagem interpretativa, se reconhece que investigar é interrogar e 

auscultar/perscrutar a pluralidade de vozes (Bakhtin, 1929/1981; César, 2013a, 2013b; 

Hamido & César, 2009) que, no terreno, participam no caso em estudo, dando-lhes poder. 

Significa, por último, que é dever do investigador desocultar a teia de significados 

(Geertz, 1973/1989) construída dinâmica e publicamente pelos participantes e que 

ilumina o sentido das fragilidades, dos desafios e da esperança que todos devemos 

depositar na construção de cenários educativos e sociais mais inclusivos.  

4.2.3. Quando a verdade (des)ilude: critérios de qualidade da investigação 

Uma das principais preocupações de qualquer investigador deve consistir em 

desenvolver diferentes e sustentados modos de produzir uma investigação de qualidade. 

Para Coutinho (2008), Rossman e Wilson (1985) ou Winter (2000), a problemática da 

qualidade dos estudos interpretativos relaciona-se com a questão da alegada legitimidade 

científica (ou falta dela) deste tipo de estudos. Argumentam estes autores que mais do que 

qualquer outro tipo de investigação, os estudos interpretativos – por eles designados 

qualitativos – são constante e persistentemente confrontados com essa questão, porque a 

comunidade dita científica, (ainda) predominantemente positivista, não lhes reconhece a 

validade, a fiabilidade e a generalização – características próprias (e condições sine qua 

non?) dos estudo considerados como científicos ou da dita ciência verdadeira (Coutinho, 

2008; Kennedy, 1976; Rossman & Wilson, 1985; Winter, 2000).  

Autores como Lincoln (2002) ou Altheide e Johnson (1998) questionam se os 

critérios de qualidade (validade, fiabilidade e generalização), tantas vezes 

emprestados/importados, e outras tantas mimados do paradigma positivista, serão 

adequados às características que configuram a investigação interpretativa. Ao lidar com 

a (inter)ação humana esta postura não visa mensurar nem generalizar, mas chegar a uma 

compreensão e interpretação do que estas (inter)ações possam significar na sua 

complexidade e unicidade (Erickson, 1986; Wolcott, 1990, 1994).  
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Lincoln e Guba (1985, 2000) consideram que devem ser adotados outros (novos?) 

critérios de qualidade, tais como, a confiabilidade (trustworthiness). Para estes autores, a 

qualidade dos estudos interpretativos seria sustentada na: (a) credibilidade (credibility), 

ou seja, na capacidade dos participantes confirmarem os dados; (b) transferibilidade 

(transferability), ou seja na capacidade dos resultados do estudo serem aplicados a outros 

contextos), (c) consistência (dependability), ou seja, na capacidade de investigadores 

externos seguirem o método usado pelo investigador); e (d) aplicabilidade ou 

confirmabilidade (confirmability), ou seja, na capacidade de outros investigadores 

poderem corroborar as construções do investigador. 

Neste contexto, Burns (2000), Denzin e Lincoln (2000) ou Guba e Lincoln (1989) 

referem-se à triangulação como uma das ferramentas estratégicas mediadoras da 

qualidade dos estudos interpretativos. Embora Flick (1998) considere que a triangulação 

não deva ser vista como “ferramenta ou estratégia de validação, mas uma alternativa para 

a validação” (Flick, 1998, p. 230), ao apelar para um pluralismo metodológico, ela 

conferiria qualidade sustentada à investigação interpretativa (Denzin & Lincoln, 1994, 

2000), possibilitando, deste modo, reduzir substancialmente possíveis preconceitos, 

interesses e falhas da investigação (Mackrell & Nielsen, 2007; Schwandt, 1998, 2006).  

Apesar de autores como Richardson (1997, citado por Denzin & Lincoln, 2006) e 

Janesick (2000) preferirem a expressão “cristalização” a triangulação, Denzin e Lincoln 

(2006) sublinham que a triangulação possibilita a “exposição simultânea de realidades 

múltiplas refratadas” (p. 20), combinando/cruzando “múltiplos observadores e teorias, 

múltiplos métodos e materiais empíricos, podendo, deste modo, [o investigador] esperar 

superar os enviesamentos (bias) e os problemas intrínsecos aos estudos de método-único, 

de observador-único e de teoria-única” (Denzin,1989, p. 247).  

Denzin (1989, 2002), Huberman e Miles (1998), César (2013a, 2013b) ou Burns 

(2000) referem-se a diversos modos e processos de triangulação: das fontes, de 

instrumentos de recolha de dados, dos investigadores, das teorias e dos métodos. Nesta 

investigação, procurou-se recorrer à triangulação: (a) das teorias, abordando e 

confrontando os dados com diferentes e diversificadas perspetivas teóricas que iluminam 

as problemáticas inerentes à EI, particularmente a inclusão de estudantes surdos; (b) das 

fontes, confrontando os dados provenientes de diferentes e diversificados informantes, 

por exemplo, estudantes surdos e ouvintes, professores, elementos dos órgãos de gestão 

da escola, bem como outros agentes educativos e elementos significativos da comunidade 

educativa; (c) de instrumentos de recolha de dados, recorrendo a múltiplos e 
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diversificados instrumentos de recolha de dados; (d) metodológica, procedendo a diversas 

combinações inter-metodológicas, por exemplo, múltiplas observações, questionários, 

entrevistas semiestruturadas, tarefas de inspiração projetiva e diário de bordo; e (e) de 

investigadores, sendo algumas interpretações confrontadas com as de outros 

investigadores que fizeram parte da equipa do projeto IC. 

 Tendo o investigador optado por descrever e interpretar “os fenómenos em termos 

de significados que as pessoas a eles conferem” (Denzin & Lincoln, 2006, p. 17), 

desenvolvendo com os participantes relações prolongadas e de proximidade, pensamos 

ter-lhe sido possível alcançar a qualidade desejada numa investigação deste tipo, 

descrevendo fina e detalhadamente o sentido que ilumina as rotinas e problemáticas “da 

vida dos indivíduos” (Denzin e Lincoln, 2006, p. 17). Significa que o investigador 

escolheu criteriosa e intencionalmente os participantes considerados mais significativos 

para a compreensão do fenómeno em estudo e recorreu a um processo multi e 

plurimetódico de recolha de dados, indo ao encontro de várias fontes que lhe permitissem 

descrever densamente o fenómeno em estudo (Gillham, 2000; Hamido & César, 2009; 

Patton, 1990). 

Altheide e Johnson (1988), Patton (1990) ou Morse (1999) destacam um outro 

modo de conferir qualidade à investigação interpretativa: a partilha dos resultados que o 

investigador vai alcançando, confrontando, com os pares, dialógica e inter-

disciplinarmente, interpretações diversas e mais finas sobre o fenómeno em estudo. Na 

presente investigação, esta opção tornou-se possível graças às diversas reuniões 

realizadas no âmbito do projeto Interacção e Conhecimento (IC) do qual o investigador 

fazia parte. Para estas reuniões selecionámos dados que foram postos à discussão pelos 

diversos elementos deste projeto interdisciplinar, pretendendo, não só partilhar dados, 

teorias e argumentos, mas também confrontar as interpretações que íamos fazendo com 

as dos participantes, procurando, deste modo, o rigor da investigação “desde as acções 

levadas a cabo pelo investigador durante o processo investigativo, até à apresentação dos 

resultados ao leitor” (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002, p. 1), 

Guba e Lincoln (1981, 1994), sublinhando que o constructo de validade externa, 

tal como é entendido no paradigma positivista, parece não servir os fundamentos e 

propósitos epistémico-metodológicos da investigação interpretativa, propõem que seja 

substituído pelo conceito de transferibilidade (transferability), devendo o investigador 

cuidar de “justificar [pormenorizadamente] a qualidade das suas decisões e as razões que 

estiveram por detrás dessas decisões” (Morse et al., 2002, pp. 7-8). Assim, seguindo de 
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perto o constructo de generalização naturalística proposto por Stake (1978, 1995/2005) e 

por Stake e Trumbull (1982), que sublinham o papel que a interação investigador-leitor 

pode desempenhar na incrementação de qualidade nos estudos interpretativos, Bassey 

(1999) argumenta que as generalizações proporcionadas por este tipo de estudos “são 

feitas pessoalmente pelo leitor e as generalizações proposicionais (ou asserções) são 

tornadas públicas pelo investigador” (p. 33). Neste sentido, Kennedy (1976) refere o 

constructo de generalização pelo leitor/utilizador para evidenciar que a generalização dos 

estudos é (também) da responsabilidade do leitor, sublinhando-se que a generalização 

significa um processo interativo ou dialógico (Lincoln, 2002) em que, à semelhança do 

que acontece num diálogo hermenêutico,  

o sujeito é convidado a compreender-se perante o texto, isso acontece porque o texto não 
está fechado sobre si mesmo (…). O sujeito é sempre alguém que o recebe, que o faz seu, 
que apropria sentido. (Ricoeur, 1977, pp. 132-133) 

No entanto, a possibilidade da dúvida ainda persiste: “Como pode um investigador 

persuadir o leitor de que vale a pena prestar atenção aos resultados da sua investigação?” 

(Lincoln & Guba, 1985, p. 290).  

Porque corroboramos a perspetiva de que “a confiança e convicção são resultantes 

do sentido atribuído aos fenómenos” (van der Maren, 1996, p. 78), pensamos que a 

qualidade da investigação, expressa através da consistência e da coerência que a sustenta, 

não deve ser configurada na pretensão de estabelecer uma verdade abstrata e eterna sobre 

os fenómenos, mas na interatividade e reflexibilidade dialógicas ou, nas palavras de 

Matos (2002), na subjetividade partilhada, destacando os pontos de convergência e/ou de 

divergência que configuram as visões do mundo de todos aqueles que, no terreno, 

iluminam sustentadamente o sentido do fenómeno em estudo.  

4.2.4. Quando investigar significa dignificar: questões éticas 

César (2009a, 2013a, 2013b), Birch e Miller (2002), Allan e Slee (2008) ou van 

Manen (1990) realçam que, num contexto investigativo em que as interações humanas se 

constituem num dos pilares da investigação, como é o caso dos estudos interpretativos, 

as questões éticas configuram-se como “parte integrante de todo o processo da 

investigação, não podendo ser vistas como uma adenda ou uma sobrecarga para a 

investigação” (Mertens, 1998, p. 23). 

Para Allan e Slee (2008) estas questões ganham especial relevância na 
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investigação em EI porque, ao lidarem com as problemáticas da inclusão (ou falta dela) 

confrontam as ideologias mais profundas das sociedades no seu todo, levando a que sejam 

questionados mecanismos sociais complexos e contraditórios tidos como tabus. Cabe 

muitas vezes ao investigador evidenciar e “denunciar a natureza perversa da exclusão (...) 

e sugerir [outros] caminhos que levem a que as coisas mudem para que se possa construir 

algo melhor” (Allan & Slee, 2008, p. 33). Significa que o investigador se questiona 

constantemente sobre qual o seu papel perante si mesmo e perante aqueles que mais 

intensa e proximamente vivenciam a problemática da inclusão: os participantes, 

particularmente, por razões já descritas, os surdos. 

Cuidando de minimizar eventuais situações de conflito moral ou ético, quer do 

investigador consigo mesmo quer entre este e os participantes quer, ainda, entre os 

participantes entre si, Erickson (1986) propõe alguns modos de o investigador estabelecer 

e manter relações de confiança, de colaboração e de autenticidade com os participantes 

durante o processo investigativo, dos quais se destacam os seguintes: (a) neutralidade de 

juízos face aos participantes – o investigador deve, as vezes que forem consideradas 

oportunas, esclarecê-los sobre os objetivos da investigação; (b) confidencialidade - para 

além de garantir o anonimato, o investigador nunca deverá formular comentários junto 

dos participantes sobre o que observou relativamente a um deles; (c) envolvimento - o 

investigador deve assumir os participantes como colaboradores e tentar envolvê-los na 

investigação; e (d) clareza - o investigador deve dar a conhecer aos participantes não só 

os objetivos, as questões principais que orientam a investigação, mas também os 

procedimentos a utilizar na recolha de dados. 

Iluminado pelas reflexões em torno da conceção “do ser humano como 

instrumento” (Guba & Lincoln, 1982, citado por Guba & Lincoln, 2006, p. 188), o 

investigador teve a preocupação e o cuidado de, em cada etapa do estudo, tratar o Outro 

(na pessoa dos participantes) como pessoa, no sentido kantiano do termo, isto é, como 

fim em si mesmo e nunca como um meio para atingir um fim (Kant, 1787/1986a, 

1797/1986b). Neste sentido, o investigador começou por obter o consentimento (formal 

e/ou informalmente) de todos os participantes, tendo o cuidado de lhes facultar 

informações detalhadas e consideradas relevantes sobre os objetivos do estudo, 

descrevendo-lhes cada etapa da investigação e as questões de investigação consideradas 

pertinentes. De igual modo, cuidou que a confidencialidade e o anonimato - tarefas nem 

sempre lineares, nem sempre fáceis de realizar - dos participantes desta investigação 

fossem devidamente cuidados. Subscrevendo as palavras de Christians (2006) a propósito 
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do status inegociável da privacidade da pessoa humana, em nenhum momento da presente 

investigação o investigador ocultou os seus objetivos e o seu papel de investigador. E 

porque consideramos que “invadir a privacidade frágil, porém distintiva, das pessoas é 

um procedimento intolerável” (Christians, 2006, p. 147), tivemos o cuidado de garantir 

aos participantes a salvaguarda da privacidade, recorrendo para tal a nomes fictícios e um 

profundo respeito e discrição sobre o que nos foi permitido observar e estudar. 

4.2.5. Dando a vez e a voz: contextos e participantes do estudo 

4.2.5.1. A escola 

van Manen (1990) destaca o contexto investigativo como um dos elementos a ter 

em conta no paradigma interpretativo de “fenómenos que afetam significativamente os 

interesses dos participantes e que os relacionam ao mundo” (pp. 30-31). O contexto 

investigativo que configurou o presente estudo é uma escola secundária pública de 

Lisboa, com uma larga tradição no ensino artístico em Portugal. Ultrapassou já os 60 anos 

de vida, tendo nela “desde sempre o mundo laboral buscado artistas e técnicos com 

formação diversificada, os quais vieram a marcar, indelevelmente, o panorama cultural 

português” (Projecto educativo de escola (PEE, p. 5). Assumidamente uma escola 

especializada em ensino artístico, “toda a sua acção curricular e extra-curricular [se centra 

em torno do] ensino das artes visuais e audiovisuais e do design” (PEE, p. 8, itálico no 

original), tendo como principal missão “proporcionar, na escola, cursos artísticos 

especializados e uma formação de excelência nas diversas áreas artísticas, de design e dos 

audiovisuais” (PEE, p. 5, itálico no original), de modo a responder “às exigências do 

mundo actual [, bem como] corresponder aos interesses, necessidades e expectativas dos 

jovens [e adultos, diríamos nós], e aos desafios que os esperam” (PEE, p. 7) 

Por ser relevante para a compreensão do fenómeno em estudo, saliente-se um 

outro elemento que configura o modo de ser e de querer estar desta escola: incluir na 

entrada principal um painel de azulejos com nome da escola, seguido da palavra Amo-te. 

Esta palavra assume-se como um dos ex-líbris desta escola, sendo, aliás, evidenciada não 

só na capa do PEE (ver Anexo 4) como também por diversos participantes, o que a 

configura numa das referências identitárias da escola para todos os que nela participam, 

aí desenvolvendo atividade profissional. 

Os espaços físicos da escola são descritos no PEE do modo seguinte:  
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O edifício escolar estende-se, arquitectonicamente, de forma articulada em vários corpos, 
de um a cinco pisos, onde se dispõem, para além das múltiplas salas de aula, espaços 
destinados às práticas laboratoriais das ciências físico-químicas aplicadas e oficinais das 
áreas tecnológicas ministradas (cerâmica, têxtil, ourivesaria, equipamento, artes gráficas 
e audiovisuais), salas de desenho, computação gráfica, desenho assistido por computador 
e tecnologias de informação e comunicação, uma galeria de exposições, ateliês de artes 
plásticas e de reciclagem de papel, um centro de recursos, dois ginásios e balneários, uma 
papelaria, um bar e um refeitório, um espaço de serviços administrativos e gabinetes da 
direcção executiva e da associação de estudantes. (p. 4) 

Apesar de ausente nesta descrição, parece-nos relevante referir que a escola fez 

construir uma sala insonorizada, destinada maioritariamente às turmas de ensino especial 

com estudantes surdos.  

Apresenta um plano anual de atividade (PAA - ver Anexo 5) bastante denso e 

diversificado em termos de propostas de atividades a realizar ao longo do ano letivo, 

propostas estas que são, na sua maioria, apresentadas, individualmente ou em grupo, pelos 

professores, tendo como “núcleo central de formação curricular (…), a promoção de 

múltiplas actividades culturais consentâneas com a natureza do seu projecto educativo, 

como sejam, conferências, encontros, seminários, workshops, cursos livres, 

complementos de formação e exposições” (PEE, p. 4, itálico no original). Relativamente 

à formação de professores e demais agentes educativos, é referida pelo PEE e pelo PAA 

como uma das estratégias “para o desenvolvimento de competências, [que permita] 

actualizar (…) conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos e a corresponder aos 

novos desafios curriculares, educativos e funcionais” (PEE, pp. 9-11).  

Um aspeto a destacar na caracterização desta escola, diz respeito à educação de 

estudantes sinalizados como necessitando de AESE, particularmente surdos, de cuja 

educação a escola conta com uma larga experiência, entrecruzando-se com a história da 

escola e da educação de surdos em Portugal (Melro, 1999, 2003a). Contudo, contando 

esta escola com um número considerável de estudantes sinalizados como necessitando de 

AESE (N= 39, dos quais 17 são surdos, frequentando do 10.º ao 12.º anos de escolaridade, 

sendo que 11 frequentam o ensino secundário recorrente noturno), das imensas atividades 

previstas no PAA (ver Anexo 5), à exceção do núcleo de ensino especial e do serviço de 

psicologia e orientação (SPO), apenas o departamento de ciências sociais e humanas – do 

qual o investigador faz parte - faz referência a atividades que incluem os surdos como 

dinamizadores ou como público-alvo. 
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4.2.5.1.1. A população escolar 

4.2.5.1.1.1. População discente 

A população discente é caracterizada no PEE nos seguintes termos:  

A população estudantil, cerca de 1000 alunos dos cursos diurnos (maiores de 14 anos) e 
400 alunos dos cursos nocturnos (maiores de 18 anos), habita, a maior parte, na cidade, e 
a restante, em concelhos limítrofes. A sua proveniência socioeconómica é, de um modo 
geral, bastante heterogénea. Adolescentes nas suas capacidades, motivações, percepções, 
sentimentos e necessidades, os alunos sentem-se geralmente bem na escola e mantêm 
boas relações com colegas, professores e funcionários. Mais motivados para disciplinas 
de índole prática, revelam natural gosto pelas temáticas artísticas e culturais e são 
particularmente sensíveis aos problemas de natureza ecológica e ambiental. (p. 5) 

Pela importância que esta caracterização assume para a compreensão do fenómeno 

em estudo, sublinhamos uma particularidade do discurso relativo às “capacidades”, 

“motivações” e outros elementos caracterizadores dos estudantes da escola ser dirigido 

apenas aos “adolescentes”, esquecendo que uma parte da população discente desta escola 

é constituída por adultos. 

 Como a presente investigação se focou no ensino secundário recorrente noturno 

(ver Quadros 1 e 2), optámos por apresentar apenas a população escolar que frequentava 

esta modalidade de ensino. 

Quadro 1 - População escolar do ensino secundário recorrente noturno: Número de turmas 
distribuídas pelos diversos cursos oferecidos pela escola (2007/2008) 

Cursos N.º de turmas 
10.º Ano 1 11.º Ano 12.º Ano 

Curso artístico especializado 3 - - 
Comunicação audiovisual - 1 1 
Design de comunicação - 1 1 
Design de produto - - 3 

Total de turmas 3 2 5 

1 - De acordo com os Decretos-Lei n.º 74/2004 de 26 de Marco (ME, 2004a), n.º 24/2006 de 6 de Fevereiro 
(ME, 2006a) e com as portarias n.º 550-B/2004, de 21 de Maio (ME, 2004b) e n.º 780/2006, de 9 de Agosto 
(ME 2006b), os cursos artísticos de nível secundário de educação, nos domínios das artes visuais e dos 
audiovisuais contam na sua organização curricular com um 10.º ano comum, devendo os estudantes no final 
desse ano escolher os respetivos cursos de acordo com as áreas de especialização. 

Quadro 2 - População escolar do ensino secundário recorrente noturno: Número de estudantes 
(2007/2008) 

Ano N.º de estudantes 
10.º 91  
11.º 78  
12.º 47  

Total 226 (dos quais 11 são surdos) 
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Pela leitura do quadro 2, parece haver uma discrepância entre o número de 

estudantes nele indicado como frequentando o ensino noturno e o referido no PEE. Tal 

situação deve-se à opção de, por razões que configuram o problema e as questões de 

estudo, considerarmos apenas os estudantes que estavam a frequentar o ensino secundário 

recorrente noturno em regime presencial, não considerando os outros que se encontravam 

em regime não presencial. Pelas mesmas razões, também não foram considerados os 

estudantes que se encontravam a concluir nesta escola algumas unidades (dispersas) 

referentes ao sistema de ensino por unidades capitalizáveis (SEUC), sem que nela 

estivessem matriculados, procedendo apenas à inscrição para a realização dos exames das 

respetivas unidades. 

Do ponto de vista socioeconómico, poderemos dizer que esta escola é semelhante 

a muitas outras escolas públicas portuguesas, isto é, nela participam estudantes de todos 

os estratos sociais e económicos. A avaliar pelos pedidos de auxílio económico ao SASE 

(Serviço de Ação Social Escolar), poderíamos dizer que estes estudantes não têm, 

aparentemente, dificuldades socioeconómicas relevantes. Contudo, nas diversas 

conversas informais que mantivemos ao longo deste estudo com agentes educativos desta 

escola (o responsável pelo SASE, o coordenador do ensino recorrente noturno, os 

diretores de turma, entre outros) e na imersão do investigador no cenário investigativo, é 

significativo que, neste caso, as estatísticas ofusquem, no mínimo, a vivência 

socioeconómica destes estudantes. Para além de alguns deles terem referido dificuldades 

socioeconómicas, a responsável pelo SASE destacou que, apesar de a maioria evidenciar 

grandes carências económicas, não apresenta pedido de auxílio económico ou “por 

vergonha” (DB, CI) e por “dignidade” (DB, CI) – expressões utilizadas pela responsável 

do SASE-, ou ainda por esse processo “ser demasiado burocrático” (DB, CI) e por 

desconhecimento do que, através dele, podem usufruir, sendo estes dois últimos aspetos 

também referidos noutros estudos (Melro, 1999, 2003a), bem como noutras escolas 

(César, 2002a, 2013b, Oliveira, 2006). 

4.2.5.1.1.2. População docente 

Nos anos letivos em que decorreu a recolha de dados do presente estudo, a 

população docente era caracterizada pelo PEE do seguinte modo:  

A maior parte dos cerca de 200 docentes que laboram na escola está-lhe vinculada. 
Detentores de percursos diversificados no campo profissional, constituem um grupo 
heterogéneo na sua formação e experiência. Tratando-se de uma escola artística, metades 
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deles provem das artes e do design e ensinam disciplinas no âmbito destas áreas. A outra 
metade dedica-se ao ensino das disciplinas integradas nos departamentos de línguas e 
literaturas, de ciências e de ciências sociais e humanas. (PEE, p. 5) 

Por razões de relevância para a descrição e interpretação do fenómeno em estudo, 

optámos por apresentar apenas a população docente que exercia funções no ensino 

recorrente noturno. 

Quadro 3 - População docente a lecionar no ensino secundário recorrente noturno (2007/2008) 
Professores do quadro de nomeação 

definitiva (QND) Quadro de zona 
pedagógica Contratados 

Titulares Professores 

10 13 1 24 

Total 48 
 

Tal como foi acima descrito pelo PEE, a maior parte destes docentes (N= 31) 

pertence aos departamentos de artes e expressões e os restantes aos departamentos de 

línguas e literaturas (N= 8), de ciências (N= 4) e de ciências sociais e humanas (N= 5). 

A análise documental e as conversas informais que mantivemos com os 

professores e demais agentes educativos indicam que, à exceção de quatro dos professores 

contratados e do professor que se encontra no quadro de zona pedagógica, todos os 

restantes exercem funções nesta escola há pelo menos sete anos. Apenas um deles tem 

formação especializada em ensino de surdos, bem como certificação em LGP. Dois deles 

têm conhecimentos de LGP, sem que tenham obtido a respetiva certificação. 

4.2.5.1.1.3. População não docente 

Como podemos observar pela leitura do Quadro 4, a população não docente 

“integra meia centena de membros. 

Quadro 4 - População não docente (2007/2008) 

Categoria profissional N.º de Profissionais 
Técnicos superiores 1  
Técnicos Administrativos 12 
Auxiliares de Ação Educativa 32 
Técnicos de Ação Social Escolar 1 
Intérpretes de LGP 2 
Vigilantes 2 

Total 50 
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Com habilitações académicas, experiências profissionais e vínculos laborais 

muito diversos, distribuem-se por diversas categorias: auxiliares de acção educativa, 

operários, vigilantes, assistentes administrativos e técnicos de acção social escolar” (PEE, 

p. 5), sendo a maioria auxiliares de ação educativa (N=32). 

À exceção dos intérpretes de LGP, nenhum dos restantes elementos que constitui 

a população não docente desta escola tem formação especializada em ensino de surdos, 

ou outras competências relacionadas com as especificidades desta população como, por 

exemplo, formação em LGP.  

4.2.5.2. Os participantes 

Constituíram-se participantes do estudo 66 elementos de uma comunidade 

educativa de uma escola pública secundária de Lisboa, para quem a inclusão de estudantes 

adultos surdos no ensino secundário recorrente noturno se configurava numa vivência 

quotidiana significativa. 

Quadro 5 - Participantes no estudo 
Função/cargo N.º de participantes 

Estudantes surdos 11 
Estudantes ouvintes  6 
Professores que lecionavam turmas que incluíam estudantes surdos 1 19 
Diretores de turma que incluíam estudantes surdos 2 3 
Vice-presidente do conselho executivo 1 
Presidente da assembleia de escola 1 
Presidente do conselho pedagógico 3 1 
Coordenador do ensino recorrente noturno 4 1 
Coordenador dos diretores de turma 1 
Diretor de curso 2 
Coordenador de departamento 4 
Coordenador de disciplina 5 9 
Professor do ensino especial1 1 
Psicólogo escolar 1 
Auxiliar de ação educativa 1 
Intérprete de LGP 1 
Vigilantes da escola 1 
Proprietários do café mais frequentado pelos participantes 2 
Investigador 1 

Total 67 
1 – A um deles não lhe foi atribuída turma (professora do ensino especial). 
2 – Um destes participantes era professor da turma e exercia simultaneamente o cargo de diretor de turma. 
3 – Era simultaneamente coordenador de departamento. 
4 – Era simultaneamente professor de duas das turmas que incluíam estudantes surdos e ouvintes. 
5 – Dois destes participantes eram simultaneamente professores de duas das turmas que incluíam estudantes surdos e 
ouvintes. 
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Como podemos observar, perante a existência de diversos e múltiplos agentes 

educativos que configuraram o cenário investigativo do presente estudo, o investigador 

teve o cuidado de dar a vez e a voz àqueles a quem a inclusão de estudantes surdos no 

ensino secundário recorrente noturno, nesta escola, dizia respeito, possibilitando uma 

descrição e interpretação rica e holística do fenómeno em estudo. 

4.2.5.2.1. Os estudantes surdos 

Foi com disponibilidade, interesse e entusiasmo que todos os estudantes adultos 

surdos que no ano letivo 2007/2008, frequentavam o ensino secundário recorrente 

noturno nesta escola, aderiram ao convite que lhes foi feito para dele serem participantes. 

Como podemos observar na leitura do Quadro 6, são 11 os estudantes surdos que se 

constituíram participantes do estudo. 

Quadro 6 - Estudantes surdos participantes no estudo 

Nome (fictício) Idade Tipo de surdez 
Modo de 

comunicação 
dominante 

Tiago 22 Neurosensorial bilateral de grau 
profundo LGP 

Pedro 26 Neurosensorial bilateral de grau 
profundo LGP 

Ângelo 36 
Neurosensorial bilateral de grau 
profundo – uso de prótese auricular não 
especificada 

LP 

Madalena 23 Neurosensorial bilateral de grau severo LGP 

Tadeu 40 Neurosensorial bilateral de grau severo – 
uso de prótese retroauricular à direita LGP 

Simão 20 Neurosensorial bilateral de grau 
profundo LGP 

Raquel 53 Neurosensorial bilateral de grau 
profundo LGP 

Moisés 34 
Neurosensorial bilateral de grau médio a 
severo no OE e média no OD – uso de 
prótese retroauricular 

LP 

Sara 40 
Neurosensorial bilateral de grau 
profundo – uso de prótese retroauricular 
à direita 

LGP 

Sofia 21 Neurosensorial bilateral de grau 
profundo LGP 

Gabriel 27 
Neurosensorial bilateral de grau 
profundo – uso de prótese retroauricular 
não especificada 

LP 

Total de participantes 11 
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Tal como aos restantes participantes, para garantir o anonimato, foi-lhes atribuído 

um nome fictício. Também não é referido o ano de escolaridade que se encontravam a 

frequentar, critério seguido também para os pares ouvintes que participaram no estudo. 

Apesar da importância destes participantes para a descrição e interpretação do 

fenómeno em estudo, apresentamos apenas, por ora, algumas dessas características que 

possibilitam sobre eles lançar um (primeiro) olhar sinóptico. Aquando da apresentação 

dos resultados, no Capítulo 5, cuidaremos de descrever e interpretar, com mais detalhe, 

as características de cada um deles. 

4.2.5.2.2. Os estudantes ouvintes 

Todos os estudantes ouvintes (N= 215), frequentando do 10.º ao 12.ºano de 

escolaridade, que constituíam as 10 turmas do ensino secundário recorrente noturno em 

regime presencial, no ano letivo de 2007/2008, participaram da investigação, 

respondendo ao Questionário 1 (Q1 - ver Anexo 6) e à primeira tarefa de inspiração 

projetiva (TIP 1 - ver Anexo 7). Contudo, por nos parecer mais relevante e coerente com 

os objetivos e questões de estudo que configuram esta investigação, selecionámos 6 

estudantes ouvintes (dois de cada turma do 10.º, do 11.º e do 12.º ano de escolaridade) 

que participavam nas turmas do ensino recorrente noturno que incluíam estudantes 

surdos, constituindo-se, deste modo, como informadores privilegiados por exercerem os 

cargos de delegado e subdelegado de turma das turmas referidas. 

Quadro 7 - Estudantes ouvintes escolhidos como informadores privilegiados 
Nome (fictício) Idade Cargo 

Marisa 32 Delegada de turma 
Baltazar 24 Subdelegado de turma 

Rosa 20 Delegada de turma 
Belchior 26 Subdelegado de turma 
Gaspar 23 Delegado de turma 
Narciso 26 Subdelegado de turma 

                       Número de participantes 6 
 

A escolha destes seis estudantes sustenta-se nas responsabilidades 

pessoais/individuais, sociais e institucionais inerentes aos cargos que exerciam (AR, 

2008a). Sublinhe-se ainda que, enquanto estudantes das turmas que incluem surdos, as 

relações privilegiadas de proximidade pessoal e académicas, que com eles mantinham, 

possibilitavam dar voz às diferentes e diversas posições dos estudantes ouvintes face à 

inclusão dos surdos no ensino secundário recorrente noturno. Cuidou-se, também, de 
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obter insights através da aproximação mais efetiva a estudantes que vivenciam, conhecem 

e/ou estão envolvidos quotidianamente na complexidade que configura o fenómeno em 

estudo. 

4.2.5.2.3. Os professores 

A participação dos professores assume, no presente estudo, especial importância 

porque a voz destes agentes educativos pode iluminar, de modo mais fino e aprofundado, 

a compreensão do fenómeno em estudo. Deles depende o desenvolvimento de práticas 

organizacionais e profissionais que operacionalizem princípios de EI, devendo 

possibilitar aos estudantes o acesso a uma educação de qualidade (Baptista, 2008; Bueno, 

1998, 2001; Coelho, 2007; Freire, 2005, Lebedeff, 2000; ME, 2008; Wrigley, 1996). 

Constituíram-se como participantes 38 professores, distribuídos por dois grupos: (a) os 

que lecionavam turmas que incluíam estudantes surdos e/ou eram diretores de turma 

destas turmas (N=21); e (b) os que ocupavam cargos relacionados com a gestão da escola 

(N=17).  

4.2.5.2.3.1. Os professores que lecionavam turmas que incluíam estudantes 

surdos e/ou eram diretores de turma 

Como podemos observar no Quadro 8, tivemos o cuidado de dar voz e poder aos 

21 professores que lecionavam turmas que incluíam estudantes surdos ou que, lecionando 

apenas os estudantes ouvintes das respetivas turmas (a Jacinta e o Francisco), eram seus 

diretores de turma. Um deles era simultaneamente diretor de turma (a Fernanda). A outro 

não foi atribuída turma (Avelina) 

À semelhança da opção feita aquando da apresentação dos estudantes surdos e 

ouvintes, a leitura deste quadro possibilita lançar sobre estes participantes um primeiro 

olhar sinóptico, facilitando uma primeira caracterização destes participantes. A ela 

voltaremos no Capítulo 5, de forma mais detalhada. 

Em vez de indicarmos a designação com que oficialmente as disciplinas que 

lecionam são referidas, optámos por utilizar a categorização que a escola lhes atribuía e 

através da qual as agrupava: teóricas (T) e práticas (P). São exemplo das primeiras Inglês, 

Filosofia, História ou Português. Projeto e Tecnologias, Desenho ou Tecnologias da 

Informação são exemplo das segundas. Discutiremos no capítulo referente aos Resultados 

o sentido epsitemológico, ontológico e educativo que configura esta categorização. Por 

ora sublinhamos que esta opção facilita a garantia do anonimato das fontes. 
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Quadro 8 - Professores que lecionavam turmas que incluíam estudantes surdos e/ou eram 
diretores de turma de estudantes surdos, ou que lecionavam apenas estudantes ouvintes das 

respetivas turmas, eram seus diretores 

Nomes 
(fictícios) 

Categoria 
Profissional Idade 

Tempo de 
serviço/Anos 

de serviço 
na escola 

Função exercida 

Armando PQND  59 34/10 Professor de disciplina T  
Belmiro PQND  57 32/10 Professor de disciplina T 1 

Manuela Professora 
contratada (PC)  52 29/3 meses Professora de disciplina T 2 

Célia PQND  55 33/9 Professora de disciplina T 
Cassandra PC  29 3/2 Professora de disciplina P 

Fernanda PQND  58 36/25 
Professora de disciplina T 
Diretora de Turma (DT) 

Alberto PQND  50 30/7 Professor de disciplina P 
Vera PC 47 23/1 Professora de disciplina T 

Guilherme PC 51 7/7 Professor de disciplina P  
Magda PC 30 1/1 Professora de disciplina P 
Rute PC 36 11/1 Professora de disciplina T 

Diogo PQND  55 31/22 Professor de disciplina P 
Diana PQND  56 34/26 Professora de disciplina T 

Georgina PQND  59 38/30 Professora de disciplina T 

Bráulio PQND  46 28/17 Professor de disciplina T 

Fernando PQND  68 27/27 Professor de disciplina P 
Augusto PQND  64 33/33 Professor de disciplina P 
Leonor PC 48 23/6 Professora de disciplina P 
Avelina PQND 50 Não indicou Professora do Ensino Especial 3 
Jacinta PQND 50 35/2 DT4 

Francisco  PQND 45 35/7 DT5 

Total de participantes 21 

1 – Por se ter aposentado, lecionou até ao final do 1.º período. Exercia simultaneamente cargo de 
coordenador de disciplina T. 
2 – Substituiu o professor da disciplina teórica (T) acima referida desde o segundo período até ao final do 
ano letivo. 
3 - Não lhe foi atribuída turma. 
4 – Não sendo professora dos estudantes surdos, era DT deles, exercendo simultaneamente o cargo de DT. 
5 - Não sendo professora dos estudantes surdos, era DT deles. 

 

Em vez de indicarmos a designação com que oficialmente as disciplinas que 

lecionam são referidas, optámos por utilizar a categorização que a escola lhes atribuía e 

através da qual as agrupava: teóricas (T) e práticas (P). São exemplo das primeiras Inglês, 

Filosofia, História ou Português. Projeto e Tecnologias, Desenho ou Tecnologias da 
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Informação são exemplo das segundas. Discutiremos no capítulo referente aos Resultados 

o sentido epsitemológico, ontológico e educativo que configura esta categorização. Por 

ora sublinhamos que esta opção facilita a garantia do anonimato das fontes. 

4.2.5.2.3.2. Os professores com cargos de gestão da escola e/ou responsáveis 

por estruturas intermédias de gestão da escola 

Na operacionalização de princípios de EI, os responsáveis pela gestão e 

administração da escola desempenham um papel importante, tal como salientado por 

diversos autores (Ainscow, 1999, 2009; Heiman, 2002, 2004; Melro, 1999, 2003a; Melro 

& César, 2002; Salisbury & McGregor, 2002; Porter, 1997, 2004; Rodrigues, 2006c, 

2006d, 2006e; UNESCO, 1994, 2007, 2008a). Como podemos observar através do 

Quadro 9, tornou-se relevante ter acesso à voz destes agentes educativos (N= 17), por nos 

parecer que dela depende (também) o sentido que ilumina a problemática do estudo, 

dando, a estes agentes educativos, poder. 

Convém esclarecer algumas especificidades que configuraram a escolha destes 

participantes. A opção pelo vice-presidente do conselho executivo da escola para 

participante do estudo em vez do presidente foi resultante da negociação entre o 

investigador e este órgão de gestão. Por ser o seu representante máximo, inicialmente 

pareceu-nos ser mais adequada a participação do presidente. Contudo, este argumentou 

que o conselho executivo era um órgão de gestão colegial e que, embora concordasse que 

institucionalmente fosse ele o seu representante máximo, ao vice-presidente foram 

delegadas competências relacionadas com a gestão dos estudantes e dos professores e, 

enquanto tal, seria pertinente e legítima a participação deste elemento no estudo enquanto 

representante deste órgão. 

Para garantir o anonimato dos participantes, também aqui optámos por designar 

os departamentos e a coordenação de disciplina recorrendo às categorias assumida pela 

escola em relação às disciplinas: teórica (T) e prática (P). 

Sobre os diretores de curso, sublinhe-se que, apesar de existirem quatro diretores 

de curso, e de terem sido todos ouvidos, só considerámos como participante os diretores 

do curso frequentado pelos estudantes surdos (a Eugénia e o Patrício). 

Relativamente aos coordenadores de disciplina, só foram considerados como 

participantes do estudo aqueles em cujas disciplinas os estudantes surdos estavam 

inscritos em regime de frequência presencial. 
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Quadro 9 - Professores com cargos de gestão da escola ou responsáveis por estruturas 
intermédias de gestão da escola 

Cargo Nome 
(fictício) 

Tempo de 
Serviço/Anos de 

serviço na 
escola/Anos no cargo 

Vice-presidente do conselho executivo  Márcia 20/14/4 
Presidente do conselho pedagógico Joel 1 23/15/1 
Presidente da assembleia de escola Sandra 38/28/6 

Coordenador de departamento 

Disciplinas Práticas  Joel2 23/15/3 
Disciplinas Teóricas Lauro 35/7/1 
Disciplinas Teóricas Celestina 32/2/1 
Disciplinas Teóricas Heitor 24/10/1 

Coordenador de disciplina 

Teórica  Cândida 27/6/1 
Teórica  Laura 33/26/2 
Teórica  Belmiro 3 32/10/2 
Teórica  Jacinta 4 10/2/1 
Teórica  Guilhermina 29/20/2 
Prática Marlene 33/14/2 
Teórica  Walter 25/6/2 
Prática Diamantino 5/3/1 
Prática Guilherme 5 7/7/2 

Diretores de curso Eugénia 
Patrício 

25/23/2 
25/18/8 

Coordenador do ensino recorrente noturno Diana 6 34/26/12 
Coordenador do 10.º ano comum Custódia 27/ 20/3 
Coordenador dos diretores de turma Ágata 30/16/1 
Diretor de turma Francisco7 35/7/2 
Diretor de turma Fernanda8 35/25/1 
Diretor de turma Jacinta9 35/2/1 

Total 17 

1 – Acumula este cargo com o cargo de coordenador de departamento cujas disciplinas são práticas. 
2 – Exerce este cargo e é simultaneamente professor de surdos numa disciplina teórica. 
3 – Acumula este cargo com as funções de diretora de turma de estudantes surdos. 
4 – Exerce este cargo e é simultaneamente professor de surdos numa disciplina P. 
5 – Exerce este cargo e é simultaneamente professora de surdos numa disciplina T. 
6 – Exerce este cargo e é simultaneamente professora de surdos numa disciplina T. 
7 – Não sendo professor dos estudantes surdos, era DT deles. 
8 – Acumula este cargo com as funções de diretora de turma de estudantes surdos. 
9 – Não sendo professora dos estudantes surdos, era DT deles, exercendo simultaneamente o cargo de 
coordenadora de disciplina T. 
 

Sobre os diretores de curso, sublinhe-se que, apesar de existirem quatro diretores 

de curso, e de terem sido todos ouvidos, só considerámos como participante os diretores 

do curso frequentado pelos estudantes surdos (a Eugénia e o Patrício). 

Relativamente aos coordenadores de disciplina, só foram considerados como 

participantes neste estudo aqueles em cujas disciplinas os estudantes surdos estavam 

inscritos em regime de frequência presencial.  
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Sobre os diretores de curso, sublinhe-se que, apesar de existirem quatro diretores 

de curso, e de terem sido todos ouvidos, só considerámos como participante os diretores 

do curso frequentado pelos estudantes surdos (a Eugénia e o Patrício). 

 Relativamente aos coordenadores de disciplina, só foram considerados como 

participantes do estudo aqueles em cujas disciplinas os estudantes surdos estavam 

inscritos em regime de frequência presencial.  

4.2.5.2.4. Outros agentes educativos e elementos significativos da comunidade 

educativa 

Bourdieu (1989/2001) destaca o carácter inter-relacional das instituições sociais, 

nas quais inclui a Escola. Bronfenbrenner (179), propondo uma abordagem ecológica do 

comportamento humano, que preferimos designar por formas de ação e reação, salienta 

que a compreensão do desenvolvimento humano deve ser configurada pelos diversos 

modos como os indivíduos percebem e interagem com o ambiente percebido, sendo este 

constituído por quatro níveis crescentes e articulados ente si - microssistema, 

mesossistema, exossistema e macrossistema - que tanto sofrem alterações decorrentes das 

ações dos indivíduos como influenciam a sua atuação. Tal significa que, mutatis 

mutandis, a compreensão das interações que configuram o quotidiano escolar deve incluir 

uma dimensão ecológica, presente nas interações que os diversos agentes educativos 

desenvolvem noutros contextos ambientais (físicos e simbólicos), externos ao espaço e 

tempo institucional e formal escolar. Neste sentido, pretendendo construir do fenómeno 

em estudo uma visão holística e fina, constituíram-se participantes do presente estudo 

outros agentes educativos e elementos da comunidade educativa significativos (N=6) para 

a descrição e interpretação da inclusão dos estudantes adultos surdos no quotidiano 

escolar: a psicóloga escolar (Bárbara), a intérprete de LGP (Silvana), a responsável pelos 

auxiliares da ação educativa no período letivo noturno (Teresa), o vigilante da escola 

(Celso) e os proprietários do café, que dada a sua localização, mesmo em frente à escola, 

era frequentado por todos os participantes do estudo (Raul e Rafaela). Cumprimos, assim, 

um dos objetivos ontológicos e epistemológicos deste estudo: dar voz e poder aos 

participantes que no terreno desocultam o sentido do fenómeno em estudo. 
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4.2.6. Auscultando e perscrutando a voz: instrumentos de recolha de dados 

Patton (1990), Denzin e Lincoln (1994) ou van Manen (1990) sublinham que, nos 

estudos interpretativos, os dados são configurados por descrições detalhadas de situações, 

acontecimentos, pessoas, interações e formas de atuação observadas, possibilitando 

(potenciando?) a oportunidade de o investigador com eles aprender. Neste sentido, 

Bogdan e Biklen (1994), Cohen e Manion (1994) ou Merriam (1988) referem a entrevista, 

a observação participante, as conversas informais, a observação, o diário de bordo, bem 

como a recolha documental e o questionário como instrumentos privilegiados de recolha 

de dados neste tipo de estudo. Borg, Gall e Gall (1993) sublinham que, nos estudos 

interpretativos, os instrumentos de recolha de dados “são um tanto ou quanto subjetivos, 

pois o investigador recolhe os dados, através das suas capacidades (capacities) de 

observar e interagir com outros seres humanos e com o contexto” (p. 199).  

Num cenário investigativo configurado pela diversidade de fontes da qual 

emergem informações consideradas relevantes para iluminar densa e holísticamente o 

sentido do fenómeno em estudo, o investigador deve recorrer a múltiplos e diversificados 

instrumentos de recolha de dados. Como se pode observar pela leitura do Quadro 10, os 

instrumentos de recolha de dados tentaram ir ao encontro do continuum menos-

estruturado/mais-estruturado presente na “dimensão verbal dos dados” referido por 

Gillham (2000, p. 3). Para facilitar a compreensão desse continuum, bem como da 

multiplicidade, da diversidade, da topologia e da compreensão dos dados, aprestamos no 

Quadro 10 a respetiva designação, codificação e especificação. 

Como podemos observar pela leitura deste quadro, no presente estudo, os 

instrumentos de recolha de dados perspetivam-se numa abordagem que valoriza a 

triangulação e holística. Seguindo de perto os autores que iluminaram as problemáticas 

que configuram os instrumentos de recolha de dados nos estudos interpretativos (César, 

2009a, 2013a, 2013b; Hamido & César, 2009; Huberman & Miles, 1998; Lincoln, 2002; 

Miles & Huberman, 1994; Patton, 1990; Strauss & Corbin, 1998), impõe-se que sobre 

eles lancemos um olhar mais detalhado. 
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Quadro 10 - Codificação e especificação dos instrumentos de recolha de dados 

Designação Código Especificação 

Questionário Q 

Q1 – Questionário dirigido aos estudantes e aplicado 
na 1.ª semana de aulas (outubro de 2007); 

Q2 – Questionário dirigido aos estudantes ouvintes e 
aplicado na 1.ª semana de aulas (outubro de 2007); 

Q3 – Questionário dirigido aos professores que 
lecionavam turmas que incluam estudantes surdos e 
aplicado durante os anos letivo de 2007/2008. 

Tarefa de 
Inspiração 
Projetiva 

TIP Dada a diversidade e quantidade das TIP optámos por 
as especificar no Quadro 11 

Entrevista E 

EES – Entrevista realizada aos estudantes surdos 
durante o ano letivo 2007/2008; 

EEO – Entrevista realizada no decorrer do ano letivo 
2007/2008 aos estudantes ouvintes; 

EPS – Entrevista realizada no decorrer do ano letivo 
2007/2008 e no primeiro período do ano letivo de 
2208/2209 aos professores que lecionavam turmas que 
incluíam estudantes surdos, ou que eram diretores de 
turma; 

EDT – Entrevista realizada no decorrer do ano letivo 
2007/2008 e no primeiro período do ano letivo de 
2208/2209 aos professores eram diretores de turma; 

EPCG - Entrevista realizada no decorrer do ano letivo 
2007/2008 aos professores que ocupavam cargos de 
gestão ou/de estruturas intermédias de gestão da 
escola; 

EOAE - Entrevista realizada no decorrer dos anos 
letivos 2007/2008 e 2008/2009 aos demais agentes 
educativos e elementos significativos da comunidade 
educativa. 

Conversas 
Informais CI (Setembro de 2007 a novembro de 2012) 

Recolha 
Documental RD (Setembro de 2007 a novembro de 2012) 

Diário de Bordo DB (Setembro de 2007 a novembro de 2012) 

4.2.6.1. Entrevistas 

Nos estudos interpretativos as entrevistas constituem um dos meios privilegiados 

ao dispor do investigador para descrever e interpretar os fenómenos como eles são 

vivenciados pelos diversos participantes no estudo, permitindo escutá-los diretamente 

(Bogdan & Biklen, 1994; Eisner, 1993; Glesne & Peshkin, 1992; Patton, 1990). O 
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investigador procura perspetivar essa vivência através de um olhar aberto, que pretende 

captar a complexidade e unicidade das interações sociais (re)construídas no cenário 

investigativo. Mayer (1995), Bourdieu (1997) ou Shaffer e Serlin (2004) realçam o papel 

das entrevistas na recolha de informação sobre descrições, interpretações, perceções, 

valores e opiniões vivenciadas pelos participantes no estudo. Proporcionam, ainda, aos 

participantes, oportunidades inesperadas de se interrogarem sobre si mesmos e sobre os 

outros (Ellis & Berger, 2002; Ellis & Bochner 2000; Fontana & Frey, 2005; Miller & 

Glassner, 2004), cabendo ao investigador recolher os discursos e descodificar-lhes o 

sentido (Le Grand, 1988, 2000; Spradley, 1979, 1980, 1997; Wimpenny & Gass, 2000). 

Merriam (1988) considera que entrevista pode assumir várias formas e Patton 

(1990) refere três tipos de entrevista: (a) informal; (b) semiestruturada; e (c) estruturada 

ou, utilizando as palavras do autor, “padronizada”, optando o investigador pela mais 

adequada à natureza e objetivos do estudo. Optámos pela entrevista semiestruturada, uma 

vez que pretendemos, num processo de conversação, convidar os participantes a comentar 

determinados acontecimentos, a propor soluções ou a fornecer insights sobre esse 

mesmos acontecimentos, assim como a corroborar informações obtidas através de outras 

fontes, cuidando o investigador de “Atender realmente o outro, deixar valer os seus pontos 

de vista e pôr-se em seu lugar, (...) e procurar entender o que diz” (Gadamer, 1998, p. 

561).  

Mayer (1995) salienta que a eficácia da utilização da entrevista depende em 

grande parte da atitude antropológica do investigador, ou seja, de uma atitude empática, 

que possibilite uma relação de confiança entre os participantes e o investigador, devendo 

este último ter o cuidado de, como diria Gadamer (1988), providenciar: 

Que os interlocutores não passem ao largo um do outro (...) É por isso (...) que a primeira 
condição da arte da conversação é nos assegurarmos de que o interlocutor nos acompanhe 
no mesmo passo, já que (...) aquele que fala é, sempre ele mesmo, aquele que se põe a 
falar até que apareça por fim a verdade daquilo de que se fala (Gadamer, 1998, p. 541). 

Uma das preocupações do investigador, ao utilizar a entrevista, foi “fazer emergir 

as linhas de força (...) os nós do terreno” (Bertaux, 1988, p. 19), sendo que os guiões que 

serviram de base às entrevistas (ver Anexos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) foram 

sendo complementados com questões pertinentes que emergiam do decorrer da própria 

entrevista, levando a que sejam essencialmente exploratórias e informativas (Glesne & 

Peshkin, 1992; Holstein & Gubrium, 1995; Merriam, 1988). Esta opção permitiu 

flexibilidade dialógica, dando aos participantes oportunidades para que narrassem com 
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fluidez “as suas mundivisões, possibilitando, desta forma, o aparecimento de novas ideias 

sobre o assunto” (Merriam, 1988, p. 74).  

Autores como Hollway e Jefferson (2000), Mertens e McLaughlin (1995) ou 

Bogdan e Biklen (1994) salientam que, na realização deste tipo de entrevistas, o 

investigador deve ter presente a (pré)ocupação e o cuidado de utilizar um discurso 

adequado e acessível aos participantes, procurando abertura face ao significado e ao 

sentido que estes atribuem aos acontecimentos (Wimpenny & Gass, 2000). Neste sentido, 

uma vez que, no presente estudo, alguns dos principais participantes eram surdos, 

entrevistar participantes com as especificidades culturais e linguísticas que os 

caracterizam exigiu cuidado, flexibilidade, abertura e respeito pela diversidade cultural e 

linguística humanas. Significa cuidar que as entrevistas sejam mediadas pela língua 

materna dos participantes (LGP ou LP), efetivando-se a noção epistemológica que 

configura a relação entre língua, conhecimento e mundo social (Bakhtin, 1929/1981, 

1929/2006; Humboldt, 1972; Shohamy & Gorter, 2009; Vygotsky, 1932/1978a, 

1934/1962). Apesar de o investigador falar LGP, recorreu, sempre que necessário e 

desejado, ao intérprete de LGP para a realização das entrevistas aos estudantes surdos. 

Deixámos, aliás, ao critério destes participantes, a opção pela presença deste profissional, 

tendo dois deles optado pela não presença do intérprete.  

Neste contexto, autores como Bogdan e Biklen (1994), Hollway e Jefferson 

(2000) ou Patton, 1990) salientam que as entrevistas devem decorrer num ambiente 

dialógico securizante e confortável. Este ambiente assume particular importância quando 

os participantes se encontram em condição de maior vulnerabilidade individual ou social, 

constituindo-se, muitas vezes, a entrevista, como cenário privilegiado para se 

(auto)explicarem, isto é, construírem o seu próprio ponto de vista sobre si e sobre o mundo 

(Bourdieu, 1997). Realça este autor que, por vezes, os discursos são densos, intensos e, 

até dolorosos, constituindo-se a entrevista num espaço e tempo de catarse, de denúncia 

das misérias do mundo, do trágico individual e social que configura algumas das 

vivências e das experiências dos participantes como, por exemplo, o desemprego, a perda 

de um familiar próximo, a doença, a falta de reconhecimento profissional, bem como as 

situações de exclusão que envolvem determinadas características individuais e sociais dos 

indivíduos. Deste modo, parafraseando Bourdieu (1997), a entrevista solicita aos 

investigadores, que têm (também) o privilégio e a responsabilidade de tratar ou falar das 

misérias do mundo, um olhar compreensivo e de ajuda perante os que “sofrem” problemas 

que configuram as sociedades atuais, ajudando-os, de algum modo, a “descobrir a 
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possibilidade de atribuir o seu sofrimento a causas sociais e a sentirem-se, mais libertos 

de sentimentos de culpa, tornando-os conscientes da origem oculta social e coletiva de 

todas as formas de infelicidade” (Bourdieu, 1997, p. 735).  

Consoante a especificidade dos diversos entrevistados (surdos ou ouvintes; modo 

de comunicação dominante oral ou gestual), as entrevistas foram, no presente estudo, 

gravadas em material áudio e/ou audiovisual, uma vez que, para além da vantagem de 

apreender mais rápida e fidedignamente os dados do que as anotações escritas (Lincoln 

& Guba; 1985, Patton, 1990), permite também “registar todas as expressões orais e 

gestuais, imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao 

entrevistado” (Lüdke & André, 1986, p. 37). À exceção de uma entrevista, em que um 

dos participantes optou pela não gravação, todas as entrevistas, uma vez realizadas e 

gravadas, foram integralmente transcritas. No caso em que a língua utilizada pelos 

participantes surdos foi gestual, recorremos a investigadores que dominam a LGP e ao 

intérprete de LGP para a tradução/transcrição e posterior leitura. 

4.2.6.2. Conversas informais 

Iniciamos este ponto evocando Schütz (1972), salientando que uma das principais 

características dos estudos interpretativos, de cariz etnográfico: o envolvimento do 

investigador nas ações e nas práticas culturais quotidianas dos participantes no estudo. 

Bogdan e Biklen (1994) salientam que, “à medida que o tempo passa, [o investigador] 

começa a (...) a fazer parte do cenário” (p. 144), imergindo pouco a pouco no cenário 

social e cultural em que decorre a investigação, aumentando e/ou intensificando o 

contacto com os participantes. A relação entre o investigador e os participantes torna-se, 

progressivamente, menos formal. Gera-se um clima de intimidade, de confiança e de 

cumplicidade. Proporciona-se a emergência de conversas informais onde, como diria 

Bakhtin (1929/2006) “a palavra penetra literalmente (…) nos encontros fortuitos da vida 

cotidiana (…), [servindo] de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (p. 

41).  

No presente estudo, o contacto quase diário com os participantes ocorreu em 

diversos espaços e tempos formais e informais que configuraram o cenário investigativo: 

a sala de professores, o centro de recursos, os corredores, a papelaria, o bar, o refeitório, 

espaços exteriores à escola, como o café situado em frente desta. Estes encontros, na 

maioria esporádicos e ocasionais, constituíram-se em momentos (e oportunidades) 

importantes e únicos de alargamento da compreensão do sentido atribuído pelos 
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participantes ao processo de inclusão dos estudantes adultos surdos na comunidade 

educativa, assim como de interpretação do significado que marcará as suas TPLV futuras.  

Das conversas informais (CI) emergiram descrições ricas e densas em sentido 

referentes ao fenómeno em estudo a que, provavelmente, não teríamos tido acesso em 

situações mais formais e estruturadas como, por exemplo, a entrevista e a observação ou, 

ainda, o questionário. Por não serem planeadas nem estruturadas, assumindo muitas vezes 

formas de diálogo confidencial, de desabafos, de inquietação e de esperança sobre 

elementos relevantes do quotidiano escolar e pessoal dos participantes, não foi possível 

que o registo destes relatos fosse áudio gravado. No entanto, à semelhança de situações 

já descritas, o investigador registou, posteriormente, no diário de bordo informações 

consideradas relevantes para a descrição, compreensão e interpretação do fenómeno em 

estudo. 

As CI, na maior parte das vezes espoletadas pelos participantes, realçam a 

dimensão etnográfica do presente estudo, possibilitando, como diria Spradley (1979, 

1980, 1997), compreender a cultura que configurou o cenário investigativo. Na medida 

em que surgem espontaneamente, as CI evidenciam que não há receitas para o diálogo 

investigativo, bem como categorias que determinem aprioristicamente o processo 

investigativo. Pelo contrário. Elas salientam o quanto investigar depende de quem se é: 

investigar significa 

interiorizar-se o objectivo da investigação à medida que se recolhem os dados no contexto 
investigativo. Conforme se vai investigando, participa-se com os sujeitos de diversas 
formas. Dizem-se-lhes piadas e é-se sociável em diversos aspectos. Pode-se mesmo 
ajudá-los a desempenhar as suas obrigações” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 128).  

A relação próxima e cúmplice entre participantes e investigador, facilitada pelas 

conversas informais, permitiu ao investigador um olhar etnográfico sobre os fenómenos, 

possibilitando a descrição densa (Geertz, 1973/1989), bem como dar voz a diferentes I- 

positions (Hermans, 2001). Parafraseando estes autor, as conversas informais 

possibilitaram o discurso dos participantes no fluxo e fluidez social, tal como ele é 

configurado nas culturas em que participam, e sublinhando o dito sem o extinguir e/ou 

fixar em formas rígidas de investigação, afirmando a flexibilidade, a interculturalidade e 

a inclusividade que devem iluminar os estudos interpretativos em EI. 
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4.2.6.3. Observação 

Woods (1990, 1996a, 1996b), Punch (1998) ou Patton (1990) salientando o cariz 

etnográfico que configura determinados estudos interpretativos, realçam que a 

observação possibilita ao investigador contactar com as rotinas, com as regras formais e 

informais que configuram a cultura do caso a estudar, isto é, apreender os diversos modos 

como os membros de uma determinada cultura veem o mundo (Spradley, 1980, 1997), 

argumentando Li (2008), que uma das potencialidades da observação “consiste em revelar 

dados contextualizados que de outro modo seriam inacessíveis, sustentando questões 

ontológica e epistemologicamente importantes para compreender as múltiplas realidades 

da vida humana nos seus contextos” (p. 101). Simpson e Tuson (1995) sublinham que a 

observação pode possibilitar conhecimentos mais aprofundados dos fenómenos do que se 

utilizássemos apenas a entrevista para a recolha de dados, permitindo ao investigador ver 

determinados elementos de que os participantes não têm consciência ou que, por qualquer 

motivo, evitam discutir e a que só o observador atento “deu atenção”, porque o seu olhar 

está “orientado para a descoberta de determinadas (...) nuances que marcam as rotinas 

que envolvem todos os sistemas sociais” (Patton, 1990, pp. 203-204). 

Erickson (1986, 1989) destaca que a observação direta, levada a cabo nos estudos 

interpretativos, é, ela própria, interpretativa, porque mediada pelas mundivisões do 

investigador e, enquanto tal, é sempre seletiva e comprometida. Argumenta este autor 

que, ao contrário do assumido pelos investigadores quantitativos, a observação utilizada 

pelos investigadores interpretativos tem em conta, por um lado, “os limites do espírito 

humano” e, por outro, que essa observação procura “compreender acontecimentos cuja 

estrutura é demasiado complexa para ser apreendida de imediato” (p. 143). 

Em coerência com as opções metodológicas, bem como com as questões de 

investigação, o investigador decidiu-se pela observação participante, porque, como 

sublinha Patton (1990), possibilita observar “diretamente os fenómenos” no “contexto no 

qual o fenómeno opera (...), o que é essencial para que dele se tenha uma visão holística” 

(Patton, 1990, p. 203). Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994/2005), sublinham que na 

observação participante  

é o próprio investigador o instrumento principal da observação. Isto significa que, de 
acordo com os postulados do paradigma interpretativo (...), o investigador pode 

compreender o mundo social do interior, pois partilha a condição humana dos indivíduos 
que observa. Ele é um actor social e o seu espírito pode aceder às perspectivas de outros 
seres humanos, ao viver as ‘mesmas’ situações e os ‘mesmos’ problemas que eles 
(Lessard-Hébert et al., 2005, p. 155, aspas e itálico no original).  
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Autores como Patton (1990) ou Spradley (1980) sublinham que, na observação 

participante, o investigador pode assumir um papel mais ativo ou mais passivo, consoante 

“o nível de envolvimento do investigador relativamente aos acontecimentos e aos pontos 

de vista dos indivíduos (Spradley, 1980, p. 178). Bogdan e Biklen (1994) realçam que o 

investigador se situa “algures entre dois extremos” de um continuum 

observador/participante: num dos extremos situa-se a figura do observador completo e no 

outro extremo o observador totalmente envolvido na instituição que observa. Merriam 

(1988) e Patton (1990) referindo-se a este continuum, destacam que assumir ser 

observador ou observador participante não é linear nem simples, esclarecendo estes 

autores que, em algumas situações, o investigador pode começar por ser observador e, à 

medida que o estudo progride, vai-se tornando gradualmente participante. Noutras 

situações, pode acontecer o inverso. Argumentam estes autores que ambos os processos 

são legítimos. O desafio que se coloca ao investigador consiste em compreender as 

situações em que deve assumir o papel de outsider (observador) ou de insider 

(participante), combinando de modo sagaz e adequado a observação e a participação 

(Patton, 1990).  

O presente estudo envolveu um conjunto diverso e marcadamente heterogéneo 

de participantes e contextos. Para que a multiplicidade, a diversidade e a heterogeneidade 

pudessem ser adequadamente observadas, desocultando-lhes as vozes e distribuindo 

poder, o investigador assumiu, maioritariamente, o papel de participante nos vários 

contextos em que as observações foram realizadas. Contudo, em algumas situações, 

apesar de o investigador ser docente na escola onde decorreu o estudo, era exterior à turma 

ou a algumas das reuniões que observou, assumindo aí um papel mais próximo do 

observador, porque mais adequado “ao investigador que deseja compreender um meio 

social que, à partida, lhe é estranho ou exterior e que lhe vai permitir integrar-se 

progressivamente nas actividades das pessoas que nele vivem.” (Lessard-Hébert et al., 

2005, p. 154, itálico no original). De salientar, no entanto, que o investigador teve o 

cuidado de equilibrar o papel de observador e o de participante. 

A maioria das observações realizadas pelo investigador decorreu em contextos 

institucionais formais (por exemplo, sala de aula, reuniões de conselho de turma). Outras, 

porém, ocorreram em ambientes menos formais, ainda que institucionais como, por 

exemplo, a sala de professores, o bar, o refeitório da escola e outros espaços comuns 

partilhados pelos participantes e pelo investigador. Outras, ainda, resultaram de encontros 

casuais em diversos espaços e tempos da escola, ou fora dela, possibilitando que o 
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investigador tivesse dos contextos e dos participantes uma visão mais densa, rica, 

profunda e abrangente, sublinhando-se o carácter intensivo, em termos de variedade das 

formas de participação que a observação participante assume nos estudos interpretativos, 

particularmente no estudo de caso (Erickson, 1986; Taylor & Bogdan, 1984; Yin, 1990, 

2005). 

As observações realizadas pelo investigador incluem-se nos sistemas abertos de 

observação descritivos e narrativos (Lessard-Hébert et al. 1994/2005), possibilitando 

proceder a “um registo escrito dos dados numa linguagem que é a vida quotidiana (...) do 

grupo social em estudo” (Lessard-Hébert et al., 2005, p. 153), efetuando-o quer no 

momento em que ocorre a observação quer retrospetivamente. No presente estudo, o 

investigador optou por registar as observações sob a forma de diário de bordo, de modo 

a que lhe fosse possível participar 

na vida da comunidade que estuda, aprendendo a linguagem e os costumes durante esse 
processo, preservando ao mesmo tempo a sua própria perspetiva, a partir da qual estuda 
a vida daquela comunidade em vez de simplesmente adotar a cultura e “tornar-se nativo. 
(Stenhouse, 1993, pp. 67-68, aspas no original)  

Patton (1990) salienta que, para além de representar uma fonte importante de 

dados, o diário de bordo permite um acompanhamento mais efetivo do processo 

investigativo, facilitando ao investigador a realização de reflexões constantes e 

recorrentes sobre “experiências, pensamentos, e sentimentos” (Patton, 1990, p. 274), bem 

como sobre “as ideias e preocupações que lhe vão surgindo” (Ponte, 2002, p. 18). Bogdan 

e Biklen (1994) realçam também a dimensão de monitorização e acompanhamento do 

processo investigativo presente no diário de bordo, ajudando o investigador a 

“acompanhar o desenvolvimento do projecto, a visualizar de que forma o plano de 

investigação foi afectado pelos dados recolhidos e a tornar-se consciente de como ele ou 

ela foram influenciados pelos dados” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 151).  

O investigador, enquanto testemunha intencional (van der Maren, 1996), teve o 

cuidado de registar os dados de modo discreto, procurando momentos mais íntimos para 

enriquecer registos escritos de modo sumário, elaborando, num período de tempo o mais 

próximo possível dos eventos observados, relatos mais ricos e completos, que dessem 

conta da riqueza configurada pela complexidade dos processos em curso. 
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4.2.6.4. Recolha documental 

Autores como Yin (1990, 2005), Patton (1990) ou Merriam (1988) realçam o 

carácter simultaneamente heurístico e hermenêutico da recolha documental nos estudos 

interpretativos, assumindo esta grande importância no levantamento de novas questões 

sobre o fenómeno em estudo e servindo, no entender de Patton (1990), dois grandes 

propósitos: (a) fornecer informação básica sobre decisões, configurações, atividades e os 

processos da investigação; e (b) fornecer ao investigador pistas sobre questões de 

investigação a explorar na observação e na entrevista. Como salienta: “A recolha 

documental fornece informação valiosa através daquilo que o investigador pode aprender 

diretamente da leitura de documentos; mas também pode estimular a emergência de 

[novas] questões que podem ser esclarecidas através da observação e da entrevista” 

(Patton, 1990, p. 233). Merriam (1988) refere, quanto ao estudo de caso, três tipos de 

documentação que interessa analisar: (a) registos e arquivos públicos; (b) documentos 

pessoais; e (c) traços físicos. Contudo, argumenta esta autora, “uma investigação pode ela 

própria criar documentação de acordo com os propósitos da investigação” (p. 109), até 

porque, pode dar-se o caso de os documentos não terem sido escritos de acordo com os 

interesses e objetivos da investigação.  

Como afirma Hodder (1998), “Porque os textos são preservados e dão-nos insights 

históricos” (p. 111, itálico nosso), no decorrer do presente estudo o investigador teve 

acesso a diversos documentos, na sua maioria escritos, que lhe permitiram obter 

informações relevantes para a compreensão e interpretação do fenómeno em estudo, 

como sejam: atas de diversas reuniões cuja ordem de trabalhos incluísse, direta ou 

indiretamente, assuntos relacionados com a inclusão estudantes surdos no ensino 

secundário recorrente noturno; processos individuais de estudantes surdos e ouvintes; 

registos de avaliação de final de período; projeto educativo e regulamento interno de 

escola; plano de atividades de escola correspondência relativa a estudantes surdos; 

legislação sobre ensino especial; e panfletos anunciativos de atividades relacionadas com 

a inclusão de estudantes surdos.  

Perante a complexidade e diversidade dos documentos a analisar, Gagel (1997) 

refere que um dos processos a seguir na seleção e análise de documentos deve ser a 

investigação hermenêutica (hermeneutic inquiry), assumindo-se o investigador como 

intérprete daquilo que já foi dito por meio da escrita. Como salienta Gadamer (1998), “o 

texto traz um tema à fala, mas quem o consegue é, em última análise, o desempenho do 

intérprete” (p. 565). Argumenta este autor, “a compreensão não se satisfaz no virtuosismo 
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técnico de um ‘compreender’ tudo o que está escrito. Pelo contrário, é experiência 

autêntica, isto é, um encontro com algo que vale como verdade” (Gadamer, 1998, pp. 

579-706, aspas no original). Pretendeu-se, através da recolha documental, ter acesso a 

documentos produzidos por diversos agentes educativos que possibilitassem descrever, 

analisar e interpretar, de modo holístico, a unicidade e complexidade do fenómeno em 

estudo. 

4.2.6.5. Tarefas de inspiração projetiva 

As tarefas de inspiração projetiva (TIP - ver anexos 7, 18, 19, 20, 21), um 

instrumento de recolha de dados concebido por César (1994), têm vindo a ganhar terreno 

significativo na investigação em educação (César, 1994, 2002b, 2013a; Carvalho & 

César, 1996; Machado, 2009; Melro, Barata, & César, 2007; Piscarreta, 2002; Piscarreta 

& César, 2001a, 2001b), por possibilitarem ao investigador o acesso a interpretações 

sobre determinados elementos que configuram o quotidiano educativo dos participantes, 

os quais ao serem solicitados a pronunciar-se sobre eles, poderiam não mencioná-los 

noutro tipo de instrumentos. Tal significa, que o investigador deve cuidar de esclarecer 

os participantes que “numa tarefa de inspiração projectiva não existem respostas certas, 

nem erradas, o que dá uma maior liberdade aos sujeitos” (Carvalho & César, 1996, p. 65). 

Assim, “através das diversas formas do método projetivo (nomeadamente os escritos e os 

desenhos), é dada a oportunidade aos sujeitos de fazer interpretações íntimas e 

particulares sobre si” (Piscarreta & César, 2001a, p. 832).  

Como podemos observar no Quadro 11, ao recorremos às TIP pretendíamos 

recolher representações sociais dos diversos participantes sobre várias dimensões que 

configuram o quotidiano escolar e educativo, possibilitando iluminar o sentido da 

inclusão dos estudantes adultos surdos no ensino secundário recorrente noturno.  

Cohen & Manion (1994) sublinham que “o uso de métodos contrastantes reduz 

consideravelmente as hipóteses de que quaisquer consistências nos dados sejam 

atribuíveis a semelhanças de método” (p. 234). Neste contexto, as TIP podem configurar-

se como instrumentos valiosos nos estudos interpretativos de cariz etnográfico, 

possibilitando quer a emergência de pistas para futura investigação, quer também efetivar 

o processo de triangulação que sustenta a qualidade do estudo, evidenciando a diversidade 

de instrumentos de recolha de dados. 
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Quadro 11 - Tarefas de inspiração projetiva (TIP) utilizadas na presente investigação 

Tarefa de inspiração projetiva Sigla Pedida a Quando 

Para mim a escola é... TIP 1  Estudantes adultos 
surdos e ouvintes 

1.º Período do 
ano letivo 
2007/2009 

Ser estudante surdo é... TIP 2  Todos os participantes do 
estudo Data a data 

Ser professor de estudantes surdos é... TIP 3 

 Todos os professores que 
participaram no estudo, o 
professor do ensino 
especial, o psicólogo 
escolar, e o intérprete de 
LGP. 

Data a data 

Ser (delegado/subdelegado de turma/ 
diretor de turma/coordenador de 
departamento/coordenador de 
disciplina/ psicólogo escolar/professor 
do ensino especial/auxiliar de ação 
educativa/ vigilante/interprete de LGP/ 
diretor de curso/vice-presidente do 
conselho executivo/presidente da 
assembleia de escola/presidente do 
conselho pedagógico) numa escola que 
inclui estudantes surdos é... 

TIP 4 

 Delegado/subdelegado de 
turma das turmas que 
incluem estudantes 
surdos 

 Diretores de turma das 
turmas que incluem 
estudantes surdos 

 Coordenadores de 
departamento, de 
disciplina e de diretores 
de turma e do 10.º ano 
comum 

 Psicólogo escolar e 
professor do ensino 
especial 

 Responsável pelos 
auxiliares de ação 
educativa no período 
noturno 

 Vigilante da escola 
 Intérprete de LGP 

Diretores de curso 
 Vice-presidente do 

conselho executivo 
  Presidente da assembleia 

de escola 
 Presidente do conselho 

executivo 

Data a data 
 

Ser proprietário de um café frequentado 
por estudantes surdos é... TIP 5 

 Proprietários do café 
situado em frente à 
escola onde decorreu o 
estudo 

Data a data 

 

A diversidade de TIPs a que recorremos, permite dar cumprimento a um dos 

princípios de investigação em EI: adequar e diversificar instrumentos e processos (Allan 

& Slee, 2008; Birch & Miller, 2002; Hamido & César, 2009) 
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4.2.6.6. Questionários 

Os estudos interpretativos são configurados pela existência de relações dinâmicas 

e contextualizadas entre os fenómenos e os participantes que os vivenciam. Tuckman 

(2000) salienta que os questionários são formas possíveis de o investigador ter acesso a 

essas interações, possibilitando “adquirir dados acerca das pessoas (...) interrogando-as” 

(p. 308, itálico no original) diretamente sobre dimensões consideradas relevantes para a 

compreensão do fenómeno em estudo. Sublinhando o continuum menos estruturado/mais 

estruturado que configura a dimensão escrita dos dados, Gillham (2000) sublinha que a 

utilização dos questionários deve ser perspetivada segundo uma visão multi-metódica 

investigativa porque 

Na vida real das abordagens multi-metódicas as questões são importantes, até porque uma 
abordagem unilateral raramente se mostra como adequada; e se os resultados de diferentes 
métodos convergem (concordam ou encaixam entre si), então podemos ter uma boa 
confiança nos resultados. (Gillham, 2000, p. 2, itálico no original) 

Ainda que com objetivos, espaços e tempos diferentes, o investigador procurou 

utilizar os questionários (ver Anexos 6, 22, e 23) como meio de ter acesso, num curto 

espaço de tempo, a informação relevante, por parte de múltiplos participantes, que 

possibilitasse descrever e compreender determinadas atitudes, situações ou formas de 

atuação relevantes para a compreensão do caso em estudo: a inclusão de estudantes 

adultos surdos no ensino secundário recorrente noturno. 

Seguindo de perto indicações e sugestões fornecidas por Gillham (2000) ou 

Sudman e Bradburn (1983) sobre o design que deve configurar a conceção e utilização 

dos questionários, o investigador procurou que os questionários incluíssem diferentes 

tipos de questões: (a) “de facto” (Gillham, 2000, p. 26, itálico no original) ou fechadas 

(Nisbet & Entwistle, 1977; Tuckman, 2000), onde os participantes escolhem a resposta 

entre duas ou mais opções dadas; (b) “de opinião e de comportamento” (Gillham, 2000, 

p. 26, itálico no original) ou abertas (Nisbet & Entwistle, 1977; Sudman & Bradburn, 

1983; Tuckman, 2000), auscultando o sentido que os participantes atribuem a “questões 

que envolvem opiniões, crenças e valores”, bem como “comportamentos” (Gillham, 

2000, p. 26, itálico e aspas no original); e (c) mistas, que combinando características das 

questões fechadas e das questões abertas, permitem aos participantes expressarem-se 

sobre várias dimensões do mesmo fenómeno, proporcionando uma exploração em 

profundidade do que os indivíduos pensam, sentem e fazem (Gillham, 2000; Sudman & 

Bradburn, 1993; Woods, 1994,1996a, 1996b). 
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A resposta a questionários escritos, por parte dos surdos, tem características 

particulares. Isto tornou-se visível na recolha documental, na observação e nas diversas 

conversas informais que mantivemos com o professor do ensino especial, com os 

estudantes surdos e ouvintes, bem como com o intérprete de LGP e com os professores 

que lecionavam turmas que incluíam estudantes surdos. Todas estas fontes e instrumentos 

de recolha de dados evidenciaram que estes participantes não só se sentiriam pouco à 

vontade na utilização da língua escrita e oral portuguesa, como seria desejável que o 

investigador estivesse presente e acompanhado do intérprete de LGP. A presença do 

investigador, tal como a do intérprete de LGP, evidenciou-se fundamental para que a 

resposta aos questionários, por partes destes estudantes, fosse viável e sustentada e 

possibilitasse recolher informação considerada relevante para a compreensão do 

fenómeno em estudo. Saliente-se que, referindo “dificuldades no português” (DB, 

diversas entradas), foi pelos estudantes solicitada a presença do investigador e do 

intérprete o que facilitaria, por um lado, ultrapassar barreiras linguísticas e, por outro, 

sentirem-se mais confortáveis e à-vontade na compreensão do que lhes era pedido. 

Realce-se que esta opção possibilitou criar laços pessoais e afetivos mais sustentados 

entre estes estudantes e o investigador, comunicando este, sempre que possível, em LGP, 

a língua materna da maioria destes participantes.  

A opção de solicitarmos a estes estudantes a realização deste questionário em LP 

escrita foi deliberada e estratégica, tendo-se revelado eficaz para compreender as 

fragilidades da escola marcada por um certo audismo (Lane, 1997; Lane et al., 1996) que, 

ao mediar as aprendizagens dos surdos numa língua que não a sua, dificulta a realização 

dessas aprendizagens, bem como a mobilização de conhecimentos necessários à sua 

inclusão escolar e social (Melro, 2014a, 2014b; Melro & César, 2009a, 2009b, in press a, 

in press b). 

O investigador teve o cuidado de maximizar duas das principais vantagens da 

utilização dos questionários: (a) evidenciar como e porquê as diferentes condições 

individuais e sociais dos participantes iluminam as respostas dadas (Gillham, 2000; 

Gomm & Woods, 1995); e (b) realçar, enquanto registo escrito, como o sentido das 

respostas dadas por indivíduos provenientes de culturas ditas minoritárias, é configurado 

pelas suas competências e desempenhos linguísticos quando confrontados com a língua 

da cultura dominante que não é a sua língua materna (Bauer & Gaskell, 2002; Haugen, 

1972; McMahon, 1994). 
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O investigador tentou ultrapassar algumas das desvantagens apontadas pela 

literatura da especialidade à utilização dos questionários, particularmente a possibilidade 

de os participantes poderem fornecer informações fora do âmbito da investigação, 

irrelevantes para a compreensão do fenómeno em estudo devido a: (a) os participantes 

evidenciarem dificuldades em compreender a língua, nomeadamente, a terminologia 

usada e/ou o sentido da questão; e (b) alguns participantes estarem mais preparados do 

que outros para evocar, invocar e convocar informações, bem como articular 

pensamentos. Parafraseando Bourdieu (1997) e Geertz (1973/1989), a escolha e utilização 

deste instrumento de recolha de dados no presente estudo tentou ser adequada e flexível, 

até porque, como salienta (Gillham, 2000), se o que o investigador pretende é “fornecer 

uma visão da vida real das pessoas e, mais importante ainda, o sentido que as suas 

respostas podem evidenciar” (p. 82), terá de assumir o questionário, bem como os demais 

instrumentos de recolha de dados, como uma parte do todo que ajuda a compreender o 

quadro (Becker, 1994), que, por sua vez, configura a compreensão do fenómeno em 

estudo.  

4.2.7. Desenhando o roteiro investigativo: procedimentos 

Salientam Hammersley e Atkinson (2007a) que investigação que envolve o 

investigador “na vida quotidiana das pessoas por um período prolongado de tempo - 

observando o que acontece, ouvindo o que é dito, fazendo perguntas - recolhe, na verdade, 

todos os dados disponíveis para esclarecer as questões que são o foco da investigação” 

(p. 1). Assim, em contexto de investigação interpretativa de inspiração etnográfica, como 

a que ilumina este estudo, autores como Bryman (2004), Walford (2001, 2008), Woods 

(1986, 1996a, 1996b) ou Patton (1990) consideram que os procedimentos que configuram 

a investigação interpretativa de cariz etnográfico devem ter em conta os seguintes 

elementos-chave: (a) utilização de vários instrumentos de recolha de dados que permitam 

enriquecer e diversificar os dados; (b) reconhecimento de que o investigador é o principal 

instrumento de investigação; (c) continuado ajustamento em espiral da recolha e análise 

de dados, construção de hipóteses e de teoria, que levem à emergência de novos dados e 

de novo sentido; (d) desocultação do sentido que os participantes atribuem ao mundo a 

partir das suas próprias perspetivas; e (e) focagem em profundidade num determinado 

caso que possibilite a emergência de generalização teórica (theoretical generalization). 

Embora interligados entre si, para possibilitar ao leitor um olhar mais consistente 



235 

sobre os procedimentos investigativos que configuram o presente estudo, apresentamo-

los separadamente em dois subpontos pontos: (a) relativos à recolha de dados; e (b) 

referentes ao tratamento e análise de dados. 

4.2.7.1. Recolha de dados 

A recolha de dados decorreu, na sua maior parte, durante o ano letivo de 

2007/2008, prolongando-se pelo ano letivo 2011/2012. Parafraseando Bakhtin 

(1929/1981, 1992) e Vygotsky (1932/1978b, 1934/1962), bem poderíamos dizer que os 

caminhos trilhados pelo investigador rumo à recolha de dados - ela própria processo -

estão impregnados de história porque, como sublinham estes autores, o conhecimento é 

histórico-culturalmente construído. 

A diversidade de vivências que configuraram o percurso pessoal, profissional e 

académico do investigador, como descrito anteriormente, bem como o contacto pessoal 

e/ou profissional quase diário como os participantes do estudo, sustentaram o processo de 

recolha de dados desta investigação, sublinhando-se o seu carácter dinâmico, transversal, 

sistemático, flexível e diversificado. 

Esta investigação iniciou-se formalmente com a definição do problema e com a 

planificação das atividades a desenvolver nos anos letivos de 2006/2007 e de 2007/2008. 

Porque se trata de um estudo interpretativo de cariz etnográfico, progressiva e 

sistematicamente desenhado (Walford, 2001, 2008; Woods, 1994, 1996a), configuramos 

a recolha de dados num enfoque metodológico processual dialógico. 

4.2.7.1.1. Dos primeiros contactos à aceitação de um convite 

Lofland e Lofland (1984) sublinham que grande parte do sucesso da investigação 

interpretativa depende de determinados cuidados que o investigador deve ter no modo 

como aborda e convive com os participantes do estudo. Argumentam que, “Porque a 

investigação qualitativa pede aos participantes que o investigador tenha acesso às suas 

vidas, ao seu pensamento e às suas emoções, é também importante esclarecer 

honestamente os participantes sobre os fins da investigação em curso” (Lofland & 

Lofland, 1984, p. 25). Neste sentido, quer-nos parecer que uma das etapas maiores do 

processo investigativo e, com ele, da recolha de dados, consiste em solicitar a participação 

de todos aqueles que no terreno dão suporte ao fenómeno em estudo: os participantes. 

Desoculta-se, assim, as suas vozes e distribui-se poder. 
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Sendo o investigador docente na escola onde decorreu o estudo, usufruía de um 

contacto direto e privilegiado com a maior parte dos participantes do estudo, o que 

facilitou, por um lado, os contactos e o convite que lhes dirigimos para que participassem 

colaborativamente no presente estudo e, por outro lado, os procedimentos formais que 

suportaram quer a recolha de dados quer o estudo em si: pedido de autorização ao órgão 

de gestão da escola para que a investigação fosse realizada e/ou o acesso a documentos 

que configurassem informações relevantes sobre o fenómeno em estudo (por exemplo 

processos individuais dos estudantes, atas e outros considerados relevantes para a 

investigação). 

Gostaríamos de salientar a riqueza humana, profissional e investigacional que 

configurou o convite feito aos participantes e a respetiva adesão. Como já referido, apesar 

da complexidade que revestia a condição pessoal e profissional dos participantes, todos 

eles manifestaram disponibilidade em participar neste estudo. A título de exemplo, 

recordamos que os estudantes participantes no estudo, para além de habitarem longe da 

escola e terminarem os últimos blocos letivos cerca da meia-noite, tinham, porque 

adultos, compromissos escolares, profissionais e familiares que os impediam de estar 

facilmente disponíveis para as solicitações que o investigador lhes ia fazendo, tendo, por 

isso, desenvolvido esforços redobrados para as satisfazer. E que dizer dos professores e 

restantes agentes educativos que participaram neste estudo, os quais, apesar do tempo de 

que necessitavam para organizar e efetivar a diversidade de atividades inerentes às 

profissões que exercem, bem como para compromissos familiares e outros, se 

disponibilizaram a colaborar com o investigador? E como expressar em palavras a adesão 

ao convite lançado pelo investigador aos participantes que, apesar de nunca com ele terem 

contactado, ou que tendo-o não mantinham com ele relações próximas, o foram amável e 

sensivelmente convidando a partilhar vivências profissionais e pessoais? 

Esta postura permitiu-nos, simultaneamente, a adesão sustentada dos participantes 

a descrição rica das singularidades de todos aqueles que vivenciavam e interagiam 

diretamente no terreno com o fenómeno em estudo. 

4.2.7.1.2. A aplicação dos instrumentos de recolha de dados 

Após efetuados os passos que acabámos de descrever, salvaguardadas as devidas 

precauções que este tipo de estudo exige (por exemplo, anonimato) e tendo por base a 

literatura da especialidade, prossigamos a descrição do percurso que configura o processo 

de recolha de dados, passando à descrição da aplicação dos respetivos instrumentos que, 
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como já referido, tentámos fosse flexível e adequada às exigências investigativas que iam 

emergindo na justa medida em que o quotidiano investigativo o solicitava. Por razões 

anteriormente descritas, à exceção da recolha documental e da observação participante, 

que iam acontecendo consoante a pertinência do processo investigativo, a recolha de 

dados seguiu a seguinte ordem: (a) realização das TIP; (b) respostas aos questionários; e 

(c) realização das entrevistas. 

4.2.7.1.2.1. Recolha documental, observação participante e conversas informais 

A recolha documental, a observação e as conversas informais foram transversais 

ao processo investigativo e à recolha de dados. Após a recolha inicial de informação sobre 

as características gerais consideradas relevantes para a delimitação do fenómeno em 

estudo, procurou-se o aprofundamento dessa e demais informação na documentação 

existente na escola e junto de organismos, direta ou indiretamente relacionados com a 

problemática e as questões de estudo. Procurou-se, igualmente, através da recolha 

documental e das conversas informais, recolher informação considerada relevante e 

imprescindível quer para a orientação e realização da observação e das entrevistas quer, 

ainda, para posterior análise. Realce-se a importância das conversas informais no 

processo de recolha de dados. Devido o carácter informal, pessoal e casual que as 

configurou, bem como a diversidade de tempos/espaços em que ocorreram, possibilitaram 

ao investigador, como já referido, estabelecer relações mais próximas com os 

participantes e o acesso a informação considerada relevante sobre o fenómeno em estudo, 

a que de outro modo não seria possível aceder. 

Relativamente às observações realizadas, dentro do contínuo 

observador/participante (Adler & Adler, 1994; Bogdan & Biklen, 1994; Merriam, 1988), 

ainda que, em algumas situações, tenhamos sido observadores, assumimos uma posição 

maioritariamente de observador participante. No que diz respeito ao número de 

observações a realizar, não existe na literatura consenso, pelo que cabe ao investigador, 

de acordo com a especificidade e objetivos do estudo, essa decisão (Eisner, 1993; Patton, 

1990; Simpson & Tuson, 1995). Dado o número e a diversidade de participantes e de 

tempos/espaços que configuraram o fenómeno em estudo, as observações foram 

realizadas com o cuidado de incluir essa multiplicidade e a diversidade do cenário 

investigativo: sala de aula, sala de reuniões, centro de recursos, sala de professores, 

espaços comuns frequentados pelos diversos participantes (por exemplo, corredores, bar, 

refeitório, café do senhor Raul e da Dona Rafaela). Cuidou-se de observar detalhadamente 
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o quotidiano do fenómeno em estudo, bem como o confronto entre os princípios e as 

práticas de educação e sociedade inclusivas, focando, entre outros, as observações 

realizadas nos elementos seguintes: tipos e modos de interações desenvolvidas entre os 

diversos participantes no estudo, modos de comunicação, língua e linguagem utilizada 

nessas interações. 

Relativamente às observações em aula, como os estudantes surdos se encontravam 

incluídos em diferentes regimes – integração plena e misto –, optámos por realizá-las de 

modo a que contemplassem, por um lado, os dois regimes, e, por outro lado, aulas que 

abrangessem disciplinas da formação geral (por exemplo, Português), específica (por 

exemplo, História da Cultura e das Artes) e técnica (Projeto e Tecnologias) da matriz 

curricular que configurava o respetivo currículo do tipo e níveis de ensino frequentado 

pelos estudantes. Focámos, entre outros, os seguintes elementos: interações professor-

estudante; interações estudante-estudante; língua utilizadas nessas interações; modos de 

comunicação; qualidade da informação dada aos estudantes surdos e ouvintes; práticas e 

formas de atuação didático-pedagógicas utilizadas em contexto de sala de aula; materiais 

educativos utilizados; e confronto entre os princípios e as práticas de EI.  

4.2.7.1.2.2. Tarefas de inspiração projetiva, questionários e entrevistas 

A realização das tarefas de inspiração projetiva (TIP), a resposta dos questionários 

e a realização das entrevistas decorreram em tempos/espaços diferentes, consoante a 

disponibilidade dos participantes, a oportunidade e a relevância da informação a recolher. 

A realização das TIP antecedeu a aplicação dos questionários e ambos a realização das 

entrevistas.  

4.2.7.1.2.2.1. Realização das tarefas de inspiração projetiva  

No que respeita à realização das TIP pelos estudantes, precisamente na terceira 

semana de aulas, no início do 1.º período, em 2007/2008, depois de esclarecidos os 

objetivos desta investigação, bem como a importância da participação dos estudantes para 

a descrição e interpretação do fenómeno em estudo, foi realizada a TIP1 (ver Anexo 7) 

pelos estudantes surdos e ouvintes. O investigador pediu a todos os que participavam em 

turmas do ensino secundário recorrente noturno que desenhassem escrevessem, ou 

escrevessem e desenhassem numa folha em branco, a continuação da seguinte afirmação: 

“Para mim a escola é...”. Aos estudantes ouvintes, cujas turmas incluíam estudantes 

surdos e que exerciam o cargo de delegados e subdelegados de turma, foi-lhes ainda 
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pedido a realização das TIP 2 e 4 (ver Anexos 18 e 20), solicitando-lhes que dessem 

continuidade às afirmações: “Ser estudante surdo é...”; Ser delegado/subdelegado de 

turma de uma turma que inclui estudantes surdos é...”.  

Não tendo sido precedidas, propositada e estrategicamente, de qualquer instrução 

ou esclarecimento, pretendeu-se dar liberdade de expressão aos participantes. A 

originalidade das tarefas propostas, o carácter pouco estruturado e o nível de reflexão que 

as configura, suscitou nos estudantes sentimentos e formas de atuação diversos, devido, 

por um lado, a ser a primeira vez que tal lhes era solicitado e, por outro, a sentirem alguma 

dificuldade e estranheza em refletir sobre as realizações, deceções, preocupações e 

expectativas que configuravam a complexidade de muitas das vivências escolares e 

sociais passadas e presentes e (por que não dizer?) futuras. A realização destas tarefas não 

excedeu, em média os 20 minutos de duração, indo o investigador recolhendo as 

respetivas tarefas à medida que os estudantes as iam dando por concluídas. 

Relativamente aos estudantes surdos, o investigador teve o cuidado de seguir 

procedimentos adequados às suas características culturais e linguísticas, bem como aos 

respetivos modos dominantes de comunicação (gestual ou oral). Prevenindo a ocorrência 

de possíveis barreiras comunicacionais, todos os procedimentos acima descritos para a 

realização desta tarefa foram expressos em LGP pelo intérprete desta língua, para os 

estudantes surdos cuja língua materna é a LGP. Salientamos que a maior parte destes 

estudantes, embora considerasse importante a realização desta tarefa, evidenciou algum 

receio, alegando sentir-se, como eles referiam, “envergonhados por não dominarem o 

português” (DB, p. 3), temendo poder cometer erros lexicais e/ou gramaticais ou não 

terem suficiente domínio vocabular para “expressar com clareza o que pretendiam dizer” 

(DB, p.3). Perante estes receios, o investigador cuidou de lhes proporcionar um ambiente 

confortável, clarificando, por exemplo, que a tarefa não tinha preocupações de 

avaliação/classificação linguística, nem tão pouco de verdade ou de falsidade, mas 

somente de tentar compreender o que pensavam e sentiam ser a escola. Salientou-se 

também o respeito absoluto pela sua privacidade, tendo-lhes sido garantido o anonimato. 

Curioso é que, tratando-se de uma escola de ensino artístico e sendo possível apenas 

desenharem, isso não se revelasse um aspeto securizante para muitos dos participantes, 

particularmente para os estudantes surdos – apenas um deles optou por responde 

recorrendo ao desenho. 

O tempo médio que estes estudantes dispensaram para a realização desta tarefa foi 

de 90 minutos (mais do dobro do tempo utilizado pelos pares ouvintes na realização da 
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mesma tarefa). Saliente-se, ainda, que o investigador registou posteriormente, no diário 

de bordo, os acontecimentos mais relevantes que foram ocorrendo durante o processo de 

realização desta tarefa, assim como as reflexões pessoais que realizou a propósito destes 

acontecimentos. 

Relativamente aos professores e demais agentes educativos, bem como a outros 

elementos da comunidade educativa considerados significativos, a realização das tarefas 

de inspiração projetiva que lhes foi solicitado (TIP 2, 3, 4 e 5 – ver Anexos 18, 19, 20 e 

21), teve tempos e espaços diversificados. Embora a maior parte destes participantes as 

tivesse realizado no 1.º período do ano letivo 2007/2008, alguns deles realizaram-na no 

2.º e 3.º períodos e outros, ainda, no 1.º período de 2009/2010. Alguns destes participantes 

alegaram razões profissionais e/ou pessoais que iam adiando (mais do que uma vez) uma 

reunião com o investigador, pelo que a recolha de dados ocupou mais tempo do que o 

inicialmente previsto. Sublinhe-se que, apesar de a maior parte deles ter aderido sem 

dúvidas, receios e/ou resistências a participar na realização desta e outras tarefas, outros 

houve, particularmente professores, que evidenciaram esses sentimentos, utilizando 

argumentos caracterizadores de uma cultura profissional marcada pelo isolamento, pouco 

acolhedora e aberta à partilha de práticas e vivências profissionais (e pessoais?), bem 

como à interação investigação-ação-práticas que deve iluminar a cultura investigativa e 

profissional da EI (Ainscow, 2000; César & Ainscow, 2006; Allan & Slee, 2008; Melro 

& César, 2009a, 2009b; Rodrigues, 2007).  

Para a realização das TIP 2 e 3 foi pedido a todos os professores e demais agentes 

educativos que escrevessem, ou desenhassem ou escrevessem/desenhassem numa folha 

em branco a continuação das seguintes afirmações: “Ser professor de estudantes surdos 

é...”; e “Ser estudante surdo é...”. 

Aos professores que exerciam cargos de coordenadores de departamento, de 

disciplina e de diretor de turma, para além de lhes ter sido solicitada a realização das 

tarefas anteriores, foi-lhes pedido a realização da TIP 4 em que, seguindo os mesmos 

procedimentos, deveriam dar continuidade, consoante o cargo que exerciam, às 

afirmações: “Ser coordenador de departamento/de disciplina/diretor de turma numa 

escola que inclui estudantes surdos é...”. 

Relativamente aos professores que exerciam o cargo de diretor de curso ou faziam 

parte dos órgãos de gestão, bem como de estruturas intermédias de gestão da escola, para 

além de realizarem a tarefa propostas nas TIP 2 e 3, anteriormente descritas, também lhes 

foi proposto realizarem a TIP 4, onde deveriam continuar, respetivamente, as afirmações 
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seguintes: “Ser vice-presidente do conselho executivo/ser presidente da assembleia de 

escola/ser presidente do conselho pedagógico/ser diretor de curso/ser coordenador dos 

diretores de turma/ser coordenador do ensino recorrente noturno/ser coordenador do 10.º 

ano comum numa escola que inclui estudantes surdos é...”  

No que diz respeito ao professor do ensino especial, ao psicólogo escolar, ao 

intérprete de LGP, ao responsável pelos auxiliares de ação educativa no período noturno 

e ao vigilante da escola, para além de terem realizado as TIP 2 e 3, realizaram também a 

TIP 4, tendo-lhes sido pedido, consoante o cargo/função que exerciam, que continuassem 

a afirmação: “Ser professor de educação especial/psicólogo escolar/ intérprete de 

LGP/auxiliar de ação educativa/vigilante numa escola que inclui estudantes surdos é...”. 

Os procedimentos e modos de atuação para a realização desta tarefa, por parte dos 

professores e outros agentes educativos, assemelhou-se aos dos estudantes. Sublinhe-se, 

no entanto, que alguns dos professores, ao contrário dos estudantes e outros agentes 

educativos, quando confrontados com esta proposta, evidenciaram alguma estranheza 

(relutância?), particularmente quando lhes era proposto que fosse realizada no 

tempo/espaço imediatamente a seguir a esta solicitação, sugerindo ao investigador 

realizá-la noutro espaço e tempo fora da escola como, por exemplo, em casa, e entregá-

la quando pensassem ser oportuno. Apresentavam argumentos como a eventual 

complexidade e seriedade da tarefa que lhes era apresentada, pelo que precisariam de 

outro (mais?) tempo e outro espaço para a realizar. Salvo raras exceções, a realização 

desta tarefa não excedeu em média os 20 minutos de duração. 

Relativamente aos proprietários do café situado em frente à escola e frequentado, 

com maior ou menor regularidade, por todos os participantes do estudo, para além de 

realizarem a TIP 2, foi-lhes proposto, também, a realização da TIP 5, pedindo-lhes para 

dar continuidade à afirmação: “Ser proprietário de um café frequentado por estudantes 

surdos é...”. Saliente-se que aderiram de modo entusiástico não só a esta tarefa como a 

todas as outras que lhe foram propostas, tendo mesmo alegado que nunca ninguém (da 

escola) lhes tinha proposto nada idêntico. O tempo que dispensaram para a realização 

desta tarefa foi de 15 minutos. 

4.2.7.1.2.2.2. Realização dos questionários 

Como já descrevemos anteriormente, os questionários foram realizados 

posteriormente às TIP e antecederam as entrevistas, tendo como principal objetivo 

recolher informações dos participantes relativamente aos seus percursos e projetos de 
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vida (académicos e/ou profissionais e pessoais), formas de interação e de atuação face aos 

diversos contextos que no terreno configuram o fenómeno em estudo, bem como alguns 

dados pessoais (nome, idade, entre outros) relevantes para conhecermos melhor, não 

apenas os participantes, mas também a pessoa que os configura. Antes da sua aplicação, 

o investigador elucidou os participantes acerca da utilidade e dos objetivos que 

sustentavam a resposta a este instrumento, bem como a importância de procederem a um 

preenchimento cuidado e completo.  

Com a autorização prévia dos respetivos professores, na aula seguinte à da 

realização da tarefa projetiva, foi solicitado a todos os estudantes que frequentavam o 

ensino secundário recorrente noturno em regime presencial que realizassem o 

Questionário 1 e 2 (Q1e Q2 - ver Anexos 6 e 22). A adesão a esta solicitação foi, uma vez 

mais, bem conseguida, tendo o investigador esclarecido algumas questões/dúvidas 

pontuais que iam surgindo durante a realização desta tarefa. Sublinhe-se que nestes 

esclarecimentos, o investigador teve o cuidado de não induzir a resposta para um sentido 

determinado. Realce-se também que alguma da curiosidade e da estranheza que este 

questionário veio a despontar pontualmente em alguns estudantes deveu-se, tal como 

aquando da realização das TIP, não tanto a não estarem familiarizados a responder a 

instrumentos desta natureza, mas sim a alguma dificuldade em responder a desafios como, 

por exemplo, refletirem acerca de si próprios, dos seus interesses e necessidades, bem 

como das suas aspirações. As questões que foram surgindo evidenciaram, também, apesar 

de não terem contactos/relações de proximidade com o investigador, o interesse e a 

curiosidade com que estes participantes encararam a investigação na qual, como já 

referimos, haviam depositado a esperança de verem muitas das preocupações que 

configuravam o passado, o presente e o futuro dos seus percursos académicos e pessoais 

satisfeitas. Aliás, como já foi sublinhado, o interesse destes participantes por esta 

investigação e a sua preocupação em saber o seu desenvolvimento foi uma constante em 

todo o processo investigativo.  

Relativamente aos estudantes surdos, os procedimentos e formas de atuação foram 

em tudo semelhantes aos que configuram a realização do questionário pelos estudantes 

ouvintes. Contudo, dadas as características linguísticas destes participantes, à semelhança 

da realização das TIP e das entrevistas, o questionário (Q1 - ver Anexo 6) foi apresentado 

em LGP e realizado com a presença do investigador e do intérprete de LGP. Como já 

descrito, esta opção deveu-se ao cuidado de se poder ultrapassar possíveis obstáculos 

linguísticos e comunicacionais que pudessem pôr em causa a recolha fidedigna dos dados. 
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A realização do questionário revelou-se um processo moroso e enriquecedor. Moroso, 

porque estes estudantes levaram, em média, 3 a 4 horas para lhe responder. Enriquecedor 

porque, por um lado, permitiu ao investigador descrever e compreender como é (ainda) 

complexo, para estes estudantes, responderem a um questionário apresentado numa 

língua que não dominam e, por outro lado, possibilitou desocultar o desfasamento que 

neles persiste, linguisticamente, entre o sentir, o ser e o dizer, quando esta tríade é 

mediada por uma língua materna que não a sua – a LGP (Melro & César, 2009a, 2012, 

2013) - ou quando sendo não lhes tinha sido proporcionado acesso adequado às suas 

especificidades individuais e sociais, de modo a que pudessem mobilizar competências 

linguísticas que eram esperadas mobilizar em estudantes que frequentam este nível de 

ensino.  

Gostaríamos de realçar que a realização do questionário por estes estudantes foi 

individual, faseada e em presença do intérprete de LGP. Quando evidenciavam cansaço, 

interrompíamos o processo e a ele regressávamos numa outra reunião, até à sua conclusão. 

Sublinhe-se ainda que, tal como ocorrido aquando da realização das TIP, existiu uma 

constante solicitação, para o esclarecimento de dúvidas relativas ao funcionamento e 

utilização da LP (sintaxe, semântica e, sobretudo, vocabulário). Uma vez mais estes 

estudantes manifestaram sentimentos de embaraço perante si mesmos e perante o 

investigador, por evidenciarem fragilidades no domínio da LP escrita. O investigador, 

com a ajuda do intérprete de LGP, teve o cuidado de lhes proporcionar um ambiente 

acolhedor, de confiança. O investigador ia esclarecendo as dúvidas, recorrendo ao modo 

dominante de comunicação de cada um destes estudantes (oral ou gestual), recorrendo, 

sempre que necessário, ao intérprete de LGP, procurando-se, deste modo, que o que 

estava a ser lido/dito fosse compreendido pelos estudantes. Saliente-se, ainda, que o 

investigador registou posteriormente, no diário de bordo, os acontecimentos relevantes 

que caracterizaram a resposta aos questionários a estes estudantes, bem como reflexões 

pessoais por eles espoletadas. 

No que diz respeito aos professores, à semelhança do ocorrido na realização das 

TIP, quando confrontados com os desafios profissionais que configuram algumas das 

questões que sustentam o Questionário 3 (Q3 - ver Anexo 23) como refletirem acerca de 

si mesmos, dos interesses e necessidades, aspirações e práticas organizacionais e 

pedagógicas, manifestaram estranheza e relutância. O investigador teve o cuidado de 

proceder do modo idêntico ao da aplicação das TIP, já descrito. 
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4.2.7.1.2.2.3. Realização das entrevistas 

A realização das entrevistas foi antecedida de contactos prévios com os 

participantes, onde o investigador teve o cuidado de relembrar os objetivos do estudo e 

das entrevistas, realçando a importância da adesão dos participantes para a compressão 

do fenómeno em estudo. De acordo com a disponibilidade de cada participante e do 

investigador, foi calendarizado o dia, o local e a hora onde esta iria ocorrer, tendo o 

investigador solicitado a cada participante a sua concordância para proceder à gravação 

áudio ou audiovisual da mesma, de acordo com a língua utilizada pelos respetivos 

participantes (LP ou LGP). À exceção de um dos participantes, todos autorizaram a 

gravação áudio e/ou audiovisual das respetivas entrevistas, tendo-se procedido 

posteriormente à transcrição integral. No caso em que essa autorização não foi concedida, 

por razões já anteriormente descritas, o investigador procedeu ao registo manual. No final, 

o registo da entrevista foi lida ao participante, para garantir que era essa a informação que 

este participante queria fornecer. 

Porque se tratava de um grupo numeroso de indivíduos a entrevistar, e dadas as 

especificidades linguísticas de alguns deles, bem como as suas limitações temporais, a 

calendarização não foi fácil e, como referimos anteriormente, apenas conseguida graças 

à persistência do investigador, bem como aos sacrifícios que os participantes fizeram para 

poderem estar presentes na hora e local combinados. À exceção da entrevista com os 

proprietários do café, todas as outras foram realizadas na escola, num espaço adequado e 

previamente solicitado para o efeito pelo investigador. Esta opção deve-se, por um lado, 

a ser um espaço do conhecimento comum do investigador e dos participantes e, por outro 

lado, porque, após a entrevista, estes podiam, de modo mais fácil, cumprir obrigações 

escolares e/ou profissionais. A entrevista realizada aos proprietários do café ocorreu neste 

espaço comercial por ser do conhecimento destes participantes e porque estes referiram 

sentir-se pouco familiarizados com o espaço escolar. 

Todas as entrevistas foram individuais, sendo que, no espaço e tempo em que estas 

se desenrolaram, apenas se encontravam, o investigador e o participante. No entanto, por 

razões já exploradas, as entrevistas com os estudantes surdos, cujo modo de comunicação 

dominante era a LGP, contou também com a presença do intérprete desta língua. 

Pela importância que tem para a compreensão do fenómeno em estudo, 

gostaríamos de referir que alguns dos professores entrevistados decidiram, por mais de 

uma vez, interromper a gravação áudio da entrevista, alegando preferir confidenciar ao 

investigador, “off the record” (expressão usada por alguns professores) determinadas 
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dimensões mais íntimas das narrativas que iluminavam os percursos profissionais e/ou as 

práticas e formas de atuação profissionais. O investigador respeitou sempre esta opção, 

tendo registado, posteriormente, no diário de bordo, informação considerada relevante 

para o fenómeno em estudo, assim como as reflexões pessoais que daí resultaram. A 

duração das entrevistas dependeu sobretudo do nível de desenvolvimento dos relatos dos 

participantes, variando entre 90 a 120 minutos. 

Saliente-se a especificidade, a complexidade e a morosidade simultaneamente 

desafiantes e gratificantes, do processo que configurou a transcrição das entrevistas 

realizadas em LGP. Tendo o cuidado de efetuar transcrições seguindo critérios que lhe 

incrementassem qualidade, o investigador confrontou estas transcrições com os pares que, 

no projeto de investigação IC, de cuja equipa fazia parte, falavam LGP, o que pensamos 

ser fundamental numa língua visuo-motora e ideográfica. Visto existir uma transcrição 

em LP das entrevistas realizadas em LGP, no Capítulo 5, os excertos estão identificados 

pela respetiva página da referida transcrição, em LP. 

4.2.7.2. Tratamento e análise de dados 

Para Denzin e Lincoln (1994, 2000), os estudos - como o presente - configurados 

pelo paradigma interpretativo caracterizam-se por um processo de recolha e análise de 

dados ricos em descrições densas e finas de pessoas, situações, acontecimentos, 

vivências, transformando “o mundo numa série de representações incluídas nas notas de 

campo, nas entrevistas, nas conversas informais, (…) nos memorandos (Denzin & 

Lincoln, 2000, p. 3). Miles e Huberman (1994) sublinham que, numa abordagem 

interpretativa, o investigador tem de proceder ao que designam por redução dos dados, 

alisando progressiva e sistematicamente o amontoado de dados recolhidos durante a 

prolongada imersão no cenário investigativo.  

Simpson e Tuson (1995), Merriam (1988) ou Hartley (1994, 2004) salientam que, 

na investigação interpretativa, nomeadamente no estudo de caso, a recolha, o tratamento 

e a análise de dados deve ser feita em simultâneo. Diz-nos Merriam (1988) que a “análise 

começa com a primeira entrevista, com a primeira observação, o primeiro documento 

lido” (p. 119). Por isso, desde o início do estudo o investigador deve fazer uso de 

procedimentos analíticos, definir caminhos a seguir e tomar decisões (Bogdan & Biklen, 

1994; Lofland & Lofland, 1984; Silverman, 1997). Strauss e Corbin (1998) realçam que 

a análise de dados deve ser iluminada pelo “intercâmbio (interplay) que ocorre entre o 

investigador e os dados durante o processo analítico” (p. 71), possibilitando a emergência 
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de uma microanálise que, acompanhando o estudo “desde início do até à geração de 

categorias (...), possibilita estabelecer relações entre elas” (p. 57). Estes autores 

sublinham ainda que o investigador que assume um paradigma interpretativo deve deixar 

que os dados lhe falem, adotando, para isso, uma postura flexível e questionadora que 

permitam “construir (...) a partir dos dados um esquema exploratório que 

sistematicamente integre vários conceitos presentes nas várias asserções” (p. 25, negrito 

no original), organizando-os em torno de certos temas ou questões centrais que vão sendo 

(re) pensados de modo a compreendermos até que ponto eles se adequam ou não às 

categorias (hermenêuticas e semióticas) que vão emergindo a posteriori (Hartley, 1994, 

2004; Lofland & Lofland, 1984; Manning, 1987).  

Strauss e Corbin (1998) destacam que, perante a pluralidade de dados emergentes 

do contacto prolongado com os participantes, o investigador deve procurar fazer emergir 

temas comuns que descrevam (depict) a vivência experienciada de um modo vivo e 

significativo pelos participantes. Tal significa que, para além da criatividade intuitiva, o 

investigador deve munir-se de ferramentas analíticas que, enquanto mediadoras de 

sentido, facilitem “ouvir o que as pessoas querem dizer” (p. 89): (a) estimulem o 

pensamento; (b) forneçam interpretações alternativas; e (c) possibilitem a emergência de 

categorias indutivas, descobrindo simultaneamente as propriedades e as dimensões que 

as configuram.  

Para Clandinin & Connelly (1998), Titscher, Meyer, Wodak e Vetter (2000) ou 

Bardin (1977/1994), a análise de conteúdo de índole narrativa é uma das principais 

ferramentas utilizadas na análise de dados que configura estudos que, como o presente, 

enfatizam, por um lado, o investigador como construtor de sentido (van der Maren, 1996) 

e, por outro, a importância da palavra como elemento fundamental configurador da análise 

interpretativa de dados, conferindo-lhe, não só riqueza hermenêutica (Packer, 1985; 

Packer & Addison, 1989) mas também semântica e semiótica, porque, parafraseando 

Eugénio de Andrade (1958), se as palavras às vezes são como um cristal, outras são como 

um punhal, um incêndio; outras, ainda que secretas, vêm cheias de memória, de 

desamparo, de inocência, de leveza.  

Strauss e Corbin (1998) sublinham que, à medida que o investigador vai “ouvindo 

mais proximamente o que os dados lhe dizem” (p. 666), vai construindo um processo de 

codificação aberto e axial, que, porque fluído e dinâmico, configura-se como 

simultaneamente descritivo e teórico, possibilitando ao investigador, “agrupar conceitos 

de acordo com a pregnância das suas propriedades (a similitude e a diferença)” (p. 66), 
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possibilitando realizar “comparações teóricas (theorical comparisons), (...) identificando, 

verificando, modificando, clarificando, ou descartando hipóteses relativas à variabilidade 

dos padrões que se vão evidenciando nos dados” (Strauss & Corbin, 1998, p. 67, itálico 

no original). Este processo espoleta a emergência de um sistema de categorização e de 

codificação através do qual o investigador “percorre os seus dados na procura de 

regularidades e padrões bem como de tópicos presentes nos dados e, em seguida, escreve 

palavras e frases que representam estes mesmos tópicos e padrões. Estas palavras dão 

categorias de codificação” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 221).  

Autores como Boulton e Hammersley (1996), Lofland e Lofland (1984), Strauss 

e Corbin (1998) ou van Manen (1990) salientam que na análise de dados, o investigador 

interpretativo, através da arte de escrever e de reescrever (van Manen, 1990), deve dar 

especial atenção aos fenómenos que afetam significativamente os interesses dos 

participantes e que os relacionam com mundo, fazendo emergir dimensões de sentido 

configuradas pelas categorias, ou unidades de análise. Significa o dever de: (a) descrever 

e interpretar a experiência vivenciada, evitando explicações causais, generalizações, ou 

interpretações abstratas; (b) identificar temas emergentes comuns aos discursos que 

configuram a perspetiva dos participantes face às questões de estudo; (c) descrever os 

modos como esses temas emergentes (ou a falta deles) facilitam a descrição densa e 

holística das problemáticas que iluminam as questões de estudo; (d) identificar e 

interpretar divergências e convergências que configuram os discursos apresentados pelos 

participantes quando confrontados com as problemáticas que iluminam as questões de 

estudo; (e) sublinhar exemplos específicos ou incidentes críticos que se destacam pela sua 

vivacidade, ou que foram vivenciados de forma única: acontecimentos específicos, 

experiências particulares; (f) descrever e interpretar de que modo os temas emergentes 

dos discursos corroboram (ou não) os resultados de estudos já realizados; e (g) evidenciar 

que discursos sugerem o desenvolvimento de questões para investigação futura. 

Corroboramos a posição destes autores. Ao longo do processo de recolha de dados 

foi sendo realizada uma análise preliminar, que foi configurando os momentos de recolha 

e análise posteriores (Hamido & César, 2009). Procurou-se, assim, realizar uma recolha 

de dados abrangente e holística. Além disso, a análise preliminar, quando inclui a 

discussão e análise, em colaboração com outros investigadores, permite o ajuste das lentes 

do investigador - processo que o acompanhou -, uma vez que essa interação pode alargar 

e aprofundar a compreensão do fenómeno em estudo, contribuindo para a qualidade da 

investigação (Guba & Lincoln, 1998). 
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Os dados foram tratados a partir de uma análise de conteúdo de índole narrativa 

(Clandinin & Connelly, 1998), sucessiva e aprofundada, procurando-se compreender os 

processos de inclusão dos estudantes surdos adultos numa escola do ensino regular, no 

ensino recorrente noturno. Considerámos vários tipos de leitura: (1) leitura flutuante; (2) 

leituras sucessivas e aprofundadas, fazendo emergir categorias indutivas; e, por fim, (3) 

leituras que iluminem TPLV, em diversos contextos. Através da análise de conteúdo de 

índole narrativa, fizemos emergir categorias indutivas de análise, cruzando-as com as 

questões de estudo e abordagens assumidas no quadro de referência teórico. Focámos esta 

investigação nas categorias abaixo indicadas, cuja pregnância de sentido exige 

reflexibilidade crítica que possibilite descrever, analisar, compreender e interpretar o 

sentido que ilumina a inclusão dos estudantes adultos surdos no ensino recorrente 

noturno, no SEMC:  

A. TPLV dos estudantes surdos nos diversos contextos (familiar, escolar e 

profissional); 

B. TPLV dos estudantes ouvintes nos diversos contextos (familiar, escolar e 

profissional); 

C. TPLV dos restantes agentes educativos, sobretudo dos professores e quanto à 

escolha para lecionarem nesta escola; 

D. Processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos adotados nesta escola 

para efetivar princípios de EI, particularmente em relação aos estudantes 

surdos; 

E. Elementos facilitadores e as barreiras à inclusão dos estudantes surdos na 

escola; 

F. Impactes da inclusão de estudantes surdos na vida desta escola e nas TPLV da 

vida dos diversos participantes. 

Porque, parafraseando, van Manen (1990), nos estudos interpretativos o sentido 

dos fenómenos não se desoculta na ocorrência imediata, mas na descrição, na análise e 

na interpretação, o processo de análise dos dados revelou-se desafiante, moroso e 

sistemático, procurando auscultar e valorizar a voz dos participantes, de modo a que 

descrevêssemos, analisássemos e interpretássemos rica, densa e holísticamente o 

fenómeno em estudo: a inclusão de estudantes adultos surdos do ensino secundário 

recorrente noturno numa escola secundária pública. 

Seguindo as recomendações de autores, como Holliday (2001) ou Higgs, Debbie 

e Grace (2009), realçamos, por último, que procurámos que a escrita iluminasse o carácter 
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complexo e histórico-cultural que configura o fenómeno em estudo, assumindo-o como 

situado num tempo e num espaço, contribuindo para o desenvolvimento da investigação 

em EI, baseada nos princípios e nas práticas que a iluminam. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

5.1. TRAJETÓRIAS DE PARTICIPAÇÃO AO LONGO DA VIDA DOS 

PARTICIPANTES  

Debruço-me à janela do tempo e fico sem saber 

se actuei bem ou mal na vida. Não consigo 

aclarar na maior parte dos meus actos a razão 

profunda que os motivou. Agi ao mesmo tempo 

sem autonomia e sem dono, condicionado e 

livre. Dei os passos em frente empurrado pelos 

passos de trás. Da longa aventura de que fui o 

triste herói, apenas posso dizer que a levei a 

cabo porque havia um destino a cumprir e 

cumpri-o. 

(Torga, s/d, p. 21) 

A citação com que iniciámos este capítulo dá-nos o mote para dar voz aos 

participantes que, no terreno, desocultam o sentido do fenómeno em estudo, iniciando por 

descrever, analisar e interpretar os percursos pessoais e profissionais associados às TPLV 

por eles apresentadas. Partindo de fragmentos de vida, de memórias (re)visitadas, de 

episódios relatados na primeira pessoa, de vivências diversificadas, de experiências 

pregantes, de projetos de vida futuros, (re)construímos as diversas I-positions assumidas 

por estes participantes, cuja polifonia se pode exprimir, ora simultaneamente, ora em 

diferentes espaços e tempos.  

5.1.1. Os estudantes surdos 

Com idades compreendidas entre os 20 e os 53 anos e frequentando do 10.º ao 

12.º ano de escolaridade do ensino secundário recorrente noturno, no Sistema de Ensino 

por Módulos Capitalizáveis (SEMC), são 11 os estudantes surdos adultos cujos percursos 

pessoais e profissionais apresentamos e discutimos.  
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A discrepância entre géneros dos estudantes surdos que se encontravam a 

frequentar o ensino recorrente noturno, nesta escola, sendo quatro do género feminino e 

sete do género masculino (ver Quadro 6), ilumina que, na Escola, como na sociedade, em 

geral, os indivíduos do género feminino continuam a não ter equidade no acesso à 

educação, vivenciando a discriminação de género que ainda configura muitas das 

sociedades contemporâneas, impedindo-as de se afirmarem como participantes legítimas. 

No caso das surdas, essa discriminação é dupla: são discriminadas por serem surdas e por 

serem do género feminino. 

A recolha documental, as entrevistas, as conversas informais que com eles 

mantivemos, bem como com os pares ouvintes, com a docente de Educação Especial (EE) 

e com outros agentes educativos, indicam que, ao contrário do que alguns discursos 

veiculam, os surdos são um grupo heterogéneo e, portanto, com características, interesses 

e necessidades diversas. O tipo de surdez apresentado, a fase da vida ou do 

desenvolvimento dos indivíduos em que ela ocorre ou é diagnosticada (ver Quadro 6), as 

formas como os próprios, o núcleo familiar e outros significativos se posicionam em 

relação aos surdos, à sua educação e aos processos identitários que os configuram, bem 

como os modos como estes estudantes participam nas diferentes culturas (familiar, 

escolar, laboral, entre outras), as oportunidades de empowerment que as sociedades lhes 

propiciam, são alguns dos elementos que tornam diversos os percursos pessoais e 

profissionais desenhados por estes participantes. 

5.1.1.1. Contexto familiar 

A diversidade que subjaz aos estudantes surdos não impede que tenhamos 

observado elementos que são comuns a muitos deles como, por exemplo, serem filhos de 

pais ouvintes e serem os únicos surdos na família (N=10), tendo cinco deles sido 

diagnosticados nos dois primeiros anos de vida, em meio hospitalar, e quatro deles em 

contexto escolar, por volta dos 7/8 anos, como ilustra o Moisés: 

58 Moisés (Mois) – Foi mesmo no… na 4.ª classe. Mesmo na 4.ª classe. No último ano. 
E que a professora achava que… pronto, dizia à minha mãe que eu não estava a 
acompanhar a aula e então foi aí que eu fui… e que eu não ouvia nada, que ela dizia que 
eu não ouvia nada. Foi aí que a minha mãe levou-me a um médico otorrino. Viu os 
ouvidos e notou uma diferença nos ouvidos, entre o esquerdo e o direito. Fui a várias 
clínicas aqui em Lisboa e notou-se, então, uma surdez. Enquanto o ouvido direito estava 
bom e o esquerdo estava médio. À medida que a idade ia avançando foi piorando. 
59 Investigador (I) – Até aí não sabia que… que era surdo… que tinha esse problema? 
60 Mois – Antes de… antes não. 
61 I – Nem a sua família, ninguém? 



253 

62 Mois – Ninguém. Sou o único na família que sou surdo. 
63 I – Portanto, foi… foi nessa escola…  
64 Mois – Foi nessa escola… Foi nessa escola que se notou o problema. Segundo dizem 
os médicos, isto foi de nascença, mas o problema em si foi mesmo na escola. 
65 I – Que idade tinha? 
66 Mois – Eu acho que tinha… tinha sete ou oito anos. (Moisés, EES, p. 3) 

Este estudante corrobora o que é realçado em diversos estudos que indicam que, 

apesar de a maioria dos surdos serem filhos de pais ouvintes (entre 90 e 95%), e na origem 

da surdez que apresentam não se encontrarem causas genéticas e, ao não haver na história 

das respetivas famílias nenhum surdo, não é expectável, para um casal ouvinte, que possa 

ter um filho surdo (Freire, 2011; Nunes, 2009). Acresce que, habitualmente, os surdos 

não apresentam características morfológicas distintivas, levando a que só quando 

confrontados com determinados contextos, cenários e situações como, por exemplo, os 

associados aos processos de desenvolvimento da fala, da comunicação oral ou verbal, ou 

das aprendizagens escolares, o núcleo familiar e outros significativos ponham essa 

hipótese, seguindo, então, os passos relatados pelo Moisés. Reajam, muitas vezes, como 

revela outro participante surdo, o Tiago: “Creio que no início houve… houve um choque, 

porque pensavam que eu era ouvinte. Aconteceu ter nascido surdo. Surgiu um filho surdo” 

(EES, p. 14). 

O choque inicial que o Tiago refere leva a maioria das famílias ouvintes com filhos 

surdos, num primeiro momento, ao sentimento de luto pela morte simbólica do filho 

idealizado, levando-as a desenvolver sentimentos de culpa, de angústia e de 

vulnerabilidade, bem como de superproteção, com impactes nas TPLV desenhadas pelas 

próprias e pelos filhos, de que os relativos ao desenvolvimento de processos de vinculação 

e identitários consistentes, ou o acesso atempado a sistemas linguísticos e comunicativos 

estruturados e adequados são exemplos (Hoffmeister, 2006; Nunes, 2009; Ricou, 2006; 

Robinson & Adam, 2003). Por isso mesmo, o Pedro, à semelhança de outros estudantes 

surdos participantes nesta investigação, refere a superproteção familiar, presente na sua 

TPLV: “por vezes, a família sabe que eu sou independente, mas há dificuldade. Eu já sei. 

Eu cresci. E a família continua a querer tomar conta de mim” (EES, p. 14). Este relato 

ilumina, de forma exemplar, como estes adultos surdos têm dificuldade em serem 

reconhecidos como autónomos, por muito que já tenham conseguido um emprego e 

constituído família. 

Formas de atuação diferentes tiveram os pais do Simão, surdos e falantes de LGP. 

Aquando do seu nascimento e da constatação de que o filho era surdo a identificação com 
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a cultura surda já existia, por parte dos pais, o que facilitou não só o processo de deteção 

atempado da surdez, mas também a aceitação da surdez do filho/neto e, sobretudo, o 

recurso atempado dos processos de comunicação que mais promovem o desenvolvimento 

das crianças com estas características. 

6 Investigador (I) – E como é que a família reagiu quando soube que o Simão era surdo? 
7 Simão (S) – Não sei… não sei. Não sei responder. 
8 I – Eh … Por exemplo, os pais… 
9 S – Ah, OK. Somos todos iguais. 
10 I – E os avós, por exemplo, não são surdos, pois não? 
11 S – Não. Aceitaram. Portanto, já sabiam. O meu pai era surdo, eu seria mais outro 
surdo. E a avó aceitou. 
12 I – E o Simão, como é que… vê o facto de… ser surdo? 
13 S – Na… Sou surdo. Estou habituado a ser como sou. O mundo… estou habituado ao 
mundo de silêncio. 
14 I – E sente… 
15 S – Ah, possivelmente, se eu fosse ouvinte e que perdesse a audição, de certeza eu 
teria lago algo a dizer a essa pergunta. Eu nasci surdo e hei-de continuar surdo.  
16 I – Quando é que ele começou a ter noção consciência que que era surdo? 
17 S – Não. Eu falei sempre em língua gestual com os meus pais. Fui para uma escola, S. 
Marçal, onde com… só com Surdos. Estive sempre com surdos. Sei lá …3, 4, 5 anos, eu 
via a minha tia conversar, mexer os lábios – talvez 2,3, 4 anos – mas não, não liguei. 
18 I – Eh…Portanto, então conviveu… conviveu desde pequenino com surdos, é isso? 
19 S – Sim, é. 
20 I – E para além da família… ah, para além da família, dos avós, dos tios, penso ehh… 
quando é que… se apercebeu que era, que… que era surdo e os outros eram ouvintes? 
21 S – Não sei, eu não ligava. Eu… não liguei, pronto. Eu percebi que era um mundo 
diferente, percebi que era um mundo diferente. Sei lá, era miúdo, acho eu. 
22 I – E hoje, como e que… como é que… encara ser surdo?  
23 S – Estou habituado a ser assim. É assim, os meus pais estão vivos e ainda comunico 
com eles em língua gestual. Vou à associação, vou aos amigos, eu tenho poucos… amigos 
ouvintes, mais surdos. 
24 I – Errr… o Simão acha que tem alguma vantagem por ser surdo? 
25 S – Sim. É assim: eu sou igual a uma pessoa ouvinte, só não oiço. Agora, tenho um 
físico, tenho um corpo igual a uma pessoa ouvinte. 
(...) 
29 S – Eu sempre fui assim… desde que nasci. Se os meus pais fossem ouvintes, e eu e 
eu Surdo, possivelmente ia sentir algo pior, a comunicação seria muito difícil, trabalho, 
escola… Mas os meus pais são surdos e eu sou surdo. Somos os três iguais. 
(Simão, EES, p. 12) 

Idênticas formas de ação e reação teve o Pedro, estudante surdo participante deste 

estudo, ao tomar conhecimento de que a filha recém-nascida era surda. Isso mesmo foi 

testemunhado pelo investigador quando, numa conversa informal, perante as felicitações 

de uma professora participante neste estudo (a Fernanda), agradecendo, comunicou que 

estava duplamente feliz. Feliz por ter sido pai e pai de uma filha surda. Notando alguma 

apreensão naquela professora por saber que a filha era surda e estranheza por ele se sentir 

feliz, respondeu do modo seguinte: 
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Não se preocupe, nem fique triste. O facto de a minha filha ser surda foi a melhor coisa 
que nos aconteceu, porque assim podemos comunicar e ela pode desenvolver-se 
normalmente. Não lhe vai acontecer o que me aconteceu a mim, que só tive acesso á LGP 
aos 16 anos. (DB, p. 40) 

O contraste entre os modos de abordar a situação descrita por parte destes 

participantes ilumina o sentido das crenças, dos valores e das representações sociais que 

configuram e são configuradores das interações entre participantes em diferentes culturas, 

neste caso a surda e a ouvinte, evidenciando que o que é social e culturalmente tido como 

esperado, reconhecido, valorizado, celebrado ou desejado numa determinada cultura pode 

não sê-lo, noutra, com impactes nas formas de atuação dos indivíduos, bem como na 

realização de transições entre culturas (César, 2013a, 2013b; Melro & César, 2010a, in 

press a, in press b). Neste sentido, importa que a Escola e as sociedades propiciem a 

emergência de cenários educativos e sociais que favoreçam o reconhecimento e a 

valorização da diversidade linguística e cultural dos que nela participam, assumindo-se 

como espaços e tempos interculturais e de inclusividade.  

5.1.1.2. Contexto escolar 

Alguns destes estudantes surdos contactaram pela primeira vez com outros surdos 

em contexto escolar. Como afirma o Gabriel, “foi em [nome da cidade] pela escola. 

Depois desapareceram. Nunca mais vi ainda ho… até hoje” (EES, p. 27). Como se 

observa, não só o primeiro contacto foi na escola, mas este foi esporádico – ele afirma 

que desapareceram – e existe um certo isolamento, como relata, pois até hoje [referindo-

se a ter voltado à Escola] não tinha voltado a contactar com surdos. Assim, para os filhos 

de pais ouvintes, a Escola acaba por ser, muitas vezes, um local de encontro com outros 

pares com características semelhantes, ajudando-os a construir uma identidade surda 

(Baptista, 2008; Erting, 1994; Jankowski, 1997; Ramsey, 1997). 

Apresentando uma surdez bilateral de grau profundo, o Pedro é filho de pais 

ouvintes, não falantes de LGP, vivenciando desde cedo, como a maioria dos pares, 

barreiras à comunicação, bem como à apropriação estruturada e com sentido, quer da 

língua materna do respetivo núcleo familiar, quer da LGP, quer ainda das aprendizagens 

escolares. Assumindo a LGP como materna, o Pedro, tal como a Raquel ou a Sara, 

contactou-a e apropriou-a tardiamente, “aos 17 anos” (Pedro, EES, p. 15), de modo 

maioritariamente informal, em contextos externos à família, nos espaços e tempos 

informais nas escolas que frequentou, nos intervalos, no bar da escola ou na Associação 

Portuguesa de Surdos (APS), em interação com os pares e com adultos surdos 
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significativos, falantes de LGP, o que dificultou o desenvolvimento de processos 

metalinguísticos e metacognitivos próprios das aprendizagens formais de uma língua 

(Almeida, 2009; Bouvet, 1983/2003; Freire, 2011). Por exemplo, a Raquel e a Sara 

referem que, nos espaços e tempos de educação formal, ou eram as únicas estudantes 

surdas ou, não o sendo, a LGP não só não era reconhecida ou valorizada, como era 

proibida. Salienta a Sara que começou, aos 12/13 anos, a apropriar a LGP numa das 

escolas que frequentou “com os colegas. Antes não. Era proibido língua gestual. Oralismo 

puro” (EES, p. 14). A Raquel, destacando os impactes das abordagens oralistas dos 

surdos, realça: 

 
142 Investigador – Mas a Raquel já falava língua gestual? 
143 Raquel (R) – Não, não sabia língua gestual. Só fazia mesmo a leitura labial. 
144 I – E não sabia porquê? 
145 R – Porque os professores não deixavam e diziam que era proibido língua gestual. 
Foi no tempo do fascismo. Já há muitos anos atrás. 
146 I – Mas em casa falava língua gestual? 
147 R – Não, não, não, não. 
148 I – Então, não tinha… não teve contacto com língua gestual através da escola? 
149 R – Não. (Raquel, EES, p. 9) 

Em tudo semelhante ao vivenciado pelos pares nas TPLV, alguns dos impactes 

das barreiras experienciadas por estes participantes no acesso atempado e adequado a 

sistemas linguísticos estruturados e com sentido são descritos no respetivo Plano 

Educativo Individual (PEI), nos termos seguintes: 

 

Figura 1 - Excerto do PEI do Tiago 

Apesar de a escola reconhecer que o “Modo de comunicação dominante” é o 

gestual, não o considera, optando por salientar aspetos pouco valorizadores com que 

habitualmente os surdos são conectados, como os baixos níveis de literacia na LP, nas 



257 

suas dimensões falada e escrita, particularmente os categorizados como apresentando 

surdez bilateral de grau profundo ou severo pré-lingual, que tiveram acesso tardio ou 

inadequado a sistemas linguísticos estruturados (Amaral & Coutinho, 2002; Freire, 2011), 

ou tendo-o tido nas línguas gestuais, as sociedades não as valorizam. Salienta, assim, o 

silenciamento a que a voz dos surdos está votada, não reconhecendo nem valorizando 

outro tipo de literacia como o que configura as desenvolvidas através das línguas gestuais 

(Bagga-Gupta, 2007; Melro, 2014a, 2014b; Melro & César, 2009a, 2012, in press a, in 

press b). 

Como ilustra este excerto, a Escola e as sociedades persistem em afirmar-se como 

audistas (Lane, 1997), não considerando os modos de ser, de sentir e de agir dos surdos 

(Melro & César, 2009a) ou, considerando-os, não lhes reconhecendo legitimidade no 

acesso ao sucesso escolar e social - “necessita de apoio da linguagem escrita para a 

realização das aprendizagens académicas” (PEI do Tiago), o que revela, ainda, a falta de 

rigor terminológico, ao não distinguir linguagem de língua, algo a evitar, num documento 

oficial. 

Apesar de reconhecer que o Tiago apresenta “linguagem escrita muito 

rudimentar” (PEI do Tiago), a Escola insiste em não reconhecer legitimidade às línguas 

gestuais para mediar as suas aprendizagens, criando barreiras à sua inclusão escolar e 

social. Salienta, assim, o colonialismo (Ladd, 2003; Lane, 1997) que configura a Escola 

e as sociedades que, ao focalizar apenas e só as interações sociais numa língua que não 

se deixa apropriar pelos surdos, impede-os de ter acesso a um currículo multilingue e 

intercultural, adequado às características, interesses e necessidades destes estudantes, 

impedindo-os de se afirmarem como participantes legítimos das diversas culturas em que 

participam, incluindo a cultura de escola. 

Um outro aspeto sublinhado pelo excerto do Tiago é a carga negativa com que 

socioculturalmente são representados e se auto-representam os surdos, veiculando sobre 

eles um discurso deficitário e fatalista, com impactes na inclusão destes estudantes nas 

sociedades em que participam. Estes aspetos são corroborados pelo mesmo estudante na 

entrevista que nos concedeu. Apesar de se assumir como bilingue, refere  

82 Tiago (T) – Eu até percebo [LP] mas… surgem vocábulos mais… mais difíceis e eu 
não percebo. Sei lá, um conto, a poesia… tenho dificuldade. Jornal, por exemplo, 
alguns… alguns artigos eu percebo. Outros não. Eu, mesmo assim, continuo a ler só que 
depois não percebo aquela palavra, não percebo a outra, vou á Internet procurar… mas 
ent… é… entretanto o tempo vai passando e… eu já estou no 12.º ano e continuo sem 
perceber algumas palavras. Eu também sou preguiçoso. Claro, tenho dificuldade na… na 
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leitura. 5... por cento talvez. Sou capaz de ler 50%. Embora haja, haja vocábulos que eu 
tenho mesmo de pesquisar. (Tiago, EES, p. 22) 

Internalizando e reproduzindo o que Lane (2002) designa por psicologia dos 

surdos, este estudante assume a representação social fortemente enraizada nas sociedades 

de que, pelo menos, parte do ónus das dificuldades e barreiras vivenciadas nas TPLV 

desenhados são da responsabilidade de determinadas características pouco valorizadoras 

dos surdos como, por exemplo, serem preguiçosos. No entanto, quando refere as formas 

de atuação para ultrapassar as dificuldades e barreiras vivenciadas, o discurso apresentado 

aponta no sentido oposto, sublinhando a necessidade de as sociedades e a educação 

facilitando o empowerment dos surdos, possibilitando-lhes uma participação legítima 

porque, como refere, “entretanto o tempo vai passando e… eu já estou no [ano de 

escolaridade] e continuo sem perceber algumas palavras” (Tiago, EES, p. 22), quando era 

suposto tal não acontecer. 

O disempowerment originado na incapacidade de as sociedades desenvolverem 

formas de ação e reação que possibilitem aos surdos, suas TPLV, desenvolverem 

mecanismos de inter- e intra-empowerment (César, 2013a, 2014), de que os baixos níveis 

de literacia por eles apresentados são exemplo, pode ser ilustrado pelas cartas entregues 

pelo Tiago ao diretor de turma, nas quais foram ocultados todos os dados que não 

salvaguardassem o anonimato dos participantes. 

 

Figura 2 - Primeira carta escrita pelo Tiago dirigida ao diretor de turma. 
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Figura 3 - Segunda carta dirigida pelo Tiago ao diretor de turma 

Como poderemos observar, ambas expressam, no essencial, as mesmas pretensões 

e idênticos argumentos: obter, da parte da escola, autorização oficial para a saída 

antecipada no último segmento de aulas, argumentando que a distância casa-escola 

implica tomar uma série de transportes e fazer percursos pedonais, o que acarreta um 

esforço acrescido para este estudante, bem como alguma perigosidade (só referida na 

segunda carta – ver Figura 3). No entanto, do ponto de vista sintático, semântico e 

pragmático da língua utilizada, são evidentes as diferenças. As questões colocam-se: 

Porquê as diferenças? Porquê a necessidade de entregar as duas cartas? 
 

À primeira carta, redigida pelo Tiago, não foi reconhecida legitimidade por não 

ser considerada pela cultura maioritária e ouvinte como um documento oficialmente 

adequado, não preenchendo os requisitos formais que subjazem a um requerimento 

escrito em LP. A segunda foi redigida por um outro indivíduo, ouvinte e fluente em LP, 

a quem o Tiago se viu obrigado a recorrer, por se sentir incapaz de, legitimamente, 

produzir este documento, remetendo este estudante para formas de participação 

periférica, de que a dependência de terceiros é exemplo. 

Ao evidenciar interferências da língua materna, a LGP ou na LP, de que o pendor 

informal, a não utilização de artigos definidos ou de proposições, são exemplos, o 
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documento redigido pelo Tiago mostra que este estudante não realiza facilmente 

transições linguísticas e culturais. Isto significa que, ao Tiago, como muitos pares surdos, 

as instituições sociais, de que a Escola é exemplo, não propiciam o desenvolvimento de 

mecanismos de inter- e intra-empowerment que lhes possibilitem equidade nas 

oportunidades de sucesso social, desenhando percursos pessoais e profissionais mais bem 

conseguidos. Significa também a necessidade de as sociedades se afirmarem como 

interculturais, valorizando a diversidade linguístico-cultural apresentada pelos surdos, de 

que o reconhecimento das línguas gestuais como legítimas é exemplo (Melro, 2014a). Se 

não, perguntemo-nos: por que não foi dada oportunidade a que o Tiago apresentasse as 

suas pretensões utilizando a língua em que se sente mais confortável e na qual consegue 

apresentar um discurso argumentativo estruturado, complexo e eficaz? Não seria dever 

da Escola, como das sociedades, darem voz e poder a todos, propiciando a construção de 

percursos pessoais e profissionais mais inclusivos e equitativos?   

Dificuldades idênticas são vivenciadas pelo Ângelo, cujo modo de comunicação 

privilegiado é a LP, mas que, devido às características que apresenta (ver Quadro 6), não 

lhe teve acesso de modo pleno. Por decisão dos pais, não teve também acesso adequado 

nem atempado à LGP. Embora se sinta mais confortável quando utiliza a LP, “Falar é 

mais fácil porque falo desde pequeno” (EES, p. 3), adotando-a como materna, experiencia 

barreiras comunicativas e às aprendizagens em contextos e situações onde predomina o 

uso quer de uma quer de outra, com impactes na participação legítima, nomeadamente na 

Escola.  

De destacar a associação que este estudante surdo faz entre falar e a LP, não 

considerando a LGP como sendo falar, o que denota a internalização do etnocentrismo 

que configura esta representação social de cada uma das línguas e do que se entende por 

falar, sublinhando o destacado por nós (Melro & César, 2009b, in press a, in press b), 

bem como por outros investigadores que, noutros contextos, se dedicaram às 

problemáticas que configuram a educação de surdos, como Amaral e Coutinho (2002), 

Bagga-Gupta (2007) ou Erting (1994). 

Referindo a fase da vida em que pela primeira vez contactou com a LGP, o Ângelo 

sublinha: 

91 Investigador (I) – Quando contactou pela primeira vez com LGP? 
92 Ângelo (A) – Há 12 anos. Tinha 24 anos. Eu não sabia que os surdos falavam esta 
língua. 
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Foi o meu amigo [nome do amigo] que me levou à APS e comecei a aprender LGP, mas 
falo pouco. Os meus pais não gostavam que eu falasse LGP [não falavam na palavra 
LGP]. (Ângelo, EES, p. 3) 

 
Já o Gabriel e o Moisés, estudantes surdos que também assumem a LP como 

língua materna, indicam que quer os próprios quer o núcleo familiar desconheciam a 

existência da LGP, referindo o Gabriel que, em criança, quando passeava com a mãe, 

num espaço público de lazer, observou, acidentalmente (Gabriel, EES, p. 31) 

Tal como outros participantes nesta investigação, também o Moisés refere que foi 

nesta escola, aos 32 anos, que contactou pela primeira vez com a LGP, em interação com 

os pares surdos. Como indica, 

 
178 Moisés (Mois) – Ah, [os colegas] falavam comigo. Mas falavam mais devagarinho 
para que eu percebesse. A língua… A língua… deles serem surdos, eles não entendam, 
pronto, que serem surdos-mudos era difícil compreendê-los. Eles falavam mas não 
entendia nada. Então, eles falavam comigo devagarinho e mais alto para que eu 
percebesse. 
179 Investigador (I) – Aprendeu alguma coisa de língua gestual com eles? 
180 Mois – Sim aprendi. Algumas coisas. 
181 I – E gostou? 
182 Mois – Sim. Achei engraçado. Às vezes, gozava com eles da maneira como eles 
faziam os gestos. [Risos] Mas é. Gostei. 
183 I – Até vir para aqui nunca tinha visto língua gestual? 
184 Mois – Não. Nunca tinha visto. Quer dizer, tinha visto na televisão mas não entendia 
nada o que é que ele estava para… com os colegas eu fui… eu fui perguntando a eles 
como é que se dizia. Não sei quem é… quem é que trouxe um livro de língua gestual. Eu 
fui vendo as letras do abecedário como é que se dizia em língua gestual. E achei 
engraçado. (Moisés, EES, p. 9) 

Apesar de a achar “engraçada” (Fala 182), a posição que assume em relação à 

LGP é muito próxima da que a concebe como instrumento de remediação a que se recorre 

por necessidade, caso a surdez que apresenta se agravar, com impactes nos processos 

identitários desenvolvidos, não se perspetivando segundo a abordagem sócio-

antropológica dos surdos, afirmando-se como participante de uma cultura minoritária, 

cuja materna língua é a gestual, mas sob a lente do paradigma médico-terapêutico, como 

um indivíduo cujo deficit auditivo e com dificuldades na apropriação da língua oral, bem 

como de comunicação. Quando lhe perguntámos se nunca sentiu necessidade de a 

apropriar, respondeu: “Nunca senti! Não quer dizer que eu possa a vir a necessitar. Apesar 

de não saber nada” (Moisés, EES, p. 17). Também é importante interpretarmos os modos 

como se refere aos surdos, referindo-se-lhes como “eles” (Moisés, EES, várias entradas), 

um outro com o qual não se identifica, e com legitimidade cultural dúbia. Isso não o 
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impede de interagir com o outro, diminuindo a distância entre eles e realizando transições 

entre culturas. 

Posição diferente é assumida pelo Gabriel. À pergunta sobre se ele se considerava 

bilingue, respondeu: 

884 Gabriel (G) – Gostava com as duas coisas. Tanto, falar como linguagem gestual (…).  
M844 G – Bilingue. Gostava [palavra impercetível] as duas coisas. Tanto, falar como 
linguagem gestual. 
845 Investigador (I) – Gostavas? 
846 G – Gostava. 
847 I – Mas não és. 
848 G – Hã? Eu? 
849 I – És este ou este (apontando para as palavras “oralista” e “gestualista”)? 
850 G – É... Não. Espera aí. A minha mãe diz que eu não falava nada naquela altura. Não 
falava. Só que eu tinha uma terapia de fala. 
851 I – Terapia de fala. Com que idade? 
852 G – Desde pequenino até… desde pequenino. Quando… Quando des… quando eu 
consegui falar melhor depois deixei a terapia da fala. Não tinha conhecimento da 
linguagem gestual. Acho que tive quando eu era pequenino. Só que, depois, esqueci-me 
de tudo. Porque eu falava muito, os meus pais não sabiam nada, só falam [refere-se à LP]. 
Eu aprendi com os meus pais também a falar. É só. E este ano aprendi com elas. 
853 I – Só este ano? 
854 G – Este ano não. Há três anos. Aprendi com elas. 
855 I – Três anos. Então és oralista. 
856 V – Hã? Pois. 
857 I – Tu. 
858 G – Eu falo mais ou menos bem. 
859 I – Portanto, gostavas no futuro…  
860 G – ... Gostava… Gostava… é disto…  
861 I – … mas agora…  
862 G – ... agora sou oralista. Estou... 
863 I – Quando é que tu… Quando é que foi a primeira vez que tu viste língua gestual? 
864 G – Não faço a mínima ideia. Acho que foi no… ah não. Acho que foi nas [nome de 
cidade, a cerca de 150 Km de Lisboa], quando fui com os meus pais passear vi lá uns 
miúdos que eram surdos e faziam aquilo. 
865 I – E tu? Achaste interessante? 
866 G – Eu não falei nada. Eu não conseguia. Só passei pela frente. Olhei ali. Mais nada. 
Lembro-me. Eu pensei que fosse o único, mas não era. [riso] 
867 I – E tu não ficaste curioso? 
868 G – Eu pensei assim que fosse o único. 
869 I – Que idade tinhas? 
870 – Idade? 
(...) 
890 G – Não sei. Acho que foi há muito tempo. Bué. 
891 I – E nunca quiseste aprender? 
892 G – Mas como? Onde é que eu vou buscar isso? Foi só isso. Mesmo assim, [palavras 
impercetíveis] há uma… uns pequenos escola, um curso para tirar linguagem gestual. 
Acho que não era preciso. Eu aprendo com os colegas. Não queria pagar. 
893 I – Depois vieste para a [nome da escola onde decorreu o estudo] 
894 G – Com eles. Aprendi com eles. 
895 I – Aprendeste com eles. 
896 G – Pois. Sem pagar. 
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897 I – Sem pagar. 
898 G – Falhaste. 
899 I – [Risos] E agora? Queres aprender mais? 
900 G – Quero. Mas a Sara não… Eu não vou-me esquecer. A gente encontra-se sempre. 
Até ela esteve comigo ontem. E nós não vamos… até… ela mora ao pé de mim. (Gabriel, 
EES, pp. 30-32). 

Reproduzindo, no discurso o modo como, erroneamente, são referidas as línguas 

gestuais, designando-as por “linguagem gestual” (Fala 892), este estudante reconhece à 

LGP a mesma legitimidade que à LP, denunciando a iniquidade de oportunidades no 

acesso à apropriação destas línguas em ambientes de educação formal, com evidentes 

desvantagens para quem quer e necessita de apropriar a LGP. Como ele relata, isso não é 

possível de modo gratuito, algo que ele desejava, pelo que esta falta de opções de 

aprendizagem da LGP tem impactes no desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional 

dos indivíduos, bem como nas TPLV nos diversos contextos, cenários e situações em que 

participam, de que os contextos escolares e os cenários de sala de aula são exemplos.  

A referência às línguas e aos modos privilegiados de comunicação é uma 

constante nas TPLV destes estudantes. Assim, observamos que, consoante as línguas 

(LGP, LP ou ambas) que apropriaram e assumiram como maternas, bem como os 

contextos, os cenários e as situações em que lhes tiveram acesso e lhes é reconhecida 

legitimidade, configuram a(s) identidade(s), bem como as I-positions assumidas. As 

línguas e os modos privilegiados de comunicação são assumidos como elementos-chave 

dos processos identitários que desenvolveram (Afonso, 2007; Maxwell-McCaw, et al., 

2000; Melro, 2014a, 2014b), assim como dos que não conseguiram desenvolver, 

iluminando os modos como se situam e participam nas culturas, de que a familiar, a 

escolar ou a profissional são exemplos. Mas é também de realçar o isolamento, o pensar 

que era o único surdo, como o Gabriel refere várias vezes, no excerto anteriormente 

analisado. A inexistência de contacto com outros surdos levou-o a nem sequer saber que 

a LGP existia, durante muitos anos da sua vida. Logo, a opção por ser oralista pode 

considerar-se uma escolha não informada, uma vez que a ela não subjaz o conhecimento 

de que a LGP existia e poderia ser uma forma de comunicação mais adequada às suas 

características, enquanto surdo. De realçar, ainda, como este desconhecimento configurou 

a sua incapacidade para interagir com os surdos que viu, ocasionalmente – num passeio 

– a falarem LGP. Aquele encontro fê-lo perceber que existiam mais surdos e outras 

formas de comunicação. Mas não o levou a questionar-se sobre se aquela outra forma de 

comunicação lhe permitiria comunicar mais facilmente, de forma mais aprofundada. 
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Ressalvando a diversidade e singularidade que os caracterizam, do ponto de vista 

dos processos identitários desenvolvidos, o Ângelo, o Moisés e o Gabriel assumem 

posições identitárias muito próximas das subjacentes ao paradigma médico-terapêutico 

dos surdos, auto-representando-se como surdos, isto é, indivíduos que apresentam deficits 

de audição, com impactes nos processos de apropriação da língua oral, bem como nos de 

comunicação. Nestes casos, é mais difícil que estes participantes assumam como 

participantes legítimos, quer na comunidade ouvinte quer na surda. Assim, é 

particularmente importante para estes estudantes serem confrontados com mecanismos 

de inter-empowerment que os levem a desenvolver uma autoestima mais positiva e formas 

mais adequadas de comunicarem eficientemente com estas duas comunidades, bem como 

de construírem uma identidade que lhes permita sentirem-se participantes legítimos na 

cultura surda (Bagga-Gupta, 2004; Maxwell-McCaw et al., 2000; Melro, 2014a, 2014b; 

Rebelo, 2014). 

Outros participantes assumem-se como surdos (N=7), isto é, como participantes 

legítimos naquela cultura, que tem uma língua própria: a LGP. É o que acontece com a 

Sofia, que ilumina claramente como se orgulha de ser surda, ou seja, como vê isso como 

mais uma característica, tal como acontece no paradigma sócio-antropológico: 

245 Investigador (I) – Como é que a Sofia descobriu que era surda? 
246 Sofia (Sof) – Estava na escola, como já disse há pouco. 
247 I – Foi aí que descobriu que era surda? 
248 S – Sim (...). Eu nasci, claro, e não me lembro muito bem como foi… e foi na escola 
da Junqueira, com outros meninos surdos, que eu vi que era igual a eles. Eu não [falava 
LP]. Os outros falavam, falavam e mexiam os lábios e eu não falava porquê? E depois, 
comecei a aprender língua gestual, e percebi que era diferente dos outros e que era surda. 
Às vezes, as pessoas diziam que eu que era surda, com este gesto [gesto de muda], e eu 
dizia que não, porque tinha voz. Diziam surda-muda. Ah, pronto. Era muda porque não 
falava. Não! Quer dizer, eu não falo muito bem, mas oralizo. E, portanto, sou surda. Não 
sou muda. 
249 I – E como é que reagiu quando soube que era surda? 
250 Sof – Pronto, acho que fiz o normal. Acho que fiz o normal. Não sei. Pronto. Sou 
surda desde que nasci. 
251 I – E hoje, como é que encara ser surda? 
252 Sof – Sou surda. Tenho orgulho. Quero lutar pela minha vida. Sinto-me bem. (Sofia, 
EES, LGP, p. 13) 

As vivências descritas pela Sofia são diferentes das anteriores (Ângelo, Moisés e 

Gabriel) em diversos pontos que importa realçar. Primeiro, na idade em que ela começa 

a contactar com surdos e a aprender LGP, o que a faz assumir esta língua como língua 

materna. Depois, na identidade que construiu e da qual se orgulha: ser surda e participar 

na cultura surda. Recusa a assumir características que os ouvintes lhe pretendem atribuir 
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– por ignorância – mas que ela sabe que não correspondem ao que ela é: ela é surda, não 

é muda. Neste aspeto, é importante a maneira como ela clarifica a questão: ela oraliza, 

não é muda. Pode não se oralizar porque não se ouve, ou porque nos sentimos 

desconfortáveis a fazê-lo. Mas isso não é sinónimo de ser mudo. Por último, uma clara 

alusão aos mecanismos de inter-empowerment que ela internalizou e que já consegue usar 

como mecanismos de intra-empowerment, ou seja, autonomamente: ela sente orgulho de 

ser surda, sente-se bem com essas características e vai lutar pela sua vida.  

Quando confrontada com as dificuldades linguísticas acima descritas, ou seja, com 

a necessidade de os surdos terem acesso à LGP, os apoios educativos propostos pela 

escola limitam-se à segregação destes estudantes nas disciplinas ditas teóricas, como 

Filosofia ou Português, com presença de intérprete de LGP em apenas um segmento de 

45 minutos, esquecendo desenvolver princípios de uma praxis pedagógica visualmente 

orientada, como sugerem autores como, Bagga-Gupta (2000, 2002, 2007) ou Sá Correia, 

Coelho, Magalhães e Benvenuto (2013). Assim, nos quatro segmentos de tempo semanais 

previstos para estas disciplinas, não tendo os respetivos professores (todos eles ouvintes) 

domínio de LGP ou formação especializada no domínio de educação de surdos, estes não 

têm acesso à informação de forma semelhante ao que acontece com os ouvintes, que 

muitas vezes assumem como língua materna, ou como L2 em que são fluentes, a língua 

de instrução, ou seja, a LP. Assim, é importante perguntar: como conciliar, por um lado, 

o reconhecimento pelas sociedades que, para alguns surdos, as línguas gestuais são 

apropriadas como modos privilegiados de comunicação e de mediação das aprendizagens 

com o fazer depender o acesso ao sucesso escolar e social dos indivíduos do acesso às 

línguas orais? Como podem as sociedades afirmarem-se inclusivas e interculturais se 

continuam a insistir em formas de ação de reação etnocentradas e monoculturais? Como 

podem indivíduos como o Pedro, a Raquel, a Sara, bem como a maioria dos pares surdos, 

participar legitimamente nas culturas de que fazem parte se as sociedades lhes continuam 

a criar barreiras à inclusão? Como podem as sociedades afirmarem-se como equitativas 

se as formas de atuação que as configuram permanecem discriminatórias, segregadoras e 

excludentes? 

5.1.1.3 Contexto profissional 

Tratando-se de participantes adultos, todos eles já têm vivências profissionais. 

Embora no período de tempo em que decorreu esta investigação quatro destes estudantes 

estivessem desempregados, todos já tiveram empregos e alguns são autónomos 
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financeiramente (N=5), tendo já constituído família. Os restantes seis, embora usufruam 

ou tenham usufruído de salários, vivem com os pais ou outros familiares. Como eles 

próprios salientam, é mais fácil para os ouvintes escolherem uma profissão e terem acesso 

a um emprego, pois as suas características não os impedem de serem profissionais em 

alguns domínios. Segundo nos relatam, para além das profissões a que não têm acesso, 

porque as suas características o desaconselham, há outras em que estas características não 

se revelam como barreira, mas em que as representações sociais mais expandidas sobre 

eles se constituem como tal, levando-os a serem excluídos, como nos afirma o Simão: 

29 Investigador (I) – Mas é mais… Mas acha que é mais fácil um ouvinte ou o surdo ter 
que arranjar trabalho? 
30 Intérprete (Int) – [Para o Simão] Percebo, percebo. Não. Está bem. Percebo. [Para o I] 
Estava a perguntar à intérprete se estava a falar muito depressa. Eu estou a dizer que não. 
Percebo perfeitamente. 
31 Simão (S) – Claro que para os ouvintes. Para os ouvintes é mais fácil nesse aspeto. 
32 I – Porque é que acha que é mais fácil? 
33 S – É mais fácil porque os ouvintes têm tudo. Portanto, é assim, um ouvinte pode ir 
para qualquer profissão. Taxista, camionista, para um avião ser piloto, pode ser presidente 
de qualquer coisa, advogado, pode ser jogador de futebol. Os surdos também podem mas, 
de facto, nas áreas que enunciei não há surdos a… a trabalhar. Noutros países há surdos 
em algumas destas profissões. Em Portugal ainda não. Portugal está um pouco atrasado. 
Ainda não está tão desenvolvido quanto… quanto deveria. 
34 I – O que é que ela… O que é que acha que deveria mudar para os surdos terem as 
mesmas oportunidades? 
35 S – É assim, os surdos precisam de ter um pouco mais de poder, de escrever melhor, 
falarem, oralizarem qualquer coisa para terem mais vi… visibilidade e comunicarem com 
a comunidade ouvinte. É assim, os surdos são mais envergonhados e não… não chamam 
as pessoas ouvintes. Necessitam fazer isso. Lutar um pouco. Mostrarem-se mais fortes. 
(Simão, EES, LGP, p. 2) 

Este excerto também nos permite compreender que o desemprego afeta mais estes 

indivíduos do que os ouvintes, iluminando, novamente, a falta de equidade que se faz 

sentir na empregabilidade dos cidadãos surdos (Bagga-Gupta, 2007; INE, 2011). Assim, 

tanto na Escola como na vida profissional, eles vivenciam situações de exclusão e de 

baixas expectativas em relação aos seus desempenhos, apesar do que está escrito tanto na 

Constituição da República Portuguesa (AR, 1976/2005), que apela a que não existam 

formas de discriminação, como nos documentos de política educativa (AR, 2009b; ME, 

2008), que consagram os princípios da educação e sociedade inclusivas. Como salienta o 

Simão, é necessário que as sociedades desenvolvam formas de distribuição de poder que 

propiciem “mais visibilidade aos surdos” (Fala 35), possibilitando-lhes que se afirmem 

como participantes legítimos das sociedades em que participam. 
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Uma outra estudante surda, a Raquel, refere as vivências enquanto trabalhadora, 

informando que está no atual emprego há quase nove anos e que, à semelhança de muitos 

outros trabalhadores, passou por um período de formação, ao qual se seguiu um contrato 

com aquela instituição.  

1 Investigador – Eu gostava de começar por perguntar se ela é estudante trabalhadora. 
2 Raquel (R) – Sim, sim. 
3 I – Em que trabalha? 
4 R – Trabalho na [nome de zona de Lisboa], na [nome de instituição pública]. 
5 I – E há quanto tempo é que exerce essa profissão? 
6 R – Vai fazer, em dezembro, nove anos. 
7 I – E gosta do que faz? 
8 R – Sim, sim. Não estou efetiva. Continuo… sou uma pessoa contratada. 
9 I – Como é que conseguiu arranjar esse trabalho? 
10 R – Através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, através do 
centro de emprego fiz formação e gostaram do meu trabalho… fui lá colocada. Estive a 
trabalhar lá um tempo e vim embora. Sensivelmente, um dia… um ano estive a receber 
desemprego. Depois, chamaram-me novamente porque gostavam do meu trabalho. E 
tenho estado lá mas… pronto, durante este tempo. 
11 I – O que é que mais gosta no trabalho? 
12 R – No meu trabalho? Gosto de… É assim, eu vou vendo os números de contribuintes. 
Tem a ver com pessoas… colocar por ordem determinados documentos. Documentos. 
Portanto, documentos já muito… já muito antigos. Vou… trabalho um pouco na parte da 
reprografia… microfilmagem, também. Vou fotocopiando, fotografando… selecionando, 
arquivando. 
 (...) 
17 I – No traba… no seu trabalho há mais surdos ou é a única?  
18 R – Única. Não há. Só no andar de cima, mais para cima, há um cego. Tirando… a 
nível de surdos sou a única. Ahnnn…, mas, os colegas ajudam-me imenso. Uma relação 
boa. 
19 I – Como é que se sente só a trabalhar com ouvintes? 
20 R – Sinto-me bem. Porque há colegas contratadas e há... pelo menos há uma colega 
que está sempre comigo e ajuda me imenso. As outras eram uma situação um pouco mais 
difícil. Sabe como é, há sempre críticas a nível de trabalho. E, então, há uma colega com 
quem eu me dou melhor. 
21 I – Como é que… como é que comunica com os colegas de trabalho? 
22 R – Ah, portanto, é assim, já há muitos anos, uma colega mudou do… para o arquivo. 
Do arquivo para onde eu trabalho e foi… foi imediato. Essa colega minha percebe-me… 
percebemo-nos muito bem. A parte oralmente e ela faz também um pouco de gestos. A 
minha colega não… não sabe língua gestual mas… já está muito habituada ao meu… à 
minha voz e percebe-me. Os outros não. Os outros é um pouco mais difícil. Recorremos, 
por vezes, à escrita… a gestos… à mímica. Há tantos anos que eu estou lá e os meus 
colegas têm dificuldade em perceberem-me e recorrem à escrita. (Raquel, EES, pp. 1-2) 

Como podemos observar, a atividade profissional que esta estudante desenvolve 

representa um percurso profissional caracterizado pela responsabilidade, pela exigência, 

pelo rigor, bem como pela realização pessoal e profissional, pois afirma que gosta do 

trabalho que desenvolve, sentindo-se “bem” e desenvolvendo um relacionamento que lhe 

agrada com alguns colegas mais próximos. Embora se encontre numa situação de 
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precariedade laboral - “Não estou efetiva. Continuo… sou uma pessoa contratada” (Fala 

8) – não encontra dificuldades, a não ser ao nível da comunicação pois, como descreve, 

naquele emprego ninguém domina LGP, tendo que recorrer à oralidade, à mímica e a 

outras modos de comunicação, como a escrita, na qual, pelas características que 

apresenta, não se sente confortável, como salienta na entrevista, ao afirmar: “São palavras 

muito difíceis, palavras… textos… muito… eu não… (...) é impossível...” (Raquel, EES, 

p.16). 

Alargadas a outros contextos, cenários e situações, as barreiras à comunicação 

vivenciadas pela Raquel, em contexto laboral, iluminam as dificuldades que subjazem às 

TPLV dos estudantes surdos que participaram neste estudo. Paradoxalmente, são também 

exemplo da resistência e da resiliência que os caracteriza. Como refere, apesar das 

barreiras com que se depara no seu dia-a-dia, não desiste, desenvolvendo formas de ação 

e reação que lhe possibilitam afirmar-se como participante legítima naquelas culturas, de 

que a profissional é exemplo. Como destaca, na Fala 22, acima transcrita, há uma colega 

que compreende a oralidade dela, mas os restantes, apesar de trabalharem com ela há 

muitos anos, continuam a revelar dificuldades em comunicar com ela, denotando o quanto 

as sociedades ainda se instituem como audistas (Bauman, 2004; Lane, 1989, 1997; 

Swachten, 2010), com impactes na afirmação da inclusividade e da interculturalidade. 

 Como podemos observar, para a Raquel, bem como para os pares surdos, 

comunicar em contextos maioritariamente ouvintes significa muitas vezes um esforço 

hercúleo, do qual não prescindem, urgindo que os pares ouvintes ultrapassem dificuldades 

e reconheçam e valorizem elementos da cultura surda em que a Raquel participa, de que 

a apropriação da LGP é exemplo. Apesar de complexa, também a Raquel sente 

necessidade de apropriar elementos das culturas ouvintes, como a escrita da LP, 

realizando transições entre culturas, nomeadamente entre a cultura surda e a ouvinte, que 

lhe permitam vivências nas duas culturas e sentir-se aceite em qualquer uma delas, mesmo 

existindo uma – cultura surda – onde é mais fácil sentir-se confortável face às suas 

características sensoriais e à língua (LGP) em que se sente mais competente.  

Situação diferente é a vivenciada pelo Tiago que, na altura em que decorreu este 

estudo, se encontrava desempregado. Como refere, 

4 Tiago (T) - Sensivelmente, março, no dia 13, 14, estava eu de férias. Tinha começado 
as férias a quatro de março. No dia 13, 14 recebo a notícia que já não ia trabalhar mais. A 
mãe recebeu a notícia, através do telefone. Não sei bem por que é que fui despedido mas 
pronto, de facto, não estou a trabalhar. (EES, Tiago, p.1) 
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Apesar de referir desconhecer as razões pelas quais foi despedido, na resposta 

apresentada ao Q1, o Tiago descreve as alegadas razões do despedimento do modo 

seguinte: 

 

 

Figura 4 - Excerto da resposta do Tiago à Questão 7. do Q1 

Sem deixarmos de destacar as características lexicais, sintáticas e pragmáticas que 

configuram a resposta do Tiago, frequentes em quem não ouve, e teve como língua 

materna uma língua visuo-espacial, como a LGP, as dificuldades relatadas por este 

estudante evidenciam muitas das barreiras à inclusão social dos surdos, denunciando o 

quão urgente se torna derrubá-las, ultrapassando formas de atuação pouco valorizadoras 

das características apresentadas pelos surdos, levando-os a sentirem que estarão 

(sempre?) em situação de desvantagem em relação aos pares ouvintes:  

35 Investigador (I) – Acha que é mais fácil a vida, dos ouvintes é mais fácil ou mais difícil 
que o dos surdos? 
36 Tiago (T) – Claro que os ouvintes têm a vida mais fácil. Eu penso que os surdos 
também não têm a vida muito difícil. Um bocadinho, um bocadinho, por causa da 
comunicação. Errr… Temos dificuldade em falar com as pessoas ouvintes, só isso. É 
assim: um surdo que aprendeu logo a verbalizar desde criança, tem muito mais facilidade. 
Há aqueles surdos também que só falam língua gestual e não… não sabem verbalizar. 
Alguns têm capacidade e vão mais longe. Outros não têm essa capacidade e não sabem 
escrever português. (Tiago, EES, p. 18) 
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Corroborando a denúncia do etnocentrismo que configura as sociedades ditas 

ocidentais, levando à exclusão dos participantes das culturas minoritárias, o socialmente 

pouco valorizadas, como os surdos - ter êxito social significa ter apenas em conta a língua 

da cultura maioritária, neste caso a LP, como sublinha o Tiago. Também a Madalena 

destaca a condição de iniquidade social vivenciada pelos surdos em contexto laboral. 

Tendo exercido profissões socialmente pouco valorizadas (empregada doméstica, 

ajudante de cabeleireira, entre outras), esta jovem adulta surda, atualmente desempregada, 

refere o quanto os surdos ainda são amordaçados (Lane, 1997) pelas sociedades em que 

participam: 

4 Madalena (M) – É assim, eu quis procurar um emprego só que não consegui. Continuo 
a procurar um emprego, só que ainda não arranjei. 
5 I – Pensa que é fácil arranjar trabalho? 
6 M – Não, não. Não é fácil. 
7 I – Porquê? 
8 M – À partida por ser surda. Eu sou capaz de aprender coisas e fazê-las. O problema é 
que a comunic… as outras pessoas [leia-se, ouvintes] não aceitam comunicar comigo. 
(Madalena, EES, p. 1) 

O silenciamento a que a voz dos surdos é votada, nomeadamente em sociedades 

ainda pouco inclusivas, como a portuguesa, é retomado pelo Tiago. Sublinha este 

estudante ser este silenciamento preconizado por formas de poder hegemónicas e pouco 

facilitadoras do seu empowerment e do reconhecimento enquanto indivíduo autónomo, 

socialmente ativo: 

38 Tiago (T) – É assim: penso que Portugal não está preparado para, independentemente 
de estarmos agora ou uns anos atrás, não há preparação para, para nós. É assim, eu… 
como intérprete, como surdo, tenho que pedir ao intérprete para me acompanhar, é com… 
complicado. Não só os surdos. Os cegos também têm esse problema. Os cegos ouvem 
bem, mas não vêem! Também têm dificuldades. Eu preciso que… se olhe um pouco mais 
para os intérpretes. São necessários mais intérpretes para um futuro melhor, como nos 
Estados Unidos. Têm muitos intérpretes. Era um modelo talvez a… a importar. Euu… eu 
tenho que recorrer à língua portuguesa para comunicar. Escrita. Para comunicar. Para 
verbalizar, por vezes torna-se difícil. 
39 Investigador (I) – Como é que acha que… o… o Tiago como é que pensa, o que poderia 
ser feito em Portugal para que os surdos tivessem melhores condições de vida, não 
tivessem não sentissem tão… tantas dificuldades?  
40 T – (...) Portugal não tem, não tem um bom sistema. O Primeiro Ministro ou o governo 
em si, não olham para nós. E sim, deviam pensar mais Errr… em nós e o governo devia 
lutar por nós e não faz isso. Errr… e nós também estamos calados. Nós devíamos. Por 
outro lado… nós também devíamos lutar e mudar. (Tiago, EES, pp. 18-19) 

 
A pregnância do relato do Tiago escusaria quaisquer outras considerações. 

Contudo, parece-nos ser dever ético que lhe seja dada voz, dizendo com este estudante 
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que a luta que leva à mudança passa por dizer não a toda qualquer forma de poder que, 

como refere, discrimine, exclua, oprima. Como ele sublinha, é urgente que outras formas 

mais valorizadoras da diversidade emirjam, propiciando o desenvolvimento de 

sociedades mais inclusivas, mais justas e mais equitativas. 

5.1.2. Os estudantes ouvintes 

Apesar de, de acordo com o título desta tese, Do gesto à voz: Um estudo de caso 

sobre a inclusão de estudantes surdos no ensino recorrente noturno, darmos particular 

ênfase aos estudantes surdos que nele participaram, pareceu-nos também importante 

incluir nos participantes seis estudantes ouvintes, que também frequentavam o ensino 

recorrente na mesma escola, ou seja, que tinham colegas surdos. Como tal, não 

pretendemos fazer uma análise exaustiva da TPLV destes estudantes ouvintes, mas sim 

efetuar um contraponto que ilumine diferenças e semelhanças entre as TPLV de uns e de 

outros, possibilitando a emergência da multivocidade que configura o fenómeno em 

estudo. Assim, sem pretender ser uma análise detalhada e generalizável à população 

portuguesa, por se tratar de um estudo de caso, permite construir conhecimento sobre um 

fenómeno pouco estudado, ao analisar esta escola, entendendo-a como microcosmos 

social. 

5.1.2.1. Contexto familiar 

Ainda que por motivos diferentes, tal como acontecia como os pares surdos, o 

contexto familiar tem relevância nas TPLV dos estudantes ouvintes. São contextos 

complexos, quer do ponto de vista socioeconómico quer do ponto de vista emocional, 

com impactes nas dimensões pessoais e profissionais, nomeadamente as escolares. 

Assim, dos seis estudantes ouvintes, à exceção de um, todos referiram a precariedade 

económico-social das respetivas famílias, salientando contextos familiares pouco 

propícios à estabilidade social e emocional, levando-os a situações de rutura como, por 

exemplo, abandonarem ou serem abandonados pelas famílias, ou verem-se forçados a 

abandonar a Escola para procurarem emprego e ajudarem financeiramente as famílias. 

Como ilustra o Belchior, trabalhador estudante de 35 anos, a estas dificuldades 

económicas acrescia o insucesso escolar que já tinha vivenciado. 

35 Investigador (I) – Então, espere lá. Vamos lá ver se eu percebi. Você nesse percurso 
abandonou a Escola, então! 
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36 Belchior (Bel) – Sim, sim, abandonei a Escola. Abandonei a Escola por dificuldade 
em casa e porque já tinha chumbado dois anos seguidos e então não valia a pena. Como 
a minha família não era, não era e não é, rica, do ponto de vista financeiro, fui trabalhar 
para ajudar a minha mãe, essas coisas todas. Trabalhei dos 14 até aos 18, não estudei. 
(Belchior, EEO, p. 3) 

Os relatos deste estudante evidenciam como as questões da exclusão são 

transversais à Escola e às sociedades, iluminando as dificuldades que a Escola apresenta 

em cumprir um dos principais desígnios: contribuir para a equidade social (César, 2012b). 

O aqui relatado ilumina ser a Escola um prolongamento das desigualdades sociais, 

discriminado, segregando e excluindo, falhando no dever ético-político de garantir a 

todos o direito à educação, bem como a uma vida condigna (Bourdieu, 1996; Bourdieu & 

Passeron, 1970; Dubet, 2003). Acresce salientar que a idade em que se podia começar a 

trabalhar era, na época, diferente da atual, pois ele afirma ter trabalhado a partir dos 14 

anos, quando atualmente é preciso ter 16 anos para poder, legalmente, ser trabalhador. 

Outra diferença em relação aos documentos legais atuais é a extensão da escolaridade 

obrigatória: agora, são os 18 anos de idade ou a conclusão do 12.º ano de escolaridade 

(ME, 2008) e, anteriormente, esta ia até aos 15 anos de idade ou à conclusão do 9.º ano 

de escolaridade. Mas, neste caso, o Belchior abandonou a Escola mais cedo e isso 

constitui, precisamente, uma das formas mais penalizantes de exclusão, por ter fortes 

impactes escolares e sociais. 

A instabilidade sócio-emocional que configura o contexto familiar da maioria 

destes participantes é ilustrada pela Marisa, trabalhadora estudante de 37 anos:  

2 Marisa (Mari) – Eu tive uma situação familiar muito característica [silêncio] com pais 
[nome de doença] e meios enlouquecidos e pronto. Realidades complicadas que, quando 
as pessoas não conseguem lidar…. Pronto! Para, mim na altura, era um caos. Hoje 
compreendo muito bem e a minha mãe ainda é viva e ajudo-a naquilo que é necessário. 
Ela tem andado muito bem ultimamente, mas (...) foi tudo muito confuso. Eh… eh… 
depois interrompi as aulas porque sai de casa porque era uma situação muito complicada, 
apesar de ter mantido sempre a conversa com os meus pais e… e tive uns dois ou três 
anos sem estudar até me estabilizar. (Marisa, EEO, p. 1) 

Revestidos de coragem e de resiliência, os relatos desta participante evidenciam a 

necessidade de a Escola estar atenta ao “caos” (Fala 2) que configura o contexto familiar 

de muitos estudantes que a frequentam, compreendendo-os e desenvolvendo formas de 

atuação que os ajudem – e às famílias – a recuperar a estabilidade sócio-emocional, tão 

necessária ao desenvolvimento sócio-cognitivo dos estudantes, bem como à 

disponibilidade mental para as aprendizagens escolares (César, 2002, 2009a, 2013a, 
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2013b; Strecht, 1999). Assim, importa que a Escola desenvolva práticas que possibilitem 

ultrapassar situações de rutura, como as referidas por esta participante. Como ela 

sublinha, é importante que, perante situações de rutura social e emocional vivenciadas 

nas e pelas famílias, a Escola se afirme como locus de acolhimento e de conforto, 

devolvendo a segurança e a estabilidade que as famílias nem sempre conseguem 

propiciar, pondo cobro ao que Strecht (1999) designa por ciclo transgeracional de rutura 

social e emocional. Evidencia-se, assim, a necessidade de a Escola realizar transições 

entre as culturas em que os estudantes participam, como a familiar e a escolar, prevenindo, 

como refere esta participante, “situações muito complicadas” (Fala 2) e pouco 

facilitadoras do equilíbrio social e emocional, com impactes na redução do abandono 

escolar precoce, de sucessivas retenções, bem como do insucesso escolar e social. Cabe 

à Escola cumprir o que foi enunciado por autores como Santos (1991a, 1991b), César 

(2002, 2012a, 2012b, 2013b, 2014, in press) ou Strecht (1999, 2008), quando sublinham 

a necessidade de esta instituição se afirmar como elemento de inclusividade, afirmando-

se como espaço e tempo de conforto e acolhimento. 

5.1.2.2. Contexto escolar 

Quando desocultámos o sentido que ilumina as TPLV referentes ao contexto 

escolar dos estudantes ouvintes, observámos que partilham, com os pares surdos, 

percursos escolares marcados por diversas formas de exclusão, expressas em abandonos 

precoces da Escola e sucessivas retenções. A ilustrar estas vivências, bem como os 

impactes que lhe estão subjacentes, temos o relato do Baltazar.  

50 Investigador (I) – Eu gostava que o Baltazar me falasse agora do seu percurso escolar. 
Como é que foi o seu percurso escolar até chegar aqui [nome da escola onde decorreu o 
estudo], ao ensino noturno? 
51 Baltazar (Bal) – Eh… [silêncio]  
52 I – Quer falar um bocadinho do jardim de infância, da primária…  
53 Bal – Quando tinha assim… no jardim de infância fui para a 1.ª classe, passei e depois 
fui para a 2.ª e chumbei [silêncio]. Depois fiz o 3.º e 4.º ano [palavras impercetíveis] até 
ao fim do 6.º ano fui passando. Chumbei no 6.º ano porque foi um período difícil para 
mim [palavras impercetíveis] passei a viver só com o meu pai. Fiz o 7.º, 8.º e 9.º e nunca 
chumbei e depois matriculei-me no 10.º ano de dia, na área de Humanidades. Mas, 
também não me consegui adaptar ao grau de exigência do curso e mudei para Artes. 
Depois, na área das Artes, também de dia, não me consegui adaptar e chumbei lá um ano. 
Depois estive um ano à procura de trabalho e também não consegui arranjar trabalho 
[palavras impercetíveis] 
54 I – Eh… onde é que fez, foi na zona aonde mora agora, ou foi noutro sítio, a escola? 
55 Bal – [Silêncio] A escola… a primária foi na altura que nós fomos e vivíamos na 
[nome de cidade dos arredores de Lisboa]. O ciclo fui morar com o meu [pai]... em… em 
[nome de bairro de Lisboa] e também nessa altura tentei fazer o 10.º ano e não consegui. 
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56 I – O Baltazar disse que repetiu o 2.º, não foi? 
57 Bal – O 2.º, o 6.º e estive duas vezes no 10.’. 
58 I – No 10.º. Porque acha que teve essas repetências? 
59 Bal – Eh… Tive problemas em casa que não apoiavam o estudo. Tinha que ser eu a 
ter o meu próprio incentivo [silêncio]. (Baltazar, EEO, pp. 4-5) 

Uma primeira leitura permite apercebermo-nos de como o insucesso escolar, tal 

como afirma César (1994, 2009a, 2013a), é um fenómeno seletivo e cumulativo: seletivo 

porque não afeta todas as culturas e níveis socioeconómicos da mesma maneira; e 

cumulativo porque, quando já se vivenciou insucesso escolar, tem-se uma forte 

probabilidade de o vir a vivenciar outra vez, como ilustra o que sucedeu ao Baltazar que, 

até ao 10.º ano de escolaridade, foi confrontado com quatro retenções, o que o levou a só 

concluir, naquela época, o 9.º ano de escolaridade. Este relato ilumina como a Escola 

esperava que fossem os estudantes a adaptar-se a ela e não ela a adequar-se às 

características, interesses e necessidades dos estudantes, como afirmam os princípios da 

EI e intercultural (César & Ainscow, 2006; Favilli et al., 2004; UNESCO, 1994). Deste 

modo, o relato do Baltazar ilustra os perigos de uma Escola baseada no paradigma da 

integração. 

Cruzando os contextos escolar e familiar, as vivências de exclusão deste 

participante iluminam que os sistemas educativo e social continuam a ser trespassados 

por barreiras à inclusão dos indivíduos, continuando, ontem como hoje, a excluir do 

acesso ao sucesso escolar e social muitos estudantes, com maior incidência nos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade, como as relatadas pelo Baltazar. Como refere 

este participante, uma escola pouco acolhedora leva os estudantes a sentirem-se 

abandonados à sua sorte, sem qualquer tipo de “apoio” (Fala 59), de “incentivo” (Fala 

59), que lhes possibilite contrariar sentimentos como os que este estudante expressa: 

61 Investigador (I) – Qual é a melhor recordação que tem da escola? 
Baltazar (Bal) – [Em voz muito baixa] A melhor recordação da escola. 
62 I – Até chegar aqui. 
63 Bal – [Silêncio muito prolongado] Tive ali. Eu andava na escola [palavras 
impercetíveis] não tenho grandes recordações. (Baltazar, EEO, p. 5) 

Os silêncios, o tom de voz, bem como a forma breve como fala da escola, são por 

nós interpretados como tendo dela uma recordação desagradável, causadora de 

desconforto. Ilustram o quanto a Escola, como as sociedades, continua penalizante para 

muitos dos que a frequentam, levando a que estejam apenas “ali” (Fala 63). Assim, em 

vez de se afirmar como elemento de inclusão, a Escola continua a ser, para muitos 

estudantes, um espaço e tempo hostil, árido, denotando a indiferença a que são votados 
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os que dela mais necessitam. Como este excerto evidencia, os sistemas educativos 

continuam a contrariar muitos dos princípios de educação e de sociedades inclusivas que 

subscreveram como, por exemplo, o dever ético-político de todos acolher, reconhecendo 

e valorizando a diferença (César, 2012b, 213b, 2014; César & Ainscow, 2006; ME, 2008), 

continuando, tantas vezes, a segregar. 

A não valorização por parte da Escola das culturas em que participam os diversos 

agentes educativos, incluindo os estudantes, bem como os impactes que lhe são inerentes, 

está presente nas palavras do Narciso, jovem adulto de 26 anos, que participa numa 

cultura pouco valorizada pela da Escola e pela sociedade, em geral, vivenciando muita da 

exclusão que configura o contexto escolar dos pares surdos: 

46 Investigador (I) – Quais foram as principais dificuldades com que se defrontou na 
escola? 
47 Narciso (Nar) – As principais dificuldades foi entender, primeiramente quando 
cheguei cá, porque a língua portuguesa é um pouquinho mais rápida. Entender os 
professores, comunicar com os alunos, mas pouco a pouco foi deixando de ser 
dificuldade.  
48 I – O Narciso não falava português? 
49 Nar – Falava português, mas só que é meio mais calmo [risos] e as pessoas aqui falam 
muito rápido. É mais ou menos isso. (Narciso, EEO, p. 4). 

Tendo em conta que a Escola, como as sociedades, é cada vez mais multicultural, 

importa que desenvolvam formas de atuação que respondam adequadamente à 

diversidade cultural, reconhecendo e valorizando elementos culturais dos indivíduos 

como, por exemplo, as línguas maternas, contrariando o que é referido por este estudante, 

bem como pelos pares surdos. Como ele sublinha, a Escola não pode afirmar-se como 

barreira ao sucesso escolar e social dos estudantes que participam noutras culturas, 

devendo assumir-se como intercultural. Urge que a Escola atue como mediadora cultural, 

facilitando a transição entre culturas, derrubando barreiras comunicacionais, como as 

referidas por este estudante, bem como pelos pares surdos. Quando a Escola não respeita 

os ritmos de aprendizagem dos estudantes, cujas aprendizagens são desenvolvidas numa 

língua que não a materna - “as pessoas aqui falam muito rápido” -, origina o insucesso e 

a exclusão: 

50 Investigador (I) – O Narciso repetiu algum ano dentro do seu percurso escolar? 
51 Narciso (Nar) – Em [nome de país] não, mas aqui sim. [silêncio] Por causa desse 
tempo, nunca tive tempo para estudar. Mesmo assim não vou desistir. (Narciso, EEO, p. 
4). 
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A dissonância entre o “tempo” dos estudantes e o “tempo” da Escola, não permite 

a emergência do “tempo para estudar” (Fala 51). Contudo, essas dissonâncias não 

impediram este participante de lutar pela construção de um futuro mais promissor, 

partilhando com os pares surdos muita da resiliência que configura as respetivas TPLV. 

A mesma resiliência é realçada pelo Gaspar, levando-o a reconhecer na Escola, 

que outrora lhe tinha sido pouco acolhedora, elemento-chave na construção de um futuro 

melhor: 

28 Gaspar (Gasp) – Eu, se não tivesse continuado, neste momento tinha o 9.º ano. Eu com 
o 9.º ano ia fazer o que eu estou a fazer agora, até há uns tempos, até a empresa se fartar, 
até a empresa me mandar embora e depois ia fazer o quê? Nada. Eu iria a vida toda fazer 
algo que eu não gostava e que não era aquilo que eu queria para a minha vida, não é? Daí 
eu ter decidido. Vou estudar, vou fazer o sacrifício e cá estou. Acho que estou a terminar 
com umas ótimas notas, fantásticas. Não podia estar a acabar melhor. (Gaspar, EEO, p. 
4)  

A satisfação que este participante refere, permite-lhe, e aos pares, ultrapassar 

muito do “sacrifício” (Fala 28) vivenciado pelos estudantes, surdos incluídos, que 

frequentavam o ensino secundário recorrente noturno, mostrando que um passado de 

exclusão, não é impeditivo de desenhar um futuro mais inclusivo. Abre-se uma 

possibilidade à afirmação de TPLV não mais marcadas pelo insucesso escolar e social, 

mas sim pela realização pessoal, tanto a nível escolar como profissional. Como sublinha 

o Belchior, 

 

Figura 5 - Resposta do Belchior à Questão 10. do Q2 

Importa que a Escola assuma a dimensão humanista que este participante refere, 

possibilitando a equidade no acesso ao sucesso escolar e social, fazendo emergir TPLV 

também elas mais equitativas, mais justas e mais inclusivas. 

5.1.2.3. Contexto profissional 

No que se refere ao contexto profissional dos estudantes ouvintes, observámos 

que, dos seis estudantes, apenas um estava desempregado. Assim, a percentagem de 
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empregabilidade era de 83,3%, correspondendo a uma percentagem de desemprego muito 

próxima da que ocorria a nível nacional no ano em que estes dados foram recolhidos – 

8,8% (PORDATA, 2008, s/p). Realce-se que o único estudante ouvinte participante 

desempregado era do género feminino, denotando a discriminação negativa do género 

feminino, que ainda se observa nas sociedades atuais. A taxa de empregabilidade dos 

estudantes surdos é de 63,3%, abaixo da observada nos pares ouvintes e da que então 

existia a nível nacional (PORDATA, 2008), correspondendo a uma taxa de desemprego 

de 36,4%, aproximando-se do dobro da vivenciada pelos estudantes ouvintes. Assim, esta 

é mais uma marca dos fenómenos de exclusão social que os surdos e os indivíduos de 

género feminino vivenciam. 

Sem querermos generalizar à população portuguesa, pelos motivos já 

anteriormente explicitados, estes dados corroboram estudos efetuados a nível nacional, 

que indicam serem os indivíduos que necessitam de apoios educativos e sociais 

especializados, como os surdos, os mais penalizados (Capucha et al., 2004; 

CRPG/ISCTE, 2005; INE, 2002), iluminando as desigualdades sociais que grassam em 

sociedades ditas democráticas, de que Portugal é exemplo. Denunciam formas de poder 

hegemónicas, que cavam fossos cada vez maiores entre os que lhe têm acesso e aqueles 

a quem o poder é vedado (Clavel, 2004). Iluminam, também, a necessidade de as 

sociedades adotarem formas de atuação político-sociais mais equitativas e eticamente 

comprometidas com a inclusividade, combatendo as diversas formas de discriminação e 

de exclusão, que as caracterizam.  

Como já discutimos, a iniquidade e exclusão social assumem maiores proporções 

quando referidas a indivíduos do género feminino. Assim, dos seis estudantes ouvintes 

que participaram neste estudo (ver Quadro 7), o único que se encontrava desempregado 

era uma jovem adulta, sendo que apenas dois eram do género feminino, iluminando que 

as mulheres e, sobretudo as mais jovens, continuam a ser as mais penalizadas, quer no 

acesso à escola quer na vida profissional, denotando muito do sentido que ilumina a 

discriminação de género que configura muitas das sociedades, como a portuguesa que, 

paradoxalmente, subscrevem, do ponto de vista legal, princípios de equidade de género 

(Brueggemann & Burch, 2006; Clavel, 2004; Rousso, 2000). 

Quando confrontada com a situação laboral dos estudantes surdos que 

participaram neste estudo, observámos que, tal como acontece com os pares ouvintes, 

também as mulheres mais jovens eram as mais penalizadas em termos de 

empregabilidade. Dos 11 participantes surdos, quatro eram do género feminino, sendo 
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que duas delas, as mais jovens, estavam desempregadas, o que corresponde a uma 

percentagem de 50% de desemprego em relação às estudantes surdas participantes neste 

estudo, sendo de 28,6% a referente aos pares do género masculino. Assim, tal como já 

discutimos, os indivíduos do género feminino, como os surdos, que necessitam de apoios 

educativos e sociais especializados, são duplamente penalizados: por serem surdos e por 

serem mulheres. 

Analisando o tipo de profissão dos estudantes ouvintes, concluímos que os que se 

encontravam empregados desempenhavam profissões pouco qualificadas e pouco 

valorizadas socialmente, não exigindo uma especialização profissional, como as 

desempenhadas pelo Baltazar e o pelo Narciso: “comunicador de telemarkting” (Baltazar, 

Q2) ou de “monitor de atividades” (Narciso, Q2). As profissões destes estudantes não 

estão geralmente associadas a salários elevados, com impactes no seu futuro como, por 

exemplo, verem-se impedidos de constituir família ou de prosseguir estudos 

universitários, por falta de meios económicos. A ilustrar estes impactes, temos o Baltazar 

que, aos 24 anos, se encontrava a viver com a família e sem expectativas de prosseguir 

estudos universitários, por razões financeiro-económicas. Denuncia, assim, a 

precariedade a que muitos jovens adultos são votados em sociedades que, em vez de os 

incluir, os excluem: 

 

Figura 6 - Resposta do Baltazar à Questão 8. do Q2 

Como ele afirma, hoje em dia é difícil, para quem não vem de uma família da 

classe alta ou média-alta, conseguir uma formação inicial e, depois, contínua, que lhe dê 

acesso a um emprego bem remunerado, que não se caracterize pela precariedade. Num 

país e numa era de uma escolaridade obrigatória longa – até aos 18 anos ou à conclusão 

do 12.º ano de escolaridade – a Escola, que supostamente serviria para construir o futuro, 

serve muitas vezes para criar barreiras que impedem os jovens de alcançar esse mesmo 

futuro. Para muitos deles, é como se tudo já estivesse decidido à partida. Quantos adultos 
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surdos desempenham cargos socialmente muito valorizados? Quantos têm 

frequentemente tempo de antena nos media? Quantas mulheres já foram Reitoras de 

grandes universidades portuguesas? Ou Presidentes da República? Queremos, com isto, 

realçar que a Escola permite a uns percursos que, subtilmente, subtrai a outros - mulheres 

e surdos - mas, para além disso, mesmo quando o sucesso escolar é alcançado – há mais 

mulheres com médias elevadas a entrarem para a carreira docente universitária – depois 

existem outros mecanismos de exclusão, voluntária ou social, que os impede de chegarem 

aos lugares de topo. Não é certamente por acaso que os EUA já elegeram o primeiro 

Presidente não caucasiano, mas que nunca elegeram nenhuma mulher. 

Como à precariedade laboral corresponde a precariedade pessoal, estes estudantes 

referem não se sentirem realizados do ponto de vista profissional e pessoal nas profissões 

que exercem, vendo-as como uma espécie de condenação, ou mesmo de flagelo, de que 

querem ver-se livres o mais rapidamente possível, como ilustra o relato do Gaspar, jovem 

adulto de 23 anos: 

1 Investigador (I) – Olá, boa tarde. Gostava de lhe perguntar se é estudante trabalhador. 
2 Gaspar (Gasp) – Sou. 
3 I – Trabalha em quê? 
4 Gasp – Sou orçamentista.  
5 I – Há quanto tempo é que exerce essa profissão.  
6 Gasp – Trabalho há cerca de sete… oito anos, mas esta profissão que eu tenho neste 
momento, estou há três quatro anos. 
(...) 
9 I – Gosta daquilo que faz profissionalmente? 
10 Gasp – Apesar de dar todos os dias o meu melhor, não gosto. Não gosto. Acho que é 
ah… Há pessoas que, que se quer, se calhar eh… Eu trabalho com engenheiros e 
arquitetos todos os dias. Eles se calhar estudaram para aquilo e quiseram aquilo. Eu não 
quero aquilo. Aquilo para mim é o meu ganha pão. (Gaspar, EEO, p. 1) 

Exemplo de resiliência, a precariedade vivenciada por estes estudantes não o 

impediu de alimentar a esperança na construção de um futuro não mais marcado pela 

incerteza e pela desvalorização social, sendo que, à semelhança de outros pares, deseja 

mudar de profissão, reconhecendo no regresso à Escola um elemento-chave de mudança 

pessoal e social. Como afirma o Belchior, procurou “melhores condições de vida” 

(Belchior, Q2) e ao sentir que não estava a evoluir, resolveu aproveitar as oportunidades 

que um regresso à Escola lhe poderia oferecer: 
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Figura 7 - Resposta do Belchior às Questões 5., 6. e 7. do Q2 

Quando confrontados com os pares surdos, observámos um outro traço distintivo 

que caracteriza estes participantes: ao contrário da esmagadora maioria dos surdos, todos 

os estudantes ouvintes queriam exercer, no futuro, profissões relacionadas com os cursos 

artísticos que se encontravam a frequentar, como ilustram as palavras da Rosa, jovem 

adulta de 20 anos: 

 

Figura 8 - Resposta da Rosa à Questão 15. do Q2 

Para além do gosto que tem pela Arte, como afirma nas respostas ao questionário, 

a Rosa pretende vir a concluir o curso de restauro, na Fundação Ricardo Espírito Santo: 

19 Investigador (I) – Então trabalha. 
20 Rosa (Ros) – Sim, sim. Porque eu estou mais a acabar o 12.º ano para ir continuar o 
meu curso de restauro. Eu estive na fundação [Ricardo Espírito Santo] 
21 I – Acha que vai conseguir?  
23 Ros – Sim, sim em princípio sim. Cá não, mas vou acabar o curso para ver se consigo 
seguir nessa área 
24 I – Cá! Está-se a referir a Portugal? 
25 Ros – A Portugal sim. Não costuma ter muitas portas o restauro cá em Portugal, mas 
o curso onde eu estou eh! Ajuda a ir para o mercado de trabalho lá fora.  
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26 I – Está a pensar ir para algum país? 
27 Ros – Itália, Londres, Grécia. Assim estes países mais. (Rosa, EEO, p. 1) 

Salientando a falta de oportunidades que Portugal oferece aos jovens adultos que 

se interessam pelo restauro, levando muitos deles ao êxodo, os relatos da Rosa assumem 

particular relevância quando está em causa considerar o ensino secundário recorrente 

noturno como facilitador de inclusão escolar e profissional, facilitando as transições entre 

o ensino superior, ou outro especializado, e o mundo laboral, permitindo operacionalizar 

as expectativas dos estudantes, satisfazendo os seus interesses e necessidades. Assim, é 

dever dos sistemas educativos e sociais assumir a Escola como inclusiva, tendo presente 

que as questões da inclusividade são transversais, evitando o que refere esta estudante: a 

exclusão, expressa na emigração dos jovens para outros países, não os valorizando nem 

rentabilizando os recursos despendidos na sua educação. Importa que a Escola e as 

sociedades propiciem a todos equidade nas oportunidades de sucesso escolar e social, 

afirmando-se e, sobretudo, atuando como inclusivas, propiciando oportunidades de 

participação legítima a todos (Angelides & Ainscow, 2000; César & Ainscow, 2006). 

5.1.3. Os professores 

Nesta escola havia 18 professores que lecionavam turmas que incluíam estudantes 

adultos surdos (ver Quadro 8), sendo um deles diretor de turma, a quem designámos por 

Fernanda. Existia também uma docente do ensino especial, que designámos por Avelina, 

a quem não foi atribuída turma. Para além deste, existiam dois docentes que não sendo 

professores dos estudantes surdos, eram diretores das respetivas turmas em que 

participavam. As idades estão compreendidas entre os 28 e os 64 anos, sendo 12 do género 

feminino e 9 do género masculino (57,1% dos 21 professores considerados). A taxa de 

feminidade dos docentes não corresponde à observada em Portugal que, em 2008, era de 

70% para o género feminino no ensino secundário (DGEEC, 2012). Tal pode dever-se à 

especificidade da escola onde decorreu este estudo, por se tratar de uma escola de ensino 

artístico. 

Quando se consideram todos os professores que participaram nesta investigação, 

o número total é de 38. Considerámos também 17 docentes que não lecionavam turmas 

que incluíssem estudantes surdos (ver Quadro 9). Destes 17 docentes, 7 eram de género 

masculino (41,1%), uma percentagem menor que a taxa de feminilidade acima referida, 
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mas mais próxima desta. Não conseguimos explicar a diferença da taxa de feminilidade 

entre os docentes que lecionavam e os que não lecionavam turmas com estudantes surdos. 

Quanto à formação específica no domínio de educação de surdos, a docente do 

ensino especial referiu que a tinha e, tal como outro docente, referiu ter conhecimentos 

de LGP. Em síntese: numa escola que atualmente é escola de referência para o ensino 

bilingue de estudantes surdos, dos 37 docentes havia dois que tinham apropriado 

formalmente LGP. Dois tinham conhecimentos básicos desta língua. Os restantes 

indicaram não terem apropriado esta língua. 

5.1.3.1. Percursos anteriores 

Começámos por analisar a parte da TPLV que antecede a vinda destes professores 

para a escola onde decorreu o estudo. É importante compreender os motivos que levaram 

estes participantes a optar pela docência, desocultando se esta foi uma primeira opção 

profissional ou se resultou de outros elementos que configuram as escolhas, como uma 

oportunidade inesperada de ter acesso a um salário, ou um desafio feito por alguém com 

capacidade persuasora. 

Não tendo conhecido outra profissão, foi por motivos casuais que, há 33 anos, a 

Célia optou pela profissão docente. Na origem desta opção estiveram amigos de 

familiares que eram professores, que a informaram da existência de um lugar numa 

escola, em Lisboa, aconselhando-a a concorrer. Como refere, “apresentou-se” (Fala 6) a 

concurso e ficou “colocada” (Fala 6): 

1 Investigador (I) – Bem hã… eu gostava de perguntar há quantos anos és professora. 
2 Célia (Celi) – Há 33. 
3 I – Hã… o que é que te levou a… a seres professora? 
4 Celi – Casual. Foi o primeiro trabalho que me apareceu. 
5 I – Mas algum motivo em especial? 
6 Celi – Não… Amigos dos meus pais eram… professores e… informaram-me de uma 
vaga para professora e eu vou… apresentei-me e e… e fui colocada. (Célia, EPS, p. 1) 

Este primeiro contacto com a profissão docente ilumina o que aconteceu com 

muitos outros docentes naquela época: nem sempre tinham formação específica para a 

docência; havia bastantes lugares disponíveis e era relativamente fácil ficar colocado na 

escola que desejavam e na área de residência (Cavaco, 1990). 

Quando lhe solicitámos que identificasse situações agradáveis do percurso 

profissional desenhado, a dificuldade inicial cede ao “gosto de ver as pessoas aprender” 

(Fala 8): 
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7 Investigador (I) – Hee… Durante estes, estes anos todos que és professoras, errr… qual 
é a melhor recordação que tu tens enquanto professora? 
8 Celi – [Silêncio] A melhor é… é difícil. O que dá gosto é ver as pessoas aprender.  
9 I – Hã… o que é que tu mais gostas no… no ensino? 
10 Celi – Que as pessoas aprendam. 
11 I – É importante para ti… 
12 Celi – [Risos] É fundamental. É … Acho que é para isto que a escola existe. 
13 I – Queres falar mais um bocadinho…? 
14 Celi – Dar a possibilidade às pessoas de… de aprenderem coisas que…que podem não 
ser importantes imediatamente mas… de que… se vão servir em situações detalhadas 
ehh… e que têm que ter essas aprendizagens para depois, quando elas são precisas ehh… 
puderem puxar por elas. (Célia, EPS, p. 1) 

Como podemos observar, a Célia construiu uma representação social positiva 

sobre Escola: a Escola existe para que as pessoas aprendam e, para ela, a aprendizagem 

promove o desenvolvimento, tal como afirmava Vygotsky (1934/1962). É esta crença que 

a leva a valorizar a profissão docente, atuando na convicção de que as aprendizagens 

escolares propiciam aos indivíduos a apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento 

de capacidades e competências que consigam mobilizar noutros contextos, cenários e 

situações, facilitando as transições entre culturas (César, 2013b, 2014, in press; Vygotsky, 

1934/1962). Como refere, a Escola assume relevância individual e social, possibilitando 

“puxar” (Fala 14) pelos indivíduos, tornando-os mais autónomos, assumindo os 

professores um papel de mediadores das aprendizagens, enquanto elementos-chave de 

inclusão escolar e social (César, 2009a, 2013a, 2013b; Forlin, 2012b; Forlin et al. 2007; 

Freire, 1997). 

As representações sociais positivas que construiu sobre a Escola e a profissão 

docente não impedem esta professora de reconhecer alguns elementos menos positivos 

que também configuram esta profissão: 

15 I – E o que é que menos te agrada na tua profissão? 
16 Celi – A rigidez dos horários, por exemplo… A… a rigidez ehh… da sala de aula… 
(Célia, EPS, p. 1) 

Como sublinha, a rigidez organizacional, que caracteriza a Escola, em Portugal, 

gera muito do desprazer vivenciado pelos professores, denotando que a necessidade de a 

transformar num locus de realização pessoal e profissional é endógena (Barroso, 2005; 

Day, 2001; Freire, 1979/2007), importando afirmar as escolas como espaços e tempos 

prazerosos (Freire, 2000b, 1967/2000c), flexíveis e inclusivos. 
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Professora, há 23 anos, de uma disciplina dita prática, sendo 10 deles no ensino 

noturno, a Leonor também refere o desconforto que caracteriza os atuais espaços e tempos 

escolares: 

 

Figura 9 - Excerto da resposta da Leonor às Questões 2. e 2.1. do Q3 

Identifica várias barreiras ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores, com impactes nas aprendizagens dos estudantes, pois constituem-se 

enquanto barreiras, particularmente para os surdos. Como sublinha, o desgaste físico, 

nomeadamente devido às suas características pessoais, às condições “acústicas e 

térmicas” (Leonor Q3) da escola, bem como ao número excessivo de estudantes por 

turma, constituem barreiras ao desempenho profissional e às aprendizagens dos 

estudantes, dificultando o desenvolvimento de processos de ensino e de aprendizagem 

facilitadores da atualização de capacidades e do desenvolvimento consistente de 

competências, bem como da apropriação de conhecimentos.  

O que esta professora refere alerta-nos também para um outro elemento-chave na 

afirmação de escolas inclusivas, que não pode ser descurado: ser dever da Escola adequar 

os espaços e tempos às características apresentadas pelos que nela participam (UNESCO, 

1994), nomeadamente os professores. O não cumprimento deste princípio leva a 

vivências de desgaste pessoal e profissional, como ela refere, impedindo que a Escola se 

afirme como espaço e tempo acolhedor, não evitando que estes agentes educativos 

desenvolvam sentimentos como os referidos pela Cassandra, jovem professora de uma 

disciplina dita teórica, há quatro anos: 
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Figura 10 - Resposta da Cassandra às Questões 2. e 2.1. do Q3 

As barreiras vivenciadas por estas professoras não as impedem de identificar 

elementos positivos na trajetória de participação ao longo da vida que desenharam, 

nomeadamente nas escolas, enquanto docentes, iluminando a resiliência e a resistência 

que as configura: 

 

Figura 11 - Resposta da resposta da Leonor às Questões 1. e 1.1. do Q3 

Apresentando uma conceção dos professores como transmissores “de saberes” 

(Leonor Q3), mas também uma conceção de que educar é também comunicar (Sfard, 

2001, 2008; Sfard & Kieran, 2001), esta professora não deixa de sublinhar que o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos agentes educativos é processual e 

concomitante à trajetória de participação ao longo da vida, exigindo que a Escola se 

afirme como locus facilitador desse mesmo desenvolvimento, reconhecendo 

competências, valorizando conhecimentos apropriados, promovendo a possibilidade de 

uma atualização ao longo da vida (Ainscow, 2005; Bolívar, 2003; Formosinho, 2009). 

Como a Leonor refere, os professores necessitam de “incentivo de autoaperfeiçoamento 

para percorrer/cumprir o quotidiano” (Leonor Q3), que os levam a desenvolverem 

sentimentos de conforto, de reconhecimento e de prazer, como os identificados por uma 

outra professora, a Cassandra: 
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Figura 12 - Resposta da Cassandra às Questões 1. e 1.1. do Q3 

Para além de outros aspetos, como a noção de que muito do sucesso dos estudantes 

depende do sucesso dos professores (Perrenoud, 1984, 2002b) é exemplo, esta professora 

sublinha a necessidade de os sistemas educativos assumirem o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos professores como elemento-chave do sucesso dos estudantes (Roldão, 

2009, 2012), considerando os professores como facilitadores de inclusão escolar e social, 

sobretudo de estudantes como os surdos, cujas TPLV ainda são marcadas por diversas 

formas exclusão, umas mais subtis que outras, mas todas elas penalizantes (Melro & 

César, 2010a, in press a, in press b). 

As TPLV dos professores que participaram neste estudo indicam que os percursos 

profissionais destes agentes educativos se desenvolvem no ensino noturno (Ver Quadro 

8) Assim, dos 18 professores que lecionavam turmas que incluíam estudantes surdos, dois 

deles lecionavam no ensino noturno pela primeira vez. Os restantes apresentavam longa 

experiência nesta modalidade de ensino. As motivações que os levaram a optar por 

lecionar no ensino noturno são diferentes, consoante a situação profissional em que se 

encontravam, as próprias motivações que os levaram a optar pela docência e a conceção 

de Escola, de professor, de aprendizagem e de desenvolvimento que assumem. Assim, os 

mais jovens e com menos tempo de permanência no ensino e nesta escola, apresentam 

frequentemente opções semelhantes às da Cassandra ou do Diamantino, indicando a 

Cassandra que: 

 

Figura 13 - Resposta da Cassandra à Questão 3. do Q3 
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Já o Diamantino refere que: 

 

Figura 14 - Resposta do Diamantino à Questão 3. do Q3 

As respostas elaboradas por estes dois professores ilustram o quanto estes 

percursos profissionais são multideterminados, ou seja, configurados por motivações 

exógenas e endógenas, com impactes no desenvolvimento pessoal e profissional de cada 

um deles. Como afirma a Cassandra, a disciplina que leciona deixou de existir no ensino 

diurno, pelo que lhe restava apenas a possibilidade de a lecionar no ensino noturno. Já o 

Diamantino assume ser uma imposição dos órgãos de gestão da escola, na figura do 

“director” (Diamantino Q3), denotando a necessidade de as lideranças escolares 

assumirem formas de ação e reação mais partilhadas e negociadas em conjunto, evitando 

formas de poder pouco distribuído, que dificultam que a voz de todos seja reconhecida e 

valorizada. 

Posição diferente é assumida por muitos dos professores mais velhos e com mais 

tempo de permanência na carreira e/ou nesta escola, de que a Célia e a Leonor são 

exemplos, dizendo-nos a Célia que: 

72 Célia (Celi) – Eu comecei errr… por… lecionar no ensino noturno. Há 30 anos, eu 
comecei a… a dar aulas à noite. 
(...) 
75 I – Eeee… o que é que te levou a lecionar no ensino noturno? 
76 Celi – Gosto… a das idades e gosto de… diversificar. E… acrescentado a isso… uma 
situação familiar. Isto dos meus pais é errr... mais fácil de acompanhar… estando eu a 
trabalhar, sobretudo à noite do que trabalhar… de dia.  
77 I – Errr… O que é que tu mais gostas no ensino noturno? 
78 Celi – Gosto de interesse… é a mesma coisa do… do que me agrada errr… nos alunos, 
sejam de dia, sejam de noite. É Errr… que queiram aprender. (Célia, EPS, pp. 4-5) 

Isto revela um outro aspeto importante: algumas das opções que os docentes 

tomam são configuradas pelo contexto familiar, como neste caso, em que o 

acompanhamento que precisava de conseguir dar aos pais a levou a optar pelo ensino 

noturno. No entanto, também é de salientar que ela revela gostar dos níveis etários destes 

estudantes, bem como de diversificar a sua experiência profissional, o que significa que, 

possivelmente, também optaria por lecionar nesta modalidade de ensino, durante alguns 
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anos, por a encarar como um enriquecimento da sua experiência como docente. Por 

último, refere um aspeto que nos parece de salientar: que gosta de ensinar estudantes que 

queiram aprender e, como afirma, gosta do interesse que, frequentemente, os estudantes 

do ensino noturno revelam por aprender. 

A Leonor relata, de forma esquemática, os três aspetos que a fizeram optar pelo 

ensino noturno, indicando mais uma vez gostar de lecionar aqueles níveis etários (adultos) 

e acrescentando dois elementos novos: os grupos-turma serem mais pequenos, permitindo 

outro tipo de trabalho, em aula e, além disso, poder conciliar o ensino com outras 

atividades profissionais, que desenvolvia durante o dia. Este último aspeto relaciona-se 

com dois critérios relevantes: por um lado, sendo uma escola de ensino artístico, muitos 

dos docentes queriam continuar a desenvolver atividades profissionais nesse domínio; e, 

para além disso, a profissão docente não dava acesso a salários muito elevados o que 

levava alguns docentes a procurar alternativas profissionais fora da escola e compatíveis 

com a profissão que desempenhavam. É de realçar que, para quem desenvolve uma 

atividade artística, mantê-la em conjunto com a docência pode contribuir – e geralmente 

contribui! – para que as aulas se tornem mais vivas, mais ricas e mais desafiantes para os 

estudantes, pois aqueles docentes são também modelos para eles enquanto artistas. 

 

Figura 15 - Excerto da resposta da Leonor à Questão 3. do Q3 

Quando analisamos as TPLV dos 17 professores que ocupavam cargos de gestão 

na escola, ou eram diretores de turmas frequentadas pelos estudantes surdos (ver Quadro 

9), observamos trajetórias semelhantes às da Jacinta. Professora de uma disciplina dita 

teórica há 33 anos, é diretora de turma há “muitos anos” (DB, p. 15), sendo-o de uma 

turma frequentada por estudantes surdos pela primeira vez. De realçar que ela leciona 

apenas os pares ouvintes, situação semelhante à que vivenciavam outros dois diretores de 

turma que participam neste estudo.  

Referindo nunca querer ter sido “outra coisa se não ser professora” (Fala 4), a 

Jacinta identifica características e interesses pessoais que a levaram a optar por esta 

profissão:  
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4 Jacinta (J) – Sou uma pessoa bastante colocada emocional e acho que me consigo… 
errr... relacionar bem com os outros, tentar mais ou menos que, tento compreender e 
percebo as situações e nesse sentido tinha facilidade [Tosse] relacional e também porque 
gostava, porque gostei muito deste papel de, de educar e de, de ser professor e de estar... 
sempre achei que o ensino era uma área estimulante e desde sempre nunca quis outra 
coisa se não ser professora. (Jacinta, EDT, p. 1) 

Interpretamos a expressão “uma pessoa bastante colocada emocional” como 

significando um indivíduo emocionalmente estável, evidenciando características próprias 

da profissão docente como, por exemplo, facilitar a emergência de interações sociais e 

dialógicas consistentes, propiciando a construção de cenários educativos acolhedores da 

diversidade, elementos-chave da afirmação de professores que subscrevem princípios de 

EI (Booth & Ainscow, 2002; César, 2012a, 2012b; Forlin, 2010b, 2012b). Como ela 

afirma, consegue-se relacionar bem com os outros e acha muito estimulante o papel de 

educar, o que a faz afirmar: “nunca quis ser outra coisa se não ser professora”, 

iluminando, de forma inequívoca, o gosto pela profissão. 

O prazer e o à vontade da TPLV desta professora, no campo profissional, muda 

de sentido quando confrontada com as funções de diretora de turmas frequentadas por 

estudantes surdos: 

126 Investigador (I) – ... Disseste que eras diretora de turma dessa turma… errr... o que é 
que te levou a seres diretora de turma dessa turma?  
127 Jacinta (Jac) – Errr... fui obrigada [Risos]. Não fiz nada por isso. Aliás, não queria e 
assustei-me um bocado quando vi que ia ter surdos na turma mas tive que aceitar a direção 
de turma… não fui eu que tomei essa decisão, não foi uma opção minha, foi-me imposta.  
128 I – Mas… errr... são teus alunos? 
129 Jac – Não, não, não são meus alunos. Não têm [nome de disciplina que leciona] 
nenhum deles tinha [nome de disciplina que leciona]. Eles… têm perdão, perdão, perdão, 
eles têm [nome de disciplina que leciona] mas têm [nome de disciplina que leciona] com 
uma professora do ensino especial, uma professora só para eles.  
130 I – Errr... o que é que tu achas disso de teres enfim uma direção de turma de estudantes 
surdos que ainda por cima não são teus alunos? 
131 Jac – Eu acho que foi um risco, sinceramente, porque se têm dado a direção de turma 
a uma pessoa mais desligada tinha sido complicado perceber as vidas deles, perceber, 
perceber o que é que se passava e como é que se devia chegar até eles portanto… errr... 
foi arriscado, eu não acho que isso se deva… fazes assim por imposição só porque é 
preciso porque o horário da pessoa precisa de, de ter aquela direção de turma… ou porque 
não há mais ninguém para dar... errr... a quem atribuir a direção de turma, não concordo 
nada. (Jacinta, EDT, p. 13) 

A densidade e pregnância do sentido atribuído pela Jacinta à vivência profissional 

enquanto diretora de turma de estudantes surdos evidenciam diversos aspetos dos 

percursos pessoais e profissionais dos professores que participaram no estudo. À 

semelhança da Jacinta, os pares não referiram os surdos como estando na origem da opção 
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pela profissão docente ou pelas funções que lhes são inerentes, neste caso a direção de 

turma, denotando o silenciamento a que os surdos ainda são votados em escolas e 

sociedades que se assumem, pelo menos em alguns documentos legais e de política 

educativa, como inclusivas e equitativas. Denotam, ainda, o descuido organizacional e 

profissional que configura a educação de surdos, em Portugal, destinando-lhes 

professores sem apetência, bem como sem formação adequada que lhes possibilite 

responderem de modo adequado às características, necessidades e interesses destes 

estudantes (Baptista, 2008; Melro, 1999, 2003a; Melro & César, 2009a, 2010b). 

Evidenciam, também, a urgência de a Escola se repensar no seu todo, afirmando-se como 

espaço e tempo de cuidado ético e profissional, não mais compactuando com cenários, 

contextos e situações semelhantes aos referidos por esta professora, marcados pela 

insegurança, pelo medo, pelo desconhecimento ou pelo “risco”.  

São situações como as vivenciadas por esta professora que podem criar barreiras 

a que todos dos estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, com impactes na 

inclusão escolar e social, bem como no desenvolvimento profissional e pessoal dos 

professores. Como a Jacinta sublinha, o acaso ou “a conveniência dos horários”, próprios 

de uma organização escolar burocrática e pouco centrada na pessoa de cada aluno, pouco 

humanista, não deve ser critério para a atribuição aos professores de turmas que incluem 

estudantes surdos, sem os incluírem. Se, em contexto de EI, os professores devem estar 

preparados para educar todos os estudantes, a escola não deve atuar de modo leviano, 

como indicam as palavras desta professora. Como salienta, uma Escola que se quer de 

todos e para todos, deve cuidar ética e profissionalmente de todos, delineando critérios 

pedagógicos e organizacionais rigorosos, sobretudo quando se trata de educar estudantes 

que, como os surdos, exigem formação especializada.  

Esta participante alerta para necessidade de a Escola ser configurada e 

configuradora de formas de atuação organizacionais e profissionais capazes de porem 

cobro a situações geradoras de sentimentos como os referidos pela Jacinta e pelo 

Diamantino, que alertam para o excesso de burocratização, sobretudo notório nos últimos 

anos, em detrimento do carácter humanista que deveria reger a educação: 

9 I – O que é que tu menos gostas no ensino? 
10 Jacinta – Ai o que eu menos gosto é do trabalho burocrático [risos]. Ver papelada… 
errrr... dos, dos não sei… tudo o que implique burocracia e papéis… errr... aborrece-me 
um bocado e infelizmente a nossa profissão nos últimos anos quase que se esqueceu do, 
do aspeto humano e pedagógico e transformou-se numa coisa altamente burocratizada. 
(Jacinta, EDT, p. 1) 
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Figura 16 - Resposta do Diamantino às Questões 6. e 6.2. do Q3 

Urge afirmar as Escolas como organizações acolhedoras e inclusivas, propiciando 

que os professores não as sintam como a Laura, professora há 33 anos e coordenadora de 

disciplina:  

11 Investigador (I) – Errr... estás a pensar em deixar o ensino? 
12 Laura (L) – Ah! Deixava o ensino, só quando tiver possibilidades de me reformar... 
err... mas quer dizer a educação não devo deixar até, até ter condições para… para quando 
tiver condições físicas e psíquicas a educação não hei-de de deixar de uma maneira ou de 
outra muitas formas nem que venha trabalhos voluntários.. errr... ou outras coisas, eu 
ainda tenho projetos na cabeça. (Laura, EPCG, pp. 1-2) 

Este excerto é particularmente importante porque realça, por um lado, o gosto que 

esta docente tem pela educação, levando-a a afirmar que só quando as condições físicas 

e psíquicas não o permitirem ela abandonará a educação, pois ainda tem muitos projetos 

que gostaria de vir a concretizar. Põe, por exemplo, a hipótese de vir a fazer voluntariado. 

Por outro lado, também é nítido o descontentamento com o atual sistema de ensino e com 

a Escola, levando-a a considerar que, quando tiver possibilidades de se reformar deixará 

o ensino, o que interpretámos como deixar de ser docente numa escola pública. O que ela 

relata é preocupante porque exemplifica o que muitos outros docentes afirmam: que 

gostam muito de ser professores, de ser educadores, mas não se identificam com muitos 

outros aspetos que caracterizam atualmente a Escola, o que se reflete no elevado número 

de docentes que tem optado pela aposentação antecipada nos últimos anos (Ruivo, 2011a, 

2011b).  

5.1.3.2. Nesta escola 

Quando desocultámos o sentido que ilumina as razões pelas quais os professores 

optaram por desenvolver a sua atividade profissional na escola onde decorreu esta 

investigação, indicam ter sido por três ordens de razões: pessoais, por acaso e pela 

especificidade desta escola, que se destina ao ensino artístico.  
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É exemplo do que designamos por razões pessoais, o relato da Sandra: 

10 Investigador (I) – Humm… e há quantos anos é professora nesta escola? 
11 Sandra (San) – Nesta escola desde 80, portanto 28. 
12 I – E porque razão veio para esta escola? 
13 San – Ehh… no início foi porque vim morar aqui para o pé e que dava-me mais jeito 
ficar aqui. Foi assim não conhecia a escola e, portanto, foi mais uma questão de 
proximidade de casa. (Sandra, EPCG, p. 1) 

As razões indicadas por esta professora indiciam ser importante que os professores 

possam desenvolver a atividade profissional em escolas cuja localização corresponda às 

suas necessidades e características pessoais, evitando o desgaste físico e psicológico 

vivenciado por muitos a quem não é dada essa possibilidade, com impactes no 

desenvolvimento pessoal e profissional, nas aprendizagens dos estudantes e na 

organização das escolas (Nóvoa, 2006; Roldão, 1998; Ruivo, 2011a, 2011b). 

O relato desta professora ilustra um outro elemento sobre o qual importa refletir, 

quando está em causa a necessidade de os sistemas educativos repensarem os modos 

como se organizam e processam os concursos de professores. Como esta participante 

indica, os docentes são distribuídos pelas escolas por outros critérios, que não têm em 

conta quer os projetos educativos, quer outras qualificações profissionais que não a 

classificação com que terminaram a qualificação académica que lhes dá acesso à profissão 

e o tempo de serviço. Assim, o nível de exigência da instituição onde foi concluída a 

formação inicial e, no caso dos mais jovens, o mestrado em ensino, os cursos de 

especialização nos quais possam ter participado, com aprovação, desenvolvendo 

capacidades e competências essenciais para determinados públicos (por exemplo serem 

fluentes em LGP e terem certificação, sendo professores do ensino regular), ou outras 

formas certificadas de desenvolvimento pessoal e profissional, não são contempladas 

nestes concursos (César, 2012b; Melro, 1999, 2003a; Melro & César, in press b). 

Contabilizar apenas as classificações e os anos de ensino, teve ainda uma consequência 

perigosa: a inflação das classificações que se observa atualmente na maioria das 

instituições de ensino superior, que não permite diferenciar os estudantes excecionais dos 

muito bons, ou estes dos que são de nível bom. Assim, ilude-se a qualidade e arriscamo-

nos a estar a fazer a propagação da ignorância, disfarçada de sabedoria. Tanto mais, que 

as instituições de ensino superior são financiadas com base no número de estudantes, o 

que as faz querer aliciar público, que lhes pode trazer mais financiamento. Os próprios 

professores obtêm uma avaliação de desempenho melhor se os estudantes também 

tiverem obtido classificações mais elevadas. Logo, há efeitos perversos que são inerentes 
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ao próprio sistema de ensino e que não têm sido devidamente acautelados (Ruivo & 

Trigueiros, 2009). 

Os impactes destas opções político-sociais e educativas são ilustrados pela Rute, 

professora contratada há 12 anos, desenvolvendo a atividade profissional nesta escola 

pela primeira vez e sem que tenha escolhido especificamente esta escola, uma vez que 

concorreu a uma zona pedagógica, que nem sequer corresponde à sua área de residência. 

Tendo vindo substituir um par que tinha pedido a aposentação antecipada, rapidamente 

desenvolveu empatia pela escola e se identificou com o respetivo projeto educativo, 

nomeadamente com o que se refere ao ensino recorrente noturno:  

31 Investigador (I) – Há quanto tempo és professora nesta escola? 
32 Rute (Ru) – Nesta escola só desde novembro do ano passado. 
33 I – Humm… porque razão vieste para esta escola? 
34 Ru – Eu vim para esta escola por colocação de… de… de concurso, pura e 
simplesmente. Eu concorro a todas as escola de uma zona pedagógica e esta foi a primeira 
onde existia um horário para o meu grupo. 
35 I – Humm… esta questão é um bocado absurda, mas vou-ta fazer na mesma: pensas 
mudar de escola? 
36 Ru – Ehhh… gostava de não pensar, mas vou ser obrigada a isso, porque não existem 
vagas na escola e por concurso todos os anos, dificilmente ficarei na mesma escola. 
Apesar de haver professores nesta escola que tenham intenção de se aposentar, isso 
normalmente verifica-se sempre após o início do ano letivo, portanto será... uma escola 
em mil que eu continuarei [Risos] na mesma, na mesma escola. Não é por opção.  
37 I – Portanto, mas se pudesses…  
38 Ru – Se pudesse continuava cá, sim! 
39 I – Porquê? 
40 Ru – Gostei muito da experiência. Eu gosto muito do ensino noturno, os alunos são 
diferentes, quer nós queiramos quer não, eles são diferentes. E gostei muito do… gostei 
muito dos alunos e gostava de continuar com eles e os outros alunos que existem na escola 
à noite, o mundo à noite é mais pequenino… errr... conheço os do, os do… que tiveram 
no 10.º ano este ano, que estarão no 11.º ano para o ano, ou eventualmente os meus alunos 
que estarão no 12.º gostava de continuar com eles. Continuar a desenvolver a… a 
continuidade pedagógica que ser quer e que não tem sido possível para mim. (Rute, EPS, 
p. 2) 

Este excerto foca dois aspetos que nos parecem essenciais: (1) a instabilidade que 

vivenciam, cada ano, os professores contratados e que os impede, mesmo quando se 

sentem realizados naquela escola e com aqueles estudantes, e quando estes parceiros 

educativos também pretendiam que lá continuassem, de vivenciarem essa mesma 

continuidade pedagógica; e (2) a impossibilidade de terem em consideração os projetos 

educativos de escola quando concorrem, uma vez que o concurso é por zonas pedagógicas 

e não por escolas. Denunciando os impactes pessoais, profissionais e educativos que 

subjazem às práticas político-educativas burocráticas como as da distribuição dos 

professores pelas escolas, sublinha a necessidade de os sistemas educativos adotarem 
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práticas organizacionais que correspondam às necessidades, características e interesses 

dos professores, elementos-chave na afirmação de uma educação de qualidade e de 

sociedades mais justas e equitativas (César & Ainscow, 2006; Florian et al. 2010; Freire, 

2000a, 2000b). Urge que os sistemas educativos assumam práticas organizacionais e 

profissionais que evitem situações como as que esta participante vivencia: ansiedade 

pessoal e profissional, com impactes no desenvolvimento de práticas que dificultam o 

sucesso profissional dos professores e o correspondente sucesso escolar e pessoal dos 

estudantes, bem como na afirmação de escolas mais inclusivas. Importa que a Escola seja 

configurada por opções ético-políticas mais apropriadas à afirmação de práticas mais 

inclusivas como as sublinhadas pela Rute, dando aos professores oportunidade de, por 

exemplo, vivenciarem uma “continuidade pedagógica”. Urge que os sistemas educativos 

não ponham fim à capacidade de resiliência, de resistência dos professores que, apesar de 

não serem por eles devidamente valorizados, continuam a manter o gosto pela educação, 

como ilustram, de modo paradigmático as palavras da Rute: 

29 Investigador (I) – ‘Tás a pensar em mudar de, de profissão, deixar o ensino? 
30 Rute (Ru) – Não! Eu neste momento tenho uma profissão paralela, mas não estou a 
pensar deixar o ensino. Enquanto eu conseguir ensinar, continuarei. Não consigo é só 
ensinar, infelizmente. Tenho tido horários pequenos… err... sempre em escolas diferentes 
como já te disse… errr... mas se conseguir coordenar as duas… err... coordenarei as duas. 
Se não, opto pelo ensino. (Rute, EPS, p.2) 

Não menos importante é a distância a que muitos professores contratados estão da 

área de residência, o que significa despesas de deslocação acrescidas. Daí que, como a 

Rute refere, mesmo não querendo deixar o ensino, tem profissão paralela, pois os 

“horários pequenos” (leia-se, horários incompletos e com poucas horas semanais) não lhe 

permitem dedicar-se exclusivamente à profissão docente, como desejaria. De realçar que 

esta docente afirma que, caso não consiga conjugar as duas profissões atuais, opta pelo 

ensino, revelando até que ponto, apesar de sucessivamente maltratada pelo sistema, se 

sente motivada para as funções docentes, que exerce atualmente. Infelizmente, numa 

conversa informal recente (DB, p. 78), viemos a saber que esta docente acabou por 

abandonar o ensino, devido às atuais condições do sistema de ensino e à precariedade a 

que são votados os docentes. 

Estas questões são particularmente sensíveis no que se refere às escolas de 

referência de ensino bilingue para surdos (EREBAS), uma vez que, nestas escolas, não 

ter em consideração a preparação em LGP dos docentes do ensino regular é muitíssimo 

penalizante para os estudantes. Como refere César (2012b), não só existem poucos 
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recursos para que todas as EREBAS contem com professores do ensino regular que 

saibam falar LGP, mas ainda existem professores que dominam esta língua e têm 

formação certificada e, apesar disso, foram colocados em escolas onde nem sequer 

existem estudantes surdos. Mesmo nas EREBAS, como referem Melro e César (2009c, 

2010c, 2012, in press a, in press b), alguns dos professores certificados não lecionam 

turmas onde participem estudantes surdos, pois estas foram distribuídas a professores com 

mais anos de serviço, mas que não falam LGP. Assim, a racionalização dos recursos, 

humanos e materiais, é um aspeto essencial a considerar no sistema de ensino português, 

especialmente no que se refere aos estudantes que precisam de apoios educativos 

especializados, como os surdos. 

A ilustrar o grupo de professores que apontam razões relacionadas com a 

especificidade da escola, ao proporcionar um ensino artístico, para terem optado por 

desenvolver nela a atividade profissional, temos a Georgina e o Patrício. A primeira 

encontrava-se nesta escola há 30 anos e lecionava uma disciplina dita teórica. O segundo, 

para além de lecionar uma disciplina dita prática, detinha um cargo de gestão na escola, 

exercendo a profissão docente nesta escola “talvez há 18 anos” (Patrício, EPCG, p. 2) 

Foquemos a nossa análise e interpretação nas respostas da Georgina ao 

questionário (Q3): 

 

Figura 17 - Resposta da Georgina às Questões 4., 5. e 5.1. do Q3 

Com uma representação social positiva desta escola, esta participante assume 

nitidamente que foi a especificidade relacionada com o ensino artístico que a levou a 

escolhê-la, reconhecendo que o tipo de ensino que oferece é potenciador de “inovação”, 

de “criatividade” e de “interdisciplinaridade”, bem como de “liberdade”, associando estes 

elementos às características dos estudantes que a frequentam. É necessário realçar que, 

ao contrário da maioria das escolas públicas, esta escola é frequentada por estudantes que 
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não residem na área da escola e que por ela optam devido a tratar-se de uma escola 

especializada em ensino artístico e muito valorizada, socialmente, neste domínio. Assim, 

os estudantes desta escola têm uma característica peculiar: estão ali por escolha própria, 

na maioria dos casos. Identificam-se com a escola e lá permanecem muito mais horas do 

que as obrigatórias, em termos curriculares, o que configura vivências escolares muito 

particulares (Melro, 1999, 2003a; Melro & César, 2002, 2005). 

Os elementos que esta professora valoriza nesta escola assumem particular 

relevância quando referidos à necessidade de as escolas se afirmarem como locus de 

desenvolvimento humano ou, como diria Freire (1967/2000c), como prática da liberdade, 

dizendo não a uma educação bancária que, em vez de fomentar a “qualidade humana” 

dos que nela participam, fomenta uma praxis necrófila e opressora (Freire, 1970/1987), 

impedindo, no entender deste autor, a vocação ontológica de ser mais - nas palavras da 

Georgina, “criatividade”, a “inovação” ou “o desejo de saber”. Como refere esta 

professora, é importante que a Escola se afirme como organização humanizante e 

humanizadora (Alves, 1994, 2001), propiciando a todos o “desejo de saber”, a valorização 

do “multilateral”, bem como o gosto pela criatividade e pela inovação e, sobretudo, a 

liberdade, promovendo a transição entre culturas e saberes. Todos estes elementos são 

imprescindíveis à afirmação de uma educação de elevada qualidade (Cobb & Jackson, 

2011), exigindo que a Escola fomente o empowerment de todos, principalmente dos mais 

vulneráveis, por serem os que mais vivenciam diversas formas de exclusão (César, 2013a, 

2013b, 2014), e se afirme como organização qualificante e reflexiva (Alarcão & Tavares, 

2003; Roldão, 2003), aprendentes (Senge, 1990), inteligentes (Leite, 2006) e inclusiva 

(César & Ainscow, 2006; César, 2012b; Rodrigues, 2007). 

Um outro elemento que nos parece relevante na resposta desta professora, prende-

se com a necessidade de se por cobro à aridez que configura muitas práticas docentes, 

pouco facilitadoras do desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional dos estudantes, algo 

que se pode atingir através da educação pela arte, que ao possibilitar o acesso a diversos 

sistemas simbólicos e artefactos culturais, a diversas linguagens, dota os indivíduos de 

uma riqueza conceptual e emocional, permitindo-lhes desenvolver e mobilizar 

capacidades e competências que, numa educação bancária (Freire, 1970/1987), não 

conseguiriam provavelmente desenvolver (Carneiro, 2001; Santos, 1991a).  

No mesmo sentido vão os relatos do Patrício: 

19 I – Quais foram as razões que te levaram a escolher esta escola para trabalhares?  
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20 Pat – Isso a área profissional (...) e obviamente tinha como, como ideia vivendo em 
Lisboa estar aqui nesta escola. 
21 I – Humm… o que é que tu mais gostas nesta escola? 
22 Pat – O que eu mais gosto nesta escola… errr... são as pessoas… errr... as pessoas e a 
forma, e a forma… é aquilo que os alunos sentem aqui nesta escola… errr... e aquilo que, 
que de melhor começa a acontecer nas pessoas, não é? (...) acima de tudo a falta de 
preconceitos das pessoas é maior aqui… errr... aceitação, até inclusivamente questões 
como inclusão e todos os, os alunos… errr... eu acho que essa, como seria natural numa 
escola de arte essas características teriam que passar por aqui é aquilo que, que mais me 
agrada nesta, nesta escola… (...) não haver preconceitos, haver uma aceitação de todos… 
. 
(...) 
29 I – Estás a pensar em mudar de escola? 
30 Pat – Não, está fora de hipóteses. A escola seria esta!  
31 I – Qual é a melhor recordação que tu tens desta escola? 
32 Pat – A melhor recordação que eu tenho desta escolaaaaaa são alguns colegas com 
quem eu trabalhei que já estão reformados… essa é a minha recordação desta escola. 
(Patrício, EPS, p. 2) 

Destacando a empatia que sente em relação à escola onde atualmente desenvolve 

a atividade profissional, pois afirma claramente que não está a pensar mudar de escola, o 

Patrício conjuga razões que designamos por pessoais com razões relacionadas com a 

especificidade da escola (ensino artístico) para ter optado por nela ser docente. Os relatos 

deste professor levam-nos a sublinhar alguns elementos cruciais na afirmação de escolas 

mais inclusivas: o reconhecimento, a aceitação e a valorização da diversidade. Como 

refere, a Escola é de pessoas para pessoas e, como tal, tem de assumir dimensão ético-

política nas práticas que desenvolve, combatendo, como refere, o preconceito, a 

discriminação e a exclusão. Como relata, “as questões da inclusão” são incontornáveis e 

inadiáveis quando a Escola é, cada vez mais, convidada a afirmar-se como intercultural, 

valorizando e dando voz às diferentes culturas e às características e necessidades dos 

diversos estudantes que nela participam (César, 2013a, 2013b, 2014; Favilli et al., 2004). 

Estes aspetos assumem particular relevância na educação de estudantes surdos, cujas 

culturas não são ainda devidamente valorizadas pela Escola, com impactes na inclusão 

escolar e social. Assim, como salienta este participante, a Escola que se quer inclusiva 

tem de se afirmar como acolhedora das especificidades dos estudantes, reconhecendo-as, 

aceitando-as, valorizando-as, abraçando-as. 

Por último, mas não menos relevante, realçar a importância do corpo docente, das 

pessoas que participam numa determinada escola. Como este participante salienta, o que 

mais gostou naquela escola foram alguns dos colegas com quem trabalhou e, tratando-se 

de alguém que já lá está há muitos anos, não admira que alguns desses colegas já estejam 

atualmente reformados. Este aspeto salienta algo essencial: cada escola vale o que valem 
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as pessoas que nela participam. São elas que fabricam uma determinada cultura de escola, 

algo que, como destaca César (2014), permite definir cultura em sentido estrito, ou seja, 

enquanto padrões partilhados de compreensão, códigos que permitem aos estudantes e 

aos professores de uma determinada escola interpretar e atribuir sentido ao que acontece. 

Esta identificação com a cultura de escola, que este docente revela sentir, é algo essencial 

para que os docentes se envolvam nas atividades escolares, sejam elas curriculares ou 

extracurriculares. Como afirmámos anteriormente, esta identificação com a cultura de 

escola é também essencial para os estudantes. Mas dificilmente eles se identificarão com 

uma escola com a qual os professores não se identifiquem e não é certamente por acaso 

que este fenómeno é muito mais frequente em escolas de ensino artístico, que os 

estudantes escolheram deliberadamente por pretenderem usufruir de uma determinado 

tipo de ensino, que implica mais horas de permanência na escola, mas também atividades 

escolares com muito sentido para eles. 

5.1.4. Outros agentes educativos  

Assumindo uma dimensão ecológica (Bronfenbrenner, 1979), focamos as TPLV 

de outros agentes educativos que participaram neste estudo: a Bárbara, psicóloga escolar 

“há 20 e qualquer coisa anos” e nesta escola “Também p’raí há 20” (Bárbara, EOAE, p. 

1); a Silvana, intérprete de LGP “há cerca de 20 anos” e nesta escola “há três anos” 

(Silvana, EOAE, p. 3); o Senhor Celso, vigilante nesta escola há 13 anos, com larga 

experiência neste tipo de atividade; a Teresa, responsável pelos então designados 

auxiliares de educação educativa que trabalhavam no turno noturno, cargo que 

desempenha há 14 anos; o Senhor Raul e a D. Rafaela, proprietários há 11 anos de um 

café localizado nas mediações da escola, que é habitualmente frequentado pelos 

participantes neste estudo. 

5.1.4.1. Unidade na diversidade 

Apesar de diferentes, há um elemento comum às TPLV destes participantes: a 

identificação com a cultura de escola do estabelecimento onde decorreu este estudo. A 

ilustrar este aspeto temos os relatos do Senhor Celso e da Silvana. Quando lhes 

perguntámos se pensavam mudar de escola responderam, respetivamente, 

17 Senhor Celso (Cel) – Eu só irei embora daqui por u… dois anos quando fizer 
realmente… quando atingir a data limite de ‘tar na escola, que são aos 67 anos de idade 
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é que eu vou deixar então esta escola eeeee… e depois vou gozar a minha aposentação. 
(Sr. Celso, EOAE, p. 3)  

228 Silvana (Sil) – Não! Não! Só quando ch… quando chegar aos 65 anos, mas entretanto, 
com certeza, nessa altura já a idade da reforma é aos 70 e tão depressa não se veem livres 
de mim. (Silvana, EOAE, p. 22) 

É notória a empatia e a identificação destes participantes com a cultura de escola, 

elementos-chave para a afirmação das escolas como espaços e tempos acolhedores e 

inclusivos (Booth & Ainscow, 2002), propiciando o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos que nelas participam, com impactes nas aprendizagens dos estudantes. 

Isto significa (re)firmar, com Alves (1994, 2001) ou Freire (1993), a Escola como locus 

de desenvolvimento  pessoal e profissional prazeroso.  

Estes agentes educativos englobam profissões de diferentes áreas pelo que, 

quando desocultámos o sentido que subjaz às razões que alegam para terem optado por 

trabalhar nesta escola, ou próximo dela, ao contrário do que acontece com os professores, 

é esperado que surjam razões comerciais como, por exemplo, acontece com os 

proprietários do café: 

5 Investigador (I) – O qu’é que o levou a… a… errr... a alugar ou a comprar, não sei, este 
café aqui? 
6 Sr. Raul (Rau) – Pá, porque esta escola tem… tem uma certa… p’ra já porque é uma 
escola que tem um… tem um ambiente bom. É um é um é um pessoal agradável, tanto os 
professores como os alunos. São pessoas porreiras eeee… pá... e é aqui... é daqui que eu 
vivo, é daqui que eu pago as minhas contas. Pá... eu gosto de trabalhar com e…  com 
pessoal daqui. (Raul, EOAE, p. 1) 

Como podemos compreender pelas palavras do Raul, as razões comerciais não 

são as únicas que levaram estes participantes a instalarem-se nas proximidades desta 

escola. Para além do “bom ambiente da escola”, também o gosto por lidar com o tipo de 

público que é esperado existir junto de uma escola – jovens e professores - parece ter 

estado na base dessas razões: 

3 Investigador (I) – E o que é que a levou a… a… a… vir para aqui, para este café?  
2 D. Rafaela (Rafa) – O que é que me levou a vir para aqui? Porque ficava em frente de 
uma escola e… prontos, despertou-me a atenção trabalhar com… com miúdos. (D. 
Rafaela, EOAE, p. 1) 

7 Investigador (I) Portanto quando o Sr. errr... como é que aconteceu comprar este café? 
Conte-me lá um bocadinho. 
8 Sr. Raul (Rau) – Quando é que aconteceu? Foi porque eu há uns anos errr... tive… soube 
que havia aqui uma loja vazia e tentei negociar. A minha mulher gostava deste ramo 
eeee… pronto e eu como de facto também me interessou porque era trabalhar com 
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professores e alunos, p'ra já é pessoal novo. Achei um espaço agradável eeee… fiquei… 
e comprei eeee… estabeleci-me aqui. (Sr. Raul, EOAE, p. 1) 

Continuando a análise e interpretação das TPLV destes participantes, sublinhamos 

ainda outros aspetos: dos seis apenas dois deles referiram ter exercido profissões 

diferentes: a Silvana e o Sr. Celso. Para assegurarmos o anonimato optámos por não as 

referir, podendo dizer, no entanto, que as profissões exercidas tinham aspetos em comum 

com as que agora exercem, favorecendo as transições entre os contextos profissionais 

anteriores e os atuais.  

Às razões acima alegadas para trabalharem nesta escola ou nas suas mediações, 

acrescem as mesmas indicadas pelos professores: o acaso, pessoais e a especificidade 

desta escola sendo que, no caso da Bárbara, elas aparecem em simultâneo: 

9 Investigador (I) – Humm… o que te levou a escolher esta escola? 
10 Bárbara (Bá) – [pausa de 5s]. ... Errr... eu ‘tava fora de Lisboa na altura. Foi a vontade 
de vir para Lisboa e o facto desta escola estar com um lugar disponível. E depois o, o 
atrativo suplementar por ser uma escola só secundária e uma escola artística, portanto era 
um ambiente que à partida prometia ser aliciante. (Bárbara, EOAE, p. 1) 

Como podemos observar, tal como acontecia com alguns professores, também a 

proximidade da residência pesou na opção da Bárbara por trabalhar nesta escola, o que 

permite sublinhar, uma vez mais, este aspeto como essencial para propiciar aos diferentes 

agentes educativos condições ótimas de desenvolvimento pessoal e profissional.  

De modo diferente do apresentado pelo Sr. Celso e pela Silvana, mas semelhante 

ao que indicavam os professores e os outros agentes educativos, a TPLV desta 

participante, no plano profissional, e nesta escola, confunde-se com TPLV no plano 

pessoal, com impactes no sentido que atribui à profissão que exerce.  

11 Investigador (I) – O que é que tu mais gostas na tua profissão? 
12 Bárbara (Bá) – Hummm o contacto com os alunos, a diversidade no no trabalho, humm 
a possibilidade de todos os anos procurar fazer qualquer coisa de diferente, de aprofundar 
coisas, de evoluir.... 
13 I – Qual é a melhor recordação que tu tens... 
14 Bá – [palavras impercetíveis] 
15 I – Qual é a melhor recordação que tu tens… errr... no teu percurso profissional? 
16 Bá – Eh pá, não me perguntes isso, isso não… não sou capaz de te responder... [risos] 
não tenho jeito para ter memórias de episódios e tenho assim imensos… isso agora iria 
dar um bocado em descobrir algum se eu entretanto ao longo da conversa me lembrar eu, 
eu digo. 
17 I – O que é que tu mais gostas nesta escola? 
18 Bá – Hummmm talvez o ambiente de diversidade… err... acho que se vive aqui um 
ambiente arejado… errrr... pessoas… errr... pessoas diferentes, pessoas interessantes…  
humm talvez uma certa criatividade no ambiente… . (Bárbara, EOAE, p. 1) 
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Apesar de “alguns dissabores”, o relato da Bárbara ilustra o sentido que estes 

agentes educativos atribuem a trabalharem nesta escola, identificando-se com a cultura 

de escola, reconhecendo esta instituição como um espaço e tempo acolhedor, que valoriza 

e é caracterizada pela diversidade cultural. Também realça outros elementos próprios do 

ensino artístico, como a criatividade, a originalidade e o “ambiente arejado”. 

Perguntamos: em contexto de educação formal inclusiva, não seria desejável que a Escola 

assumisse o modo de ser, de estar, de agir e de sentir que esta e outros participantes 

identificam? Não é tempo de afirmarmos a Escola como espaço e tempo de criatividade, 

de originalidade e de interculturalidade (Favilli et al., 2004; Sanches, 1992)? Para quando 

configurar a Escola como locus “arejado”, rompendo com culturas de escola pouco 

propícias à possibilidade de, parafraseando a Bárbara, todos os anos os agentes educativos 

e os estudantes procurarem “fazer qualquer coisa de diferente, de aprofundar coisas, de 

evoluir”? Para quando por cobro a ambientes educativos taciturnos, próprios da dita 

Escola de massas, cujos processos de massificação do ensino, amordaçam a diversidade 

cultural que, como sublinha (Cortesão, 2006), ao querer oferecer “a todos idênticas 

abordagens dos processos educativos”, não se (pre)ocupa adequadamente com “as 

características socioculturais e económicas dos alunos que estão integrados no processo 

educativo” (p. 25)? Não urge, como refere a Bárbara, fazer emergir cenários educativos 

inclusivos, que acolham a diversidade em vez de a diluir, ou mesmo liquidar?  

Pensamos ser tempo de afirmar o que os relatos da Silvana realçam:  

223 Investigador (I) – Bom, vamos voltar mais um bocadinho à escola. O que é que tu 
mais gostas nesta escola, Silvana?  
224 Silvana (Sil) – O que é que eu gosta mais nesta escola?! Gosto da escola em si, gosto 
de… ap… gosto dos alunos, já disse há pouco, gosto dos professores com quem eu 
trabalho. Sinto-me à vontade. Errr… gostaria que a escola fosse diferente, não esta escola, 
mas a Escola em geral fosse diferente para os alunos. Mas gosto muito desta escola. 
(Silvana, EOAE p. 22) 

De forma semelhante a alguns professores, também nestes agentes educativos 

encontramos razões da ordem do acaso e do que designamos por pessoais para 

trabalharem nesta escola, como ilustra o Senhor Celso: 

14 Investigador (I) – E porque razão é que veio p’ra esta escola? 
15 Celso (Cel) – Porque razão… isto quer dizer… foi o seguinte errr… portanto, em 
princípio fui designado pela escola, através do Gabinete de Segurança errr… o Gabinete 
de Segurança designou-me esta escola porque havia ummm… um colega queee… surf… 
resolveu ir embora e depois eu aceitei, realmente o convite eu… portanto, eu na altura 
estaria no… na situação chamamo-lo… o chamado piquete que andava numa viatura em 
vár… ia a várias escolas eeee… portanto eeee… fizeram-me o convite e eu vim p’ra esta 
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escola e aceitei esse tal convite eeee… tenho-me sentido muito bem nesta escola. (Celso, 
EOAE, p. 2) 

Além do acaso e das razões que designamos como pessoais, há uma outra razão 

que levou este participante a vir trabalhar nesta escola, também ela presente nas 

apresentadas por alguns professores mais velhos e das disciplinas ditas práticas: terem-

lhe endereçado o convite para nela trabalhar. Para além de reconhecer competência 

pessoal e profissional, valorizando-a, este elemento denota ainda um outro aspeto já por 

nós focado neste estudo. Contrariamente ao que acontece atualmente, os modos como os 

professores e outros agentes educativos eram colocados, contemplavam outros elementos 

de excelência e mérito profissional devidamente reconhecidos, de que a experiência 

profissional desenvolvida na área de ensino em que iam lecionar é exemplo. Assim, nesta 

época a competência profissional traduzia-se em convites aos mais aptos, ou seja, à 

valorização das experiências de vida que contribuíam para uma melhor preparação para 

o desempenho de um determinado cargo, em vez da atribuição de lugares que ignora as 

capacidades e competências desenvolvidas ao longo da vida, deixando pessoas mais 

competentes no desemprego e colocando outras menos habilitadas, como refere César 

(2012b), a respeito dos professores do ensino regular que lecionam estudantes que 

precisam de apoios educativos e sociais especializados. Esta forma de atuar leva a um 

desperdício de recursos humanos, perigoso num pais onde estes escasseiam, sobretudo 

nas zonas mais afastadas dos grandes centros e do litoral, ou seja, onde a desertificação e 

a falta de meios, incluindo as EREBAS, se faz mais sentir. 

Quando referidas ao ensino noturno, as TPLV apresentadas por estes agentes 

educativos são semelhantes às desenhadas pela Teresa. À exceção da Silvana, que 

trabalha com o ensino noturno pelo terceiro ano, e da Bárbara, que nunca desenvolveu 

oficialmente atividade profissional nesta modalidade de ensino, estes agentes educativos 

têm longa experiência neste tipo de ensino, identificando-se com o “ambiente” que o 

caracteriza: 

148 Investigador (I) – Há quantos anos é que a D. Teresa já está à noite? 
149 Teresa (Ter) – À noiteeee estou p’raí há uns 10 talvez, há uns 10 anos. 
150 I – Porquê? Porque é que veio para a noite? 
151 Ter – Errr... porqueee foi uma altura que as colegas andavam a estudar e depois 
ficaram com o turno da manhã e entretanto passei p’ra noite e depois fui, fui ficando.  
152 I – Err... e gosta mais de estar à noite ou de dia? 
153 Ter – P’ra mim tanto faz, p’ra mim tanto faz. É um turno mais sossegado, mais calmo 
mas p’ra mim tanto faz estar à noite ou de dia, é igual. 
154 I – Err... está a pensar mudar para o turno de dia ou con... continuar à noite? 
156 Ter – Por enquanto ‘tou bem.  
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157 I – O que é que mais gosta no turno da noite? 
158 Ter – No turno da noite o que é que mais gosto?... Não sei… [risos] nem sei explicar. 
Gosto, pronto! É um turno mais calminho, isso é! Não há aquela confusão que há mais de 
dia, não é? (Teresa, EOAE p. 12)  

Como podemos observar, o acaso, que levou esta participante a ir trabalhar para o 

turno do ensino noturno, depressa se transformou num elemento-chave de 

desenvolvimento pessoal e profissional, propiciando um ambiente caracterizado pela 

“calma” e o pelo “sossego”, aspetos cruciais para que os agentes educativos se sintam 

profissionalmente satisfeitos. Assim, porque agentes educativos satisfeitos pode 

significar melhor desenvolvimento pessoal e profissional, sublinhamos com a Teresa e 

com outros participantes a necessidade de fazer emergir nas escolas ambientes 

profissionais e educativos que ponham cobro ao mal-estar vivenciado na Escola e que 

importa ultrapassar (Cortesão, 2006; Roldão, 1998; Ruivo, 2011a, 2011b). 

O bem-estar iluminado pelas TPLV destes agentes educativos no ensino noturno, 

partilhado pelos professores e estudantes que participaram neste estudo, não os impede 

de denunciar alguns aspetos negativos, que impedem que esta escola se afirme 

efetivamente como espaço e tempo acolhedor. São disso exemplo os relatos do Senhor 

Celso: 

51 Investigador (I) – Errr… se o Sr. Celso pudesse o qu’é que mudava no ensino noturno? 
52 Senhor Celso (Cel) – Quer dizer, em termos de ensino noturno o qu’é que mudava 
talvez… é que não posso mesmo ver o qu’é que mudava? (...) talvez facilitar outras 
situações que de momento a escola não pode dar porqueee… isto é mesmo assim e 
portanto, nomeadamente refeições à noite, refeições que não têm. Têm um serviço de bar, 
mas também não é assim muito eficiente porque, pronto, às vezes, há uma sopa, mas, às 
vezes, derivado errrr… falta a sopa, portanto é muito… é muito… eles têm que ir ao 
exterior da escola comer qualquer coisa. Pronto! Era capaz de pôr aí uma… uma situação 
p’ra eles se sentirem bem, capaz mais p’ra eles estudarem. Muitos deles acabam por 
abandonar, portanto, não há condições… pronto não há condições deles, alimento, e às 
vezes até problemas deeeee… pronto problemas de transportes. Todas essas coisas. 
(Celso, EOAE, p. 6) 

O altruísmo que configura as palavras deste participante, para além de revelarem 

nobreza de carácter, evidenciam o quão agreste a Escola pode ser, não cuidando de 

propiciar a quem nela habita condições mínimas de bem estar como, por exemplo, dotar-

se de equipamentos cujas valências possibilitem torná-la mais inclusiva. Os impactes 

dessas lacunas são pertinentemente denunciados por este participante quando refere que 

a falta de condições logísticas, como a existência de um bar que sirva refeições aos 

estudantes, faz com que não “se sintam bem” e “mais capazes p’ra eles estudarem”, 

levando a situações de abandono e de exclusão escolar pois, como refere, “muitos deles 
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acabam por abandonar”. Ao referir também a falta de transportes, este participante mostra 

como a afirmação das escolas como espaço e tempo de inclusividade é transversal à 

sociedade, significando a necessidade de a Escola ser abordada de modo holístico, 

implicando diálogo a nível macro, meso e micro, que atue quer a montante quer a jusante, 

derrubando barreiras e evitando situações como as relatadas por este participante. 

Talvez por pudor ou vergonha, com certeza por nobreza de caráter, este agente 

educativo nunca referiu que também eles e os professores vivenciavam situações 

idênticas, umas observadas e outras vivenciadas pelo investigador, corroborando a falta 

de condições físicas e ergonómicas da Escola como, por exemplo, o mobiliário pouco 

adequado a alojar adultos (mesas, cadeiras e afins), aspetos sublinhados pela D. Teresa e 

corroborados pela Célia, uma professora que leciona uma disciplina dita teórica a turmas 

onde participam estudantes surdos: 

134 Investigador (I) – Se a D. Teresa pudesse mudar alguma coisa nesta escola, o que é 
que mudava? 
135 Teresa (Ter) – O qu’é que mudava?... Talvez assiiiiiim algum mobiliário, por 
exemplo do bar, que já está um bocado antigo… mesas, cadeiras. (D. Teresa, EOAE, p. 
6) 

65 Investigador (I) – Hã …Há alguma coisa que tu mudarias nesta escola? 
66 Célia (Celi) – Não hã… era só nesta. Era nesta e era errrr… em todas. Mudava a… 
sobretudo os… acho os mobiliários… umas coisas [palavra impercetível] Fico… 
completamente doente, cheia de dores, estar sentada nestas cadeiras, de estar a trabalhar 
nestas mesas. Muitas vezes, a luz é adequada, mas muitas vezes não é, e isso faz-me mal, 
faz-me dores nos olhos… dores de cabeça. (Célia, EPS, p. 4)  

Para além dos impactes físicos e psicológicos identificados, estas denúncias 

assumem particular relevância quando, como sublinham estes agentes educativos, os 

professores e os estudantes, esta era a única escola a sul do Douro que oferecia ensino 

artístico noturno e que incluía surdos. Como refere o Sr. Celso: 

53 Investigador (I) – Errr… acha que é importante p’ra esta escola ter ensino noturno? 
54 Sr. Celso (Cel) – Eu acho que sim. É importante porque é uma… porque isto sabe, é 
uma escola… é uma escola de arte, não é? E esta escola d’arte e portanto é muito 
importante é a única qu’há em Lisboa. Há outra no Porto, a [nome da escola] e pronto se 
um dia acabasse o ensino noturno portanto todas estas… estas disciplinas a nível de escola 
d’arte não haveria, na… não iriam estudar iam p’ra outras escolas que nada tinham a ver 
com a arte, não é? (Sr. Celso, EOAE, p. 5) 

Lamentavelmente, os receios do Sr. Celso acabaram por ser concretizados. Apesar 

de atualmente reunir condições físicas ótimas, a escola foi intervencionada, passado 

pouco tempo, e já deixou de oferecer ensino noturno, deixando, assim, de ser elemento 
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de inclusão escolar e social, como é seu dever. Resta-nos desejar que esta situação seja 

rapidamente revertida e que, com ela possamos voltar a afirmar o que sublinha a D. Teresa 

quando, com ar feliz, refere “Gosto muito… de ‘tar aqui!” (D. Teresa, EOAE, p. 5). 

Por último, importa referir que, à exceção de um, e à semelhança da maioria 

esmagadora dos professores e da totalidade dos estudantes, estes agentes educativos não 

falavam LGP, o que denota a indiferença a que é voltada a cultura em que participam, 

com impactes na autoestima e auto-conceito que desenvolvem, bem como na sua inclusão 

escolar e social. De referir que, de forma semelhante aos professores e pares ouvintes, 

estes agentes educativos não referiram a longa experiência que esta escola tinha na 

educação de surdos como razão para terem optado por ela, à exceção da intérprete de 

LGP, por razões óbvias, inerentes à sua profissão.   

5.1.5. Transições entre culturas 

Analisando as transições entre culturas, que subjazem à educação de estudantes 

surdos, interpretamos como os participantes se confrontam com diferentes contextos, 

cenários ou situações, umas vezes rompendo com os anteriores, outras estabelecendo 

conexões e dando-lhes continuidade, adaptando-os(-se) ou, como diria Mezirow (1997), 

transformando-os(-se). No entanto, como afirma César (2013a), mesmo quando as 

transições não correspondem a uma rutura, têm subjacente um reposicionamento, 

podendo dar origem a conflitos entre as diversas I-positions. 

A este propósito, Raquel, uma estudante surda, ao referir um fragmento da sua 

TPLV relativo à profissão que então desempenhava, salienta: 

23 Investigador (I) – Qual é a principal dificuldade que encontra a nível do trabalho? 
24 Raquel (Raq) – As dificuldades foi no início do trabalho. Foi como num emprego 
normal. Hoje em dia não encontro dificuldades. Faço qualquer tipo de trabalho para que 
sou solicitada. A primeira vez é capaz de demorar um pouco mais de tempo, mas depois 
habituo-me. (Raquel, EES, p. 3). 

Como podemos observar, o conforto com que esta participante diz desenvolver 

atualmente a atividade profissional não foi o mesmo que vivenciou quando a iniciou, 

levando-nos a salientar que, nesta como noutras TPLV, apresentadas por outros 

participantes, os percursos pessoais e profissionais são (re)desenhados em interação com 

a diversidade de contextos, cenários e situações onde desenvolvem as suas atividades, 

fazendo emergir formas de atuação que respondem às exigências dos diferentes espaços 
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e tempos sociais em que vão participando, ou seja, onde vão realizando transições entre 

as várias culturas em que participam.  

A posição assumida nesta citação leva-nos a considerar que os processos de 

transição, como afirma César (2013a) não pressupõem, necessariamente, a existência de 

uma rutura, como assumem autores como Zittoun (2008), que salienta a importância da 

existência de ruturas para que aqueles processos possam ocorrer. Assim, se parece fazer 

sentido que as transições tenham subjacente processos de mudança, (re)adaptando formas 

de atuação desenvolvidas pelos indivíduos, (re)configurando processos identitários, bem 

como posições socioculturais assumidas, a esses reposicionamentos podem não 

corresponder ruturas mas sim evoluções pessoais e sociais. 

A iluminar também que as transições não têm de, necessariamente, se processar 

por rutura, está a posição assumida pela Manuela, professora que lecionava uma 

disciplina dita teórica numa turma que incluía estudantes surdos adultos. Ao referir o 

modo como vivenciou a chegada à escola, no início do 2.º período, altura em que veio 

substituir o par que, entretanto, se tinha aposentado, e como se sentia no momento em 

que a entrevistámos (final do ano letivo), salienta: 

36 Manuela (Man) – Olha… eu tenho uma coisa boa, sou… tenho uma capacidade de 
adaptação muito grande. Talvez por ter nascido nos Estados Unidos, estudado em África, 
estudado na Alemanha, estudado em… estudado nos Estados Unidos, estudado em 
Lisboa, estudado em vários sítios, não criei nunca grandes raízes e… e portanto abriu… 
abriu-me assim uma flexibilidade muito grande em termos de contacto com as pessoas e 
adapto-me muito facilmente… portanto quando vim p’raqui [para esta escola] senti-me 
muitíssimo bem porque fui muito bem acolhida, fui muito bem apoiada p’las estruturas 
[de gestão] que… fazem, nomeadamente, o ensino recorrente, à noite. Não tive o mínimo 
problema nesta escola e gosto de cá estar. (Manuela, EPS, p. 2) 

Para além de destacar que as transições que configuram os percursos pessoais e 

profissionais desenhados pelos indivíduos não envolvem necessariamente ruturas e de 

sublinhar a diversidade de contextos, cenários e situações que subjaz ao dinamismo 

histórico-social inerente às TPLV apresentadas (César, 2013a; Courela & César, 2012), 

esta citação permite-nos evidenciar a importância que as interações sociais desenvolvidas, 

bem como as vivências, assumem no sentido que é atribuído pelos participantes aos 

percursos pessoais e profissionais. Essas experiências pessoais levam a que se sintam 

mais ou menos acolhidos, mais ou menos reconhecidos, mais ou menos valorizados, mais 

ou menos confortáveis, nos diferentes contextos, cenários e situações (espaços) em que 

se movimentam, bem como nos diferentes momentos (tempos) em que vão 

(re)desenhando os percursos pessoais e profissionais. Realça, também, que as TPLV 
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emergem de elementos individuais e sociais circunstanciais ou incidentais (ter nascido 

em determinado país, ter vivido nesta ou naquela cidade, entre outros), mas também são 

configurados (e configuram) as atitudes, representações sociais, bem como as formas de 

ação e reação, facilitando ou dificultando a participação legítima, permitindo assumir ou 

silenciando voz(es), criando ou derrubando barreiras à inclusão e interculturalidade 

(Santos, 2008). No caso desta professora recém-chegada à escola onde decorreu esta 

investigação, os modos como as estruturas organizacionais atuaram e reagiram 

facilitaram o acolhimento, fazendo-a desenvolver sentimentos de conforto e de 

identificação com a escola. A adesão à cultura de escola, o gostar de desenvolver a sua 

vida profissional ali, são elementos fundamentais para um maior investimento 

profissional, algo que é particularmente importante quando se lecionam estudantes com 

uma diversidade de meios comunicacionais, como os surdos. 

Já a posição assumida por uma outra participante, a D. Rafaela, proprietária de um 

café localizado nas proximidades da escola, frequentado regularmente pelos participantes 

destes estudo, o investigador incluído, possibilita ilustrar um outro elemento presente nos 

percursos pessoais e profissionais dos participantes: serem as diferentes vozes que 

configuram as I-positions histórica e dialogicamente (re)construídas, (re)interpretando o 

sentido atribuído. Sublinha esta participante que, apesar de noutros contextos, cenários e 

situações, noutros espaços e tempos, já ter contactado com estudantes surdos, pois os pais 

dela moravam perto de “uma escola para surdos-mudos (...) na rua de S. Marçal...” (D. 

Rafaela, EOAE, p. 11), rua que, em Lisboa, deu nome a uma escola direcionada 

exclusivamente para o ensino de surdos, o Colégio de S. Marçal (Carvalho, 2007), isso 

não impediu que, anos mais tarde, quando decidiu desenvolver a sua atividade 

profissional nas proximidades da escola onde decorreu esta investigação, como 

coproprietária dum café, e foi confrontada com os estudantes surdos, já não como 

vizinhos, mas como clientes, sentisse, inicialmente, algumas dificuldades em interagir e 

comunicar com eles. À medida que as interações sociais entre esta participante e os 

estudantes surdos se foram desenvolvendo, as dificuldades inicialmente sentidas foram-

se esbatendo e foram sendo derrubadas barreiras à comunicação, realizando transições 

entre línguas e culturas: 

44 Investigador (I) – A D. Rafaela, quando… quando escolheu vir para aqui trabalhar, 
sabia que esta escola tinha estudantes surdos? 
45 D. Rafaela (Raf) – Não, não. Não sabia. 
46 I – E como é que reagiu quando soube, quando viu que havia…que esta escola tinha 
estudantes surdos? 
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47 Raf – Oh…Foi…Foi um bocado complicado, mas…mas pronto… 
48 I – Complicado porquê, D Rafaela? 
49 Raf – (...) não conhecia esta escola… como nunca tinha trabalhado [perto daqui]... 
achei que era uma escola normal como as outras (...) não sabia que esta escola tinha 
estudantes surdos. [No início] foi um bocado complicado mas… mas pronto… porque… 
pronto… eles vêm e a gente não os entende e eles… eles… falam e, claro, falam na língua 
deles… só que nós não os entendemos, mas… foi um bocadinho complicado…, mas 
agora já, portanto, já... falo bem com eles e já os entendo bem (...). Agora já é normal... 
já nem reparo nisso...! (D. Rafaela, EOAE, Entrevista, p. 6)  

Como podemos observar, a posição assumida por esta participante possibilita 

compreender que os percursos pessoais e profissionais configuram e são configurados por 

um dinamismo histórico-cultural. Podemos perceber que há um antes e um depois, que 

historicamente (inter)agem. Há um ego e um alter, cujas posições identitárias vão 

dialogando e realizando transições entre culturas (Hermans, 2001). Evidencia que o 

sentido que subjaz às I-positions assumidas não é neutro, nem linear, nem tão-pouco 

estanque ou estático. Como esta citação ilustra, o sentido que subjaz às I-positions que 

desenham e são desenhadas pelos percursos pessoais e profissionais é complexo e 

histórico-culturalmente situado. É histórico e, portanto, contextualizado e dinâmico. É 

dialógico e assume dimensão ecológica (Bronfenbrenner, 1979), fazendo interagir 

diacrónica e sincronicamente as dimensões macro, meso e micro das interações sociais. 

Por exemplo, quando referidos ao antes (temporal e espacial), os surdos são entendidos 

por esta participante como “surdos-mudos” (D. Rafaela, EOAE, várias entradas), 

assumindo uma posição próxima da abordagem deficitária dos surdos, própria do 

paradigma médico-terapêutico, que os categoriza como indivíduos que, não tendo acesso 

ao som (ouvido), são tidos como incapazes de falar, com impactes no desenvolvimento 

de processos comunicativos com sentido. Quando referidos ao presente, a posição por ela 

assumida altera-se, aproximando-se duma abordagem sócio-antropológica, entendendo 

os surdos já não como indivíduos deficitários, sem língua, mas como indivíduos com 

características sociolinguísticas especificas, com quem não só é possível interagir e 

comunicar mas, sobretudo, desenvolver interações sociais sustentadas e com sentido. 

Como destaca, se anteriormente as interações e os processos comunicativos eram 

vivenciados como difíceis, “agora já (...) falo bem com eles e já os entendo bem”, destaca 

a D. Rafaela (EOAE, p. 6).  

O mesmo ocorre em relação à vivência laboral experienciada por esta participante. 

Quando referida ao antes, ela evidenciava-se desconfortável ou, como refere, complicada, 

devido a barreiras linguísticas e comunicativas – “eles vêm e a gente não os entende” (D. 
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Rafaela, EOAE, p. 6). Quando referida ao presente, a vivência laboral é assumida como 

sendo “normal” (Fala 49), isto é, como uma vivência configurada e configuradora de 

interações sociais confortáveis e com sentido. A tolerância, o (des)conhecido, o 

problemático, o inesperado que, no passado, configurava as I-positions assumidas por 

esta participante foram dando lugar ao conforto, à proximidade, bem como a formas de 

atuação interculturais, levando à compreensão de si e do outro, reconhecendo e 

valorizando elementos das culturas em que cada um participa.  

Como os percursos pessoais e profissionais são construídos e vivenciados de 

modo diverso, alguns há que iluminam que o antes (temporal e espacial) se afigura aos 

participantes como mais favorável e confortável do que o agora, evidenciando que a 

mudança nem sempre significa um caminho em direção ao conforto, reconhecimento, 

valorização ou inclusividade. Algumas situações vivenciadas atualmente assumem 

dimensão crítica, levando-os a desenvolverem sentimentos de desconforto, de sofrimento, 

de angústia, quando não de revolta. É disso exemplo o percurso pessoal e profissional 

desenhado pelo Augusto ao longo de aproximadamente 33 anos na escola onde decorreu 

este estudo, sendo este um professor que lecionava uma disciplina dita prática numa das 

turmas que incluía estudantes surdos. Sublinha que, inicialmente 

2 Augusto (Aug) – não tinha ideia nenhuma de vir a ser professor eeee… e não me entrava 
na cabeça, não é? Ter uma atividade em que… que envolvesse a modelação da mente das 
pessoas. Não estava nada interessado em educar ninguém, até porque a educação, tal 
como eu a via, quer dizer, era muito uma amestração contra a qual eu era 
completamente…. Convidaram-me p’ra dar aulas. Eu… até porque não tinha trabalho 
nessa altura, aceitei. Pese embora, não fosse nenhuma paixão minha, mas como se tratava 
de coisas de carácter estritamente técnico sobre imagem e fotografia, etc.… eu 
ingenuamente acreditava que não ia entrar nessa engrenagem de fabricação de pessoas.  
(...)  
20 Aug – Portanto, fui convidado em 75. Tinha chegado cá [a Portugal] há cerca de um 
ano e… ‘tava com dificuldades em encontrar trabalho, portanto, e dado que pensava que 
ia ensinar e que ia transmitir conhecimentos técnicos que tinha, de facto, e que não ia 
interferir com a amestração das pessoas p’raaa… p’ra se acomodarem, quer dizer, ao tipo 
de sociedade em que vivemos, aceitei. É isso… (...). Nessa altura havia momentos de 
camaradagem e solidariedade que… bastante compensatórios daquilo que eu fazia nessa 
altura em termos desse trabalho, não é? (...) Mas, em trinta e tal anos, as coisas… e, p’ra 
já, ‘tou a pensar sair daqui. Logo que possa, saio. ‘Tou farto.  
(...)  
37 Aug – Quer dizer, largava isto tudo, quer dizer... o ensino secundário não… não… não 
me interessa e tal como… está neste momento, seja aqui, seja onde for, quer dizer, é uma 
aldrabice. Eu ‘tou farto de ser cúmplice de uma coisa que eu acho que é uma vigarice. 
(Augusto, EPS, pp. 1-4)  

A densidade epistemológica, ontológica e ético-política presente na posição 

assumida por este professor, bem como a complexidade histórico-cultural e educativa que 



310 

a configura, evidenciam que a polifonia de vozes que subjaz às diferentes I-positions 

assumidas nos percursos pessoais e profissionais pode exprimir antagonismo, 

ambivalência e conflitualidade, levando ao desconforto, quando não ao sofrimento 

(César, 2009b, 2013a, 2013b), exigindo o desenvolvimento de processos sustentados de 

negociação, gerindo, prevenindo, minimizando ou ultrapassando a conflitualidade, o que 

nem sempre é bem conseguido, ou pelo menos mantendo-a em níveis de sofrimento 

suportáveis (César, 2013a). A ambivalência, o antagonismo e a conflitualidade das várias 

vozes presentes nas I-positions assumidas por este participante são uma constante nos 

percursos individuais e pessoais apresentados, levando-o a vivenciar o presente como um 

espaço e tempo de rutura, de que a eminência de abandonar a profissão que desenvolve 

há cerca de 33 anos é exemplo. Assim, quando inicia o seu percurso profissional, a 

conflitualidade é originada na ambivalência entre uma I-position que assume a educação 

como forma de amestramento dos indivíduos, com a qual discordava, causando-lhe 

desprazer, e a necessidade de, por razões económico-financeiras, ter que assumir-se como 

professor, levando-o a aceitar o convite que lhe tinha sido endereçado pela escola para 

lecionar uma disciplina dita prática. Estas posições identitárias conflitivas levam-no a ter 

de aprender a gerir esses conflitos.  

Como destaca, “não tinha ideia nenhuma de vir a ser professor eeee… e não me 

entrava na cabeça” (Fala 2). Realce-se que, através de conversas informais que 

mantivemos com este professor, ficámos a saber que se viu forçado a abandonar, em 1975, 

um PALOP, onde tinha nascido e permanecido até aos 31 anos de idade, altura em que 

veio para Portugal, terra natal dos avós, para reconstruir o percurso pessoal e profissional, 

ou seja, para continuar a sua trajetória de participação ao longo da vida, passando a 

participar em culturas diferentes daquelas em que se tinha sentido, até então, um 

participante legítimo. Como refere, “tinha chegado cá há cerca de um ano e ‘tava com 

dificuldades em encontrar trabalho (...) portanto, e dado que pensava que ia ensinar e que 

ia transmitir conhecimentos técnicos que tinha, de facto, e que não ia interferir com a 

amestração das pessoas p’raaa… p’ra se acomodarem, quer dizer, ao tipo de sociedade 

em que vivemos, aceitei” (Augusto, EPS, p. 2). O modo de gerir este conflito, diminuindo 

o desconforto e o sofrimento por ele originados, encontra-o primeiramente no caráter 

“estritamente técnico” das disciplinas que lecionava, possibilitando-lhe assumir-se com 

transmissor de conhecimentos técnicos e não como educador e, portanto, como não 

amestrador. Num segundo momento, a conflitualidade e o desprazer são geridos através 

das interações sociais desenvolvidas, reconhecendo naquela escola um espaço e tempo de 
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conforto, vivenciado nos “momentos de camaradagem e solidariedade” (Augusto, EPS, 

p. 2). 

As vozes que configuram as I-positions assumidas nos percursos pessoais e 

profissionais vão-se modificando. Na resposta ao Questionário 3 (Q3), este professor 

assume que  

  

Figura 18 - Resposta do Augusto às Questões 1. e 1.1. do Q3 

Como podemos observar, o Augusto atribui uma valorização positiva ao ensino, 

o que não acontecia quando iniciou a atividade profissional como docente. Realçando o 

que lhe dá prazer, diminui o sentimento de desconforto e de sofrimento originado pelo 

modo como a educação lhe parece estar organizada: tempos e espaços burocráticos, 

atividades sem sentido, ou como refere “sem lógica”, levando-o a atribuir-lhe uma 

valorização negativa, assumindo que educar é “uma vigarice”, “uma mentira”, “uma 

tontice” ou uma atividade “massacrante”, com a qual não pode mais compactuar, como 

refere “isso eu não posso fazer, não é?” (Augusto, EPS, p. 4). O desagrado pelo estado 

em que considera estar a educação é corroborado por outra reposta do Questionário 3 

(Q3), realçando que o que menos gosta no ensino é 

 

Figura 19 - Resposta do Augusto às Questões 2. e 2.1. do Q3 

 Como podemos observar, as posições assumidas pelo Augusto, tanto na 

entrevista, como no questionário, evidenciam que, por vezes, as vivências que subjazem 

aos percursos pessoais e profissionais dos indivíduos são configuradas por I-positions 

com uma valência ambivalente (César, 2013a; Hermans, 1991), ou seja, em determinados 
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aspetos provocam-lhes prazer e noutros desprazer, assumindo, simultaneamente, uma 

valoração positiva e negativa. Este tipo de I-positions são as que dão origem a conflitos 

mais difíceis de gerir, causando mais sofrimento, podendo levar a situações de rutura 

(César, 2013a, 2013b; Ventura, 2009), o que no caso do Augusto, levou, meses após esta 

entrevista ter decorrido, ao abandono da profissão, aposentando-se antecipadamente, tal 

como nos foi dado a conhecer através de conversas informais que com ele mantivemos, 

bem como com outros participantes. A decisão tomada pelo Augusto ilumina que as 

formas como os indivíduos participam em determinados contextos, cenários e situações 

estão interrelacionadas com as oportunidades de empowerment com as quais são 

confrontados, bem como com os diferentes modos como o poder é detido e/ou distribuído, 

propiciando uma participação legítima ou periférica, permitindo dar ou silenciar voz(es), 

incluir ou excluir os indivíduos, facilitar ou dificultar as transições dos indivíduos entre 

as diferentes espaços e tempos socioculturais em que participam.  

5.2. INCLUSÃO E SUPERVISÃO  

Configurando princípios epistemológicos, ético-políticos e educativos, a EI exige 

que a Escola afirme práticas profissionais e organizacionais que considerem os 

professores e outros agentes educativos como elementos-chave de equidade escolar e 

social (Florian & Rouse, 2010). Tal significa que ela se assuma como reflexiva (Alarcão, 

2002; Leite, 2006; Roldão, 2012), baseando a praxis na colaboração inter- e intra-pares, 

privilegiando o diálogo humanista, democrático e emancipador (Freire, 1970/1987, 

1996). 

É num contexto de inclusividade que autores como Ainscow (2005), Ryan e 

Gottfried (2012) ou Porter e Smith (2011) advogam que os processos supervisivos devem 

contribuir para efetivar princípios de EI, monitorizando e avaliando processos. Sublinham 

a necessidade de a Escola adotar uma cultura profissional e organizacional flexível e 

intercultural, cujos processos supervisivos valorizem a diversidade de conhecimentos e 

de competências, dando voz e poder aos que neles participam. Assim, a Escola inclusiva, 

a Escola reflexiva, a Escola aprendente, a Escola acolhedora e securizante, assume-se 

como agente de mudança (Perrenoud, 2002a, 2002c). Os processos supervisivos devem 

ser assumidos como elementos-chave da inclusividade, contribuindo para que ela efetive 

os princípios de qualidade educativa inerentes à EI. Como sublinha César (2008, 2012b), 

a Escola que se quer inclusiva deve adequar os processos formativos dos professores e de 
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outros agentes educativos, de modo a que eles desenvolvam uma consciência 

epistemológica e ético-política, sentindo-se profissionalmente capazes de romper com o 

etnocentrismo e a rigidez curricular que subjaz aos paradigmas da normalização e da 

integração, dando corpo aos princípios e às práticas curriculares que iluminam o 

paradigma da inclusão. 

Estes princípios ganham particular relevância na educação dos surdos que se 

encontram a frequentar sistemas formais de educação de adultos, como o ensino 

recorrente noturno, desafiando a Escola e os processos supervisivos, que a configuram a 

reconhecer e a valorizar a diversidade linguístico-cultural dos estudantes surdos (Melro 

& César, 2009b, 2012, in press a, in press b). Assim, em contexto de EI de surdos adultos, 

os processos supervisivos devem afirmarem-se como espaços e tempos de diálogo e de 

reflexibilidade intercultural, capacitando os professores e outros agentes educativos para 

desenvolver um currículo multilingue e multicultural, pondo cobro ao isolamento, ao 

desânimo e a sentimentos de impotência, muitas vezes desenvolvidos pelos agentes 

educativos diante a complexidade que subjaz à inclusão escolar e social destes estudantes 

(Baptista, 2008; Melro, 2003a, 2014a, 2014b; Melro & César, 2005, 2009a). 

Parafraseando Nóvoa (1992/2000), diremos que, para que seja propiciada uma EI, 

é preciso desenvolver na Escola processos supervisivos que possibilitem conhecer mais 

sobre as vidas dos estudantes, dos professores e de outros agentes educativos que a 

efetivam, bem como sobre as suas vivências e experiências profissionais e pessoais, 

refletindo e dialogando com e sobre os conhecimentos que apropriaram e a apropriar, com 

e sobre as competências desenvolvidas e a desenvolver, com e sobre as idiossincrasias 

que configuram a sua praxis (César, 2008b, 2012b; Ryan & Gottfried, 2012), ou seja, é 

necessário saber mais e compreender em profundidade as TPLV de professores e 

estudantes, iluminando o que as pode tornar mais inclusivas e interculturais, mas também 

o que as torna mais passíveis de promoverem o desenvolvimento pessoal e profissional, 

contribuindo para a realização de cada um (César, 2013a, 2013b).  

Importa, pois, efetivar os ideais da inclusão, desenvolvendo processos 

supervisivos continuados, diversificados, que permitam assumir voz(es) e distribuam o 

poder, iluminando sonhos, conflitos, angústias, avanços e retrocessos, (re)desenhando 

TPLV profissional e pessoal dos estudantes e respetivos agentes educativos, que 

identifiquem e removam barreiras ao sucesso de todos, afirmando cenários educativos e 

sociais mais inclusivos.  
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5.2.1. Posicionamento da escola face à inclusão  

Um dos objetivos que ilumina este estudo consiste em descrever, analisar, 

compreender e interpretar o posicionamento desta escola face à inclusão, desocultando 

princípios ético-políticos, epistemológicos e educativos que lhes subjazem. Como 

ilustram o projeto educativo de escola (PEE), o plano de atividades (PA) e outros 

documentos de política educativa produzidos pela escola, bem como os testemunhos dos 

participantes, estes princípios são assumidos. É disso exemplo o excerto seguinte, retirado 

da magna carta da escola: o PEE. 

A população estudantil, cerca de 1000 alunos dos cursos diurnos (maiores de 14 anos) e 
400 alunos dos cursos noturnos (maiores de 18 anos), habita, a maior parte, na cidade, e 
a restante, em concelhos limítrofes. A sua proveniência socioeconómica é, de um modo 
geral, bastante heterogénea. Adolescentes nas suas capacidades, motivações, percepções, 
sentimentos e necessidades, os alunos sentem-se geralmente bem na escola e mantêm 
boas relações com colegas, professores e funcionários. Mais motivados para disciplinas 
de índole prática, revelam natural gosto pelas temáticas artísticas e culturais e são 
particularmente sensíveis aos problemas de natureza ecológica e ambiental. (PEE, p. 5) 

Como podemos observar, esta escola assume princípios de EI, de que o 

reconhecimento da heterogeneidade dos estudantes que a frequentam é exemplo. Como 

salienta o PEE, a diversidade é um elemento orientador da ação educativa, configurando 

o discurso no reconhecimento das suas características, necessidades e interesses, de que 

o gosto pelas “disciplinas de índole prática” (PEE, p. 2) e a sensibilidade “aos problemas 

da natureza ecológica e ambiental” (PEE, p. 2) são exemplo. 

Apesar de o PEE nada referir sobre as motivações dos estudantes adultos, 

particularmente os surdos, silenciando-lhes a voz e retirando-lhes poder, esta escola 

assume-se, no discurso que apresenta, como uma escola acolhedora, onde os alunos se 

sentem “geralmente bem” e onde as interações sociais são pautadas pela cordialidade e 

pelo respeito de uns e de outros. Estes elementos são considerados por Booth e Ainscow 

(2002), no Índex para a Inclusão, como indicadores das escolas ditas inclusivas, 

sublinhando Barros (2009) que, numa escola acolhedora e securizante, “todos os 

membros da comunidade escolar devem pautar-se por relações respeitosas e cordiais” 

(Barros, 2009, p. 18). 

O acolhimento que configura a escola é sublinhado pelos diversos participantes 

no estudo, nomeadamente pelos estudantes surdos, como ilustra a TIP1 do Ângelo, onde 

o ar sorridente da personagem (o próprio) mostra o prazer que ir para a escola e de nela 

participar.  
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Figura 20 - TIP1 do Ângelo, “Para mim a escola é...” 

O Ângelo escolheu escrever uma frase e desenhar para iluminar a representação 

social que construiu sobre a escola que frequenta. Como podemos observar, este estudante 

indica ser a escola um espaço e tempo aprazível e acolhedor. Não a restringindo apenas 

às aprendizagens académicas, afasta-se, assim, da noção da dita escola tradicional, pois 

assume a escola como tendo também uma dimensão emocional e lúdica: “a Escola é bom 

a aprender diverter” (TIP 1 do Ângelo).  

Não deixando de salientar algumas características linguísticas a nível da LP escrita 

deste estudante, próprias de muitos surdos que, como o Ângelo, apresentam surdez de 

grau profundo ou severo pré-linguístico e que, apesar de assumirem aquela língua como 

materna, não lhe tiveram acesso adequado por não ouvirem muitos dos sons da LP falada, 

este participante apresenta uma representação social positiva da escola. Corrobora, assim, 

a noção da Escola como locus de desenvolvimento global dos indivíduos. Como propõem 

Freire (1970/1987), Santos (1991a, 1991b), ou Alves (2001), a Escola deve focar as 

dimensões sócio-cognitiva e emocional dos indivíduos, destacando Strecht (2008), que 

“numa escola, não se aprende apenas, também se vive!” (p. 44). Diremos com César 

(2012a, 2012b) que a Escola, ao afirmar-se como acolhedora, se assume como inclusiva, 

realçando a importância de uma educação nas suas diversas valências e para todos, de 

uma forma transformativa, que permita a todos e a cada um o desenvolvimento das 

capacidades e competências, incluindo atingir o maior grau de autonomia possível, de 

acordo com as suas características, interesses e necessidades. 

O Ângelo desenha o momento em que vai chegar à escola como um momento de 

felicidade, evidenciado pelo sorriso da figura masculina, que está bem disposta, e que 

interpretamos como representando o próprio, bem como pelo texto apresentado: “a Escola 

é bom (...) é diverter” (TIP 1 do Ângelo). A proporção de si próprio, relativamente ao 
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edifício que representa a escola, bem como ao autocarro, é grande, o que pode ser 

interpretado como sentindo-se com poder e bem nos vários cenários, contextos e situações 

escolares, sublinhando o destacado por Booth e Ainscow (2002), quando afirmam ser 

uma dimensão crucial das escolas inclusivas a criação de culturas organizacionais e 

profissionais inclusivas, que a todos valorizam e a todos acolhem.  

A TIP1 do Ângelo ilustra ainda a Escola como espaço e tempo onde a felicidade 

é uma experiência possível (Freire, 1993), afastando-nos da imagem de uma Escola 

insegura, violenta e caótica, fortemente noticiada na comunicação social e vivenciada por 

estudantes e professores e outros agentes educativos, como retratam as vivências da 

Guilhermina, professora que exercia um cargo de gestão na escola onde decorreu esta 

investigação:  

1 Investigador (I) – Boa tarde! 
2 Guilhermina (Gui) – Boa tarde! 
3 I – Eu gostava de te perguntar há quanto tempo és professora? 
4 Gui – Sou professora há...29 anos. 
5 I – E há quanto tempo és professora nesta escola? 
6 Gui – Nesta escola, cerca de 20, sou assim um bocadinho já faço parte da mobília. 
7 I – Porque razão vieste para esta escola? 
8 Gui – Errr... na altura estava numa escola que tinha ensino não era só 10.º, 11.º e 12.º 
era secundário mas tinha 7.º 8.º e 9.º e na altura era foi uma altura pós 25 de… errr... os 
alunos eram muito…  errr... irrequietos… errr... portavam-se um bocado mal e eu 
conhecei a ficar... errr... não digo traumatizada, mas sempre a falar das mesmas situações 
que os alunos faziam isto, faziam aquilo, em casa falava muito dos alunos e lá em casa 
começaram-me a dizer “então mas aqui mas agora estás em casa não estás na escola” e 
eu pensei sinceramente a dizer que na verdade preciso de uma mudança eee… conheci 
pessoas que estavam nesta escola eeee regressei aqui, concorri portanto e consegui vir 
para cá e não quis sair mais. 
9 I – Err... então não estás a pensar em mudar de escola? 
10 Gui – Não estou a pensar em mudar de escola. 
11 I – Porquê? 
12 Gui – Porque considero que os alunos na verdade têm um fundo… estão aqui porque 
querem estar e têm um fundo muito bom e aquilo que se ouve de notícias noutras 
escolas… errr... são problemas tão graves que eu quero estar neste boa escola, neste 
ambiente que me agrada. (Guilhermina, EPCG, p. 1) 

Este excerto ilustra de forma nítida o apreço desta docente por esta escola, onde 

ela leciona, pelo tipo de interações sociais que caracterizam as vivências escolares dos 

diversos agentes educativos que nela participam e também como este ambiente contrasta 

com experiências anteriores, noutra escola, que também são corroboradas pelos relatos 

de alguns media. Assim, não só esta docente está nesta escola há muitos anos, como é 

muito assertiva quando afirma que lá quer continuar, mostrando que se sente bem 

acolhida e que gosta do clima relacional que lá se vivencia e que ela valoriza. Para ela, 
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esta escola assume características de uma instituição inclusiva, ao permitir-lhe sentir-se 

bem, enquanto elemento da mesma, aspeto que Booth e Ainscow (2002) consideram uma 

das dimensões essenciais das escolas inclusivas. 

A TIP1 do Ângelo, que analisámos anteriormente, corrobora parte do que Barros 

(2009) afirma quando destaca dever ser a Escola uma 

instituição saudável, alegre, criativa, produtora de conhecimento e cultura, lugar de 
reflexão e investigação, lugar de exigência e sabedoria, de aprendizagem e descoberta, 
onde todos andariam supostamente empenhados nestas tarefas, quer fossem professores, 
auxiliares da cação educativa ou alunos. Esta instituição ideal é a Escola que pretendemos. 
(p. 13) 

 Não representando outros espaços e tempos sociais da escola que frequenta como, 

por exemplo, o bar ou o recreio, o Ângelo salienta o edifício, provavelmente a sala de 

aula onde se sente feliz porque, como refere, aprende e se diverte, aspetos também 

destacados na entrevista que nos concedeu, descrevendo aquela escola como propiciadora 

de espaços e tempos inclusivos, que promovem o desenvolvimento sócio-cognitivo e 

emocional: 

42 Investigador – Qual a melhor recordação que tem da escola? 
43 Ângelo – Conviver. Foi bom. Criei amigos. Brincava. Divertia-me! (Ângelo, EES, p. 
2) 

A opção por se auto-representar sem os pares e sem os professores ou outros 

agentes educativos poderia significar alguma introversão. Mas o excerto da entrevista que 

acima transcrevemos mostra que ele valoriza muito as interações sociais com os pares, as 

amizades e revela uma pessoa alegre, que gosta de brincar e de se divertir, ou seja, que 

gosta de conjugar espaços de aprendizagem com espaços de convívio, sendo isso que o 

faz sentir-se acolhido e incluído naquela escola, onde tanto professores como estudantes 

salientam frequentemente o clima relacional como algo que a distingue de outras escolas 

e que eles valorizam. 

Um outro aspeto a destacar na TIP1 do Ângelo é a opção por escrever com 

maiúsculas as palavras “mim” (TIP 1 do Ângelo) e “escola” (TIP 1 do Ângelo), 

destacando-as. Isto indica uma relação profunda entre os dois aspetos que lhe parecem 

mais importante: ele e a escola, iluminando uma relação entre estes dois polos que é 

importante, em que ambos assumem papéis principais. Isso pode significar que este 

participante valoriza a Escola e que esta o valoriza a ele, ajudando-nos a desocultar o 

sentido que autores como Rodrigues (2006c) ou César e Ainscow (2006) atribuem às 
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escolas inclusivas enquanto espaços e tempos acolhedores da diversidade, facilitando a 

participação legítima dos estudante e reduzindo a sua exclusão do currículo e das culturas 

em que participam. 

Os princípios epistemológicos, ético-políticos e educativos subjacentes à Escola 

acolhedora da diversidade e facilitadora da participação legítima, essenciais à EI, também 

são reconhecidos pelos estudantes ouvintes que participaram neste estudo. São disso 

exemplo os relatos do Gaspar: 

52 Investigador (I) – O que mais gosta no ensino noturno? 
53 Gaspar (Gasp) – Ehhh! [silêncio] ehh! As pessoas. As pessoas. Há muitas coisas que 
eu gosto e há muitas coisas que eu não gosto, mas o facto de serem tudo pessoas que 
chegamos cá todos chateados, aborrecidos, cansados porque todos nós trabalhamos nas 
mais diversas áreas e as idades que nós temos, todas elas diferentes, não é? E… e isso é 
uma coisa extremamente fascinante, porque eu tenho pessoas a estudar comigo à noite, 
agora não porque foram desistindo, e isso também é uma coisa que deveria ser tido em 
conta por parte das entidades. (Gaspar, EEO, p. 7)  

Reconhecendo o ensino noturno como elemento de inclusão, afirma que esta 

escola é “fascinante” (Fala 53) pois, por muito cansados que os estudantes cheguem, visto 

frequentarem o ensino noturno e serem trabalhadores-estudantes, conseguem sentir-se ali 

bem, sendo as pessoas aquilo de que ele mais gosta, ou seja, valoriza claramente o 

ambiente relacional desta escola. De realçar que a inclusão não deve ser perspetivada 

apenas e só como preocupação com a deficiência (disability) e as necessidades educativas 

especiais, uma perspetiva dominante em muitos dos países que a subscrevem nos 

respetivos documentos de política educativa (Ainscow & César, 2006). Neste trabalho, 

assumimos a inclusão enquanto educação para todos, em que cada um precisa de se sentir 

acolhido e de se poder assumir enquanto participante legítimo daquela comunidade 

educativa (César, 2013a, 2013b, 2014; César & Ainscow, 2006; Mittler, 2000; Rodrigues, 

2013; UNESCO, 1994, 2013). 

Ao referir-se ao abandono escolar precoce dos pares, o Gaspar destaca uma outra 

dimensão da inclusão, iluminando o posicionamento desta escola: propiciar equidade no 

acesso ao sucesso escolar e social, sobretudo aos estudantes que, como os surdos, 

participam em grupos mais vulneráveis à exclusão. Como ele afirma, as entidades 

deveriam preocupar-se com as taxas de abandono do ensino recorrente noturno, uma vez 

que elevadas taxas de abandono contrariam os princípios de uma EI de adultos (Caffarella 

et al., 2007; Canário, 2006a; Cavaco, 2008; UNESCO, 2013). Contudo, parece-nos de 

salientar um aspeto interessante: de acordo com as estatísticas produzidas por esta escola, 
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não são os estudantes surdos, mas sim os ouvintes os que mais abandonam o ensino 

recorrente noturno sem o concluir. Os surdos, para quem as barreiras a ultrapassar são 

frequentes, mesmo na sociedade em geral, quando decidem inscrever-se tendem a 

persistir no sonho de concluir o ensino secundário e a não desistir, como ilustra o Moisés: 

 

Figura 21 - Resposta do Moisés à Questão 9. do Q1 

Por último, as palavras do Gaspar levam-nos a considerar a inclusão enquanto 

promoção de uma educação para todos, respeitando e valorizando a diversidade dos 

estudantes, os diferentes ritmos de aprendizagem, diferenciando as formas de ação da 

Escola e das sociedades, como iluminam as palavras do Belchior, um outro estudante 

ouvinte participante neste estudo:  

283 Investigador (I) – Eu gostava de lhe perguntar, o que é para si uma educação 
inclusiva? 
284 Belchior (Bel) – [Silêncio] O que é para mim uma educação inclusiva? Eu penso que 
é a educação para todos. Uma educação em que não se fazem diferenças. Não se olha às 
diferenças, olha-se apenas às semelhanças. Eu acho que se seguirem por aí, acho perfeito.  
285 I – O que é que acha dessa ideia? 
286 Bel – Acho que é uma ideia contemplativa. Acho que é uma ideia que eh, eh num 
mundo diferente tudo igual, porque, no fundo, todos somos diferentes e todos somos 
iguais e então, porque não? Porque não ser igual, mesmo sendo diferente? Acho que sim. 
Acho que se deve eh, eh, não se deve individualizar as coisas, ao contrário que é a 
tendência. A tendência é individualizar-se [discriminar] cada vez mais. Eu acho que se 
deve generalizar [incluir], que se deve eh, como é que disse a palavra?   
287 I – Escola inclusiva. 
288 Bel – Inclusiva! Acho que se deve inclusive incluir tudo. Faz parte do progresso e foi 
assim que fomos à lua. Porque começámos a fazer parte de um todo, exclusão já não é 
desta época, já é uma palavra que não faz parte, já nem com os animais! (Belchior, EEO, 
p. 29) 

Os relatos deste estudante ajudam-nos a desocultar o sentido que a educação 

inclusiva deve ter. Como César (2012b) salienta, deve ser uma educação para todos, ou 

seja, capaz de responder às características, interesses e necessidades de todo e qualquer 

aluno, porque, como refere o Belchior, “no fundo, todos somos diferentes e todos somos 

iguais e então, porque não? Porque não ser igual, mesmo sendo diferente?” (Fala 286). 

Nesse sentido, a inclusão precisa de ser pensada dentro da Escola, entre escolas e para 

além da escola (Ainscow, Porter, & Wang, 1997), ou seja, “incluir tudo” (Fala 288) 



320 

devendo extravasar o contexto escolar -“fazer parte de um todo” (Fala 287) -, de forma a 

causar impactes na sociedade, permitindo que as diversas formas de exclusão, social, 

escolar, profissional e cultural, particularmente vivenciadas pelas minorias mais 

vulneráveis, socialmente desvalorizadas, possam ser evitadas, assumindo a inclusão como 

dever ético-político ou, como refere o Belchior, como subjacente “ao progresso” (Fala 

288)  

O discurso do Belchior realça também que uma educação inclusiva significa ter 

particular cuidado e capacidade de acolhimento daqueles que, como os surdos, se 

encontram nas margens, que estão mais afastados da cultura dominante e do poder, 

respondendo adequadamente à diversidade dos estudantes e possibilitando o acesso ao 

sucesso escolar e social, fazendo emergir na Escola e nas sociedades representações 

sociais mais valorizadoras dos surdos, proporcionando-lhes oportunidades de 

empowerment, tal como ilustra a Vera, que era professora de surdos pela primeira vez. 

 

Figura 22 – Excerto da TIP2 da Vera, “Ser estudante surdo é...” 

 

A resposta da Vera ilumina a importância de a Escola e as sociedades 

abandonarem abordagens assistencialistas dos surdos, que perspetivam cada um deles 

como “eterno coitadinho” (TIP 2 da Vera), desvalorizando-os e silenciando-os. Alerta-

nos, também, para a necessidade de abandonarmos um paradigma deficitário dos surdos 

que, como médico-patológico, os concebe como deficientes que importa reabilitar e 

normalizar, ocultando que o tipo de surdez que apresentam não os impede de, como refere 

esta professora, quererem “aprender mais” (TIP 2 da Vera), de “aspirar a ser mais 

habilitados” (TIP 2 da Vera), de terem a “profissão com que sonham” (TIP 2 da Vera). 

Como salienta, é urgente que a Escola e as sociedades afirmem sobre os surdos um 
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paradigma que, como o sócio-antropológico, abrace a diversidade que os define, 

permitindo-lhes assumir voz e poder, pondo fim a representações sociais “tacanhas” (TIP 

2 da Vera), bem como ao “racismo” (TIP 2 da Vera) com que as minorias mais 

vulneráveis ainda são confrontadas (Bauman, 2004; Lane, 1989, 1997, 2002; Swachten, 

2010).  

Há um outro aspeto na TIP da Vera que importa realçar: se a primeira que contacta 

com surdos, assumindo ser sua professora com “muita honra” (DB, p. 65). Como 

podemos observar, a inexperiência não a impediu de valorizar e abraçar a diversidade dos 

estudantes surdos, reconhecendo neles exemplo de “coragem” (TIP 2 da Vera), de 

resiliência, como ilustra o destaque que dá à palavra “coragem”, repetindo-a e 

sublinhando-a e justificando por que deve ser mencionada em relação aos surdos e às suas 

TPLV, nomeadamente em contexto escolar e no ensino recorrente noturno.  

Salientamos, por último, um outro elemento importante para o sucesso da inclusão 

dos estudantes sinalizados como necessitando de AESE, como os surdos: as 

características pessoais de cada profissional, referidas por autores como Marchesi (2001), 

Melro (1999, 2003a), Barros (2007), Bénard da Costa (1995), Melro (2003a), César 

(2003, 2012a, 2012b) ou Hegarty (2001). Embora, altamente imprevisível e, por isso 

mesmo, perigoso, como salienta César (2012b), por haver uma carência tão grande de 

professores com formação específica, como seria desejável, ela é crucial para que a Escola 

possa responder às características, interesses e necessidades destes estudantes. Isso 

mesmo é iluminando com o relato de Vera, pois muitas vezes são os professores e outros 

agentes educativos sem qualquer experiência, ajuda ou formação específica, que incluem 

os estudantes que necessitam de AESE, como os surdos.  

A Custódia, professora que desempenhava funções de gestão na escola onde 

decorreu o estudo, assume uma conceção de inclusão que destaca não apenas a aceitação 

das diferenças, mas também a necessidade de aprender com elas. Para além da 

flexibilidade que os agentes educativos precisam de ter nas práticas que desenvolvem 

com estes estudantes, salienta também a promoção do pensamento como essencial, até 

para os ajudar a desenvolverem-se – o que ela designa por “crescer” (Fala 136) – focando 

um aspeto crucial: a escola não é apenas um conjunto de espaços e tempos que promovem 

a aprendizagem, também se deve preocupar com o desenvolvimento sócio-cognitivo e 

emocional dos estudantes. 

131 Investigador (I) – Errr.... 
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132 Custódia (Cust) – Eu sou tua amiga e quero-te responder, mas já percebi que é uma 
entrevista falhada (risos). 
133 I – Não te preocupes, nada aqui é falhado. Errr... eu gostava de te perguntar o que é 
para ti uma educação inclusiva? 
134 Cust – Uma educação inclusiva é aceitar as diferenças… errr... e aprender com elas.  
135 I – Quais são os principais princípios que no teu entender... que devem orientar uma 
educação inclusiva? 
136 Cust – Errr... o rigor por um lado intelectual, flexibilidade… errr... em termos de…  
errr... estratégias… hummm ir ao encontro dos interesses dos alunos… errr... pôr-se um 
bocado no papel deles portanto ter alguma mobilidade mental... errr... e não ter 
preconceitos… errr... por exemplo, a mim, eu tenho um preconceito que é pessoas que 
não querem pensar e que se recusam e isso a mim incomoda-me… errr... e portanto às 
vezes não é fácil trabalhar com, com alunos… errr... que não querem crescer, às vezes é 
difícil mas… errr... à partida… errr... é só uma questão de, de haver acordo entre as 
pessoas. (Custódia, EPCG, p. 8) 

Os princípios da “flexibilidade” (Fala 136), do “rigor” (Fala 136), da valorização 

“das diferenças” (Fala 136), entre outros, dão força à posição do Gaspar, estudante 

ouvinte de quem já analisámos algumas evidências empíricas, quando veicula a conceção 

de inclusão enquanto transversal à escola e às sociedades e consideramos nós, como 

ferramenta cultural de empowerment de todos, nomeadamente quando afirma que “sem a 

formação, nós não vamos a lado nenhum” (Fala 53), enquanto “povo português” (Fala 

53). Assumindo uma consciência ético-política, sublinha a importância que a EI de 

adultos assume na construção de escolas e de sociedades mais inclusivas, quando refere: 

53 Gaspar (Gasp) – Já tive pessoas a estudar à noite comigo que têm a idade da minha 
mãe e mais velhas do que a minha mãe. Isso acho fantástico, porque eu até gostava que a 
minha mãe estivesse cá, porque toda a gente que tem a possibilidade, que tem vontade de 
vir, não é por ninguém é por elas próprias, só iriam estar a melhorar o ensino português e 
a eles próprios e a formação de todos aqueles com que nos cruzamos na rua e no dia-a-
dia. Eu acho que isso é um dos pontos por onde se deveria passar quando se diz que se 
devia melhorar as condições do povo português. Sem a formação, nós não vamos a lado 
nenhum. (Gaspar, EEO, p. 7) 

Também os estudantes surdos participantes do estudo comungam da conceção da 

inclusão como transversal à Escola e às sociedades, como ilustra o relato do Tadeu, que 

salienta como se sente bem no emprego e, apesar de ser o único surdo, conseguiu 

estabelecer relações com os colegas que são do seu agrado, revelando alguns dos critérios 

de inclusão profissional. Neste caso, pelo que explicita – valorização do seu trabalho, 

clima relacional agradável – as práticas de supervisão que existem neste emprego 

favorecem a inclusão deste trabalhador surdo, ilustrando como a sociedade pode 

contribuir para a inclusão, continuando TPLV que já contemplam vivências de inclusão 

em contextos de educação formal. 
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15 Investigador (I) – O que é que o Tadeu menos gosta no trabalho? 
16 Tadeu (Tad) – Não há nada que não goste. Não. Penso que não. 
17 I – Gosta do patrão? 
18 Tad – Sim, gosto. Há um grande respeito entre a entidade patronal e os trabalhadores. 
E vice-versa. É importante, de facto, esse respeito, esta cordialidade entre nós. 
19 I – Existem mais surdos no trabalho? 
20 Tad – Acho que… no meu emprego penso que seja só eu mesmo. Ah… Não conheço 
outros surdos. [palavra impercetível] Não conheço. 
21 I – Como é que o Tadeu se sente no trabalho? 
22 Tad – Como assim? 
23 I – Pelo facto de ser o único surdo, como é que se sente lá no trabalho? 
24 Tad – É assim, eu não… não me sinto mal, mas sou o único e não sei porque é que 
outros surdos também não vão para lá trabalhar. Eu gost... É assim, os meus colegas… 
Eu tenho um bom relacionamento com os colegas. E apoiam-me, também. Há um espírito 
de entreajuda entre nós. (Tadeu, EES, p. 1) 

Iluminando fenómenos de isolamento laboral ainda vivenciados pelos surdos em 

Portugal, os relatos deste estudante assumem dimensão ético-política, ilustrando que, nas 

escolas como nas sociedades, o acolhimento da diversidade deve ser um princípio basilar 

de equidade e de justiça social. Como o Tadeu afirma, não conhece mais nenhum surdo 

naquele emprego, mas não consegue explicar o motivo dessa não existência. Os relatos 

deste estudante permitem-nos dar corpo à dimensão humanista que configura a inclusão, 

entendendo-a como facilitadora dos direitos ditos universais do ser humano, 

humanizando as Escolas e as sociedades (Rodrigues, 2003b), de que o direito à educação 

ou ao trabalho são exemplo.  

 Acompanhando a dimensão humanista da inclusão, desocultada por este e outros 

participantes, o PEE assume a escola como inclusiva, referindo ser seu dever reconhecer 

e valorizar as “capacidades, motivações, perceções, sentimentos e necessidades” (p. 5) 

dos estudantes que a frequentam. Salienta ainda as contribuições para a inclusão dos 

diversos estudantes que advêm da qualidade da formação de artistas e técnicos que esta 

escola proporciona, bem como da preparação de estudantes que irão frequentar o ensino 

superior, afirmando inequivocamente respeitar a “diversidade de públicos” (PEE, p. 5) 

proporcionando-lhes formações adequadas às suas características, interesses e 

necessidades. 

É um facto incontornável que desde sempre o mundo laboral buscou, na [nome da escola], 
artistas e técnicos com formação diversificada, os quais vieram a marcar, indelevelmente, 
o panorama cultural português. Também é unânime que a escola tem formado, com 
assinalável vantagem, sucessivas gerações de candidatos ao ensino superior artístico, 
tendo logrado obter, neste ambiente formativo, uma maior valia com a diversidade de 
públicos que a têm frequentado, procurando, alguns, uma formação mais vocacionada, 
outros, por certo a maioria, promoção da aprendizagem sem compromisso precoce. (PEE, 
p. 5) 
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Como destaca este excerto, a Escola que se quer inclusiva deve responder 

adequadamente à diversidade dos estudantes que nela participam, apontando-lhes ser 

possível desenharem futuros profissionais e pessoais mais promissores, como o tem vindo 

esta escola a propiciar aos estudantes que a frequentaram, assumindo-se, assim, como 

uma escola inclusiva. A preocupação da escola com a inclusividade assume particular 

relevância quando o PEE destaca ser sua preocupação dotar-se de recursos que 

possibilitem apoiar os estudantes, dando como exemplo o serviço de psicologia e 

orientação (SPO): 

A escola dispõe de um serviço de psicologia e orientação dinamizado por uma psicóloga 
que, no âmbito das suas competências, presta aos alunos apoio psicológico, 
psicopedagógico e de informação e aconselhamento vocacional. (PEE, p. 5) 

Reconhecendo o SPO com elemento de inclusão, a escola assume, uma vez mais, 

princípios de EI, afirmando-se como um espaço e tempo securizante para todos os 

estudantes, sobretudo os que, como os surdos, se encontram numa situação de maior 

vulnerabilidade, dando-lhes “apoio psicológico e psicopedagógico” (PEE, p. 5), bem 

como aconselhamento profissional, elementos considerados fulcrais para a inclusão 

escolar e social dos estudantes (Melro, 2003a; Melro & César, 2009b, 2010b; Prieto & 

Slavin, 2006). O subscrito neste excerto sublinha que recursos como os que configuram 

o SPO não podem ser descorados pela Escola que se quer equitativa, justa e inclusiva, 

apoiando, orientado, aconselhando, incluindo, supervisionando (Ryan & Gottfried, 

2012). 

Estes elementos assumem particular relevância na inclusão de estudantes surdos, 

assumindo Bueno (2001), Skliar (1998a), Melro (1999, 2003a) ou Melro e César (2009b, 

2010a) o psicólogo escolar como elemento facilitador da inclusão, contribuindo, por 

exemplo, para a emergência de atitudes e formas de atuação mais positivas e 

valorizadoras das características linguístico-culturais destes estudantes, avaliando e 

supervisionando processos educativos e de escolhas vocacionais, apoiando e facilitando 

adaptações curriculares, de modo a que a Escola responda adequadamente à diversidade 

destes estudantes. Estes elementos são reconhecidos pela Bárbara, psicóloga escolar na 

escola onde decorreu este estudo, e responsável pelo SPO, para quem a EI de surdos deve 

109 Bárbara (Bá) – Atender às diferenças em termos genéricos mas, neste caso concreto, 
tem uma comunidade própria… e que tem… que é um grupo linguístico com um 
funcionamento a nível da comunicação própria e que tem um conjunto de recursos 
próprios. 
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110 Investigador (I) – Quais são os principais obstáculos que se colocam à efetivação da 
educação inclusiva [de surdos]? 
111 Bá – Falta de recursos, falta de formação, preconceitos. (Bárbara, EOAE, p. 11) 

Reconhecemos, com esta psicóloga escolar que, a par da falta de recursos nas 

escolas e de uma formação adequada dos agentes educativos, o preconceito é uma das 

principais barreiras à inclusividade, que importa combater e ultrapassar (Florian et al., 

2010; Forlin, 2010a, 2010b, 2012a, 2012b; Santos & César, 2010b). Contudo, não nos 

podemos esquecer que existem outras barreiras que devem ser ultrapassadas, como as 

identificadas neste excerto do PEE:  

O incremento das condições físicas e logísticas necessárias à inclusão de alunos 
deficientes e com necessidades educativas especiais, prevendo a adaptação das 
acessibilidades verticais no edifício e o incremento do ensino bilingue aos alunos surdos; 
a criação da disciplina de Português como língua não materna para os alunos estrangeiros. 
(PEE, p. 12) 

Salvaguardando a terminologia pouco inclusiva com que refere os estudantes 

sinalizados como necessitando de AESE, referindo-se-lhe como “deficientes e com 

necessidades educativas especiais” (PEE, p. 5), a escola assume, neste excerto, princípios 

de EI, subscritos em documentos de política educativa internacionais e nacionais, como 

a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) ou o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008). 

São disso exemplo a preocupação da escola em derrubar barreiras arquitetónicas, aspeto 

essencial para quem tem mobilidade reduzida, ou em propiciar um “ensino bilingue aos 

surdos” (PEE, p. 5) ou na “criação da disciplina de Português como língua não materna 

para os alunos estrangeiros” (PEE, p. 5). Este excerto ilumina a importância de a Escola 

e as sociedades se afirmarem como espaços e tempos de todos e para todos, criando ou 

melhorando as acessibilidades, adaptando os espaços e tempos às características dos que 

nela participam, levando-os a sentirem-se incluídos, desenvolvendo sentimentos de 

empatia como os descritos pela Rosa, uma estudante ouvinte.  

 

Figura 23 - Resposta da Rosa à Questão 10. do Q2 
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Um aspeto importante destacado no excerto relativo ao PEE acima transcrito diz 

respeito ao posicionamento da escola face à inclusão de estudantes que participam em 

culturas minoritárias, como os surdos, cujas culturas nem sempre são devidamente 

valorizadas pela Escola e pelas sociedades. Referindo os estudantes de outras 

nacionalidades, a escola designa-os como “estrangeiros” (PEE, p. 5) – expressão que 

consideramos pouco inclusiva, pela carga discriminatória que encerra, dificultando a 

emergência de atitudes mais positivas perante a diversidade, bem como a realização de 

transições entre culturas. Ressalva feita, salientamos que, ao reconhecer e valorizar outras 

culturas e respetivas línguas maternas, esta escola dá corpo a um dos princípios-chave da 

EI: valorizar a diversidade cultural e linguística dos estudantes, desenvolvendo um 

currículo inclusivo e intercultural (César, 2012b, 2013a, 2013b, 2014, in press; Landis et 

alt., 2004; Melro, 2014a, 2014b; Melro & César, 2013, in press a, in press b). 

Ao prever a criação da “disciplina de Português como língua não materna” (PEE, 

p. 12), a escola assume a necessidade de valorizar as diferentes culturas em que os 

estudantes participam, afirmando-se com intercultural (Landis et al., 2004). É seu dever 

realizar adaptações organizacionais e curriculares, de modo a facilitar as aprendizagens 

dos estudantes cuja língua materna não é a LP, com impactes nas aprendizagens e na 

inclusão destes estudantes, dando-lhes acesso à língua que a Escola e as sociedade 

valorizam e legitimam, e sem cuja respetiva apropriação consistente têm dificuldades em 

aceder ao sucesso escolar e social. Porém, restringindo esta disciplina aos estudantes 

“estrangeiros” (PEE, p. 12), perdeu a oportunidade de se afirmar mais inclusiva e mais 

intercultural, não reconhecendo, por exemplo, que para muitos surdos também a LP não 

é assumida como língua materna, exigindo da Escola adaptações curriculares, como a 

introdução da disciplina de LP não materna para estudantes surdos (Afonso, 2008; 

Baptista, 2008; ME, 2011; Melro, 2014a, 2014b; Melro & César, 2009a, in press a, in 

press b). Ao facilitar-lhes a apropriação da LP, assumindo-a como língua não materna, 

estaria a facilitar a inclusão destes estudantes nas sociedades maioritariamente ouvintes, 

nas quais as aprendizagens e as interações sociais são mediadas pelas línguas orais, onde, 

como acontece em Portugal, a LGP ainda não é reconhecida como língua oficial (Gomes, 

2007; Gonçalves, 2012; Melro & César, in press a, in press b), não as valorizando nos 

diferentes contextos, cenários e situações, como o escolar e o laboral. O não 

reconhecimento desta língua leva a formas de exclusão como as relatadas pelo Simão, 

jovem surdo adulto que frequentava esta escola: 
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62 Investigador (I) – E, por exemplo, o Simão, contou-me que andava a tirar a carta de 
condução agora. Está a ser fácil ou difícil?  
63 Simão (S) – Oh! Depende. As aulas de código passam-me completamente ao lado. A 
sala cheia de ouvintes e eu posso sentar-me, mesmo que me sente à frente ou atrás, é 
indiferente, não percebo. Pronto, mas vou, vou vendo ao… ao… no livro e vou 
sublinhando Errr… e o professor vai dizendo algo mais resumido, assim como fazem os 
professores ouvintes [na escola], e pronto, e ali estou…. a ver aquela… . Uma grande 
parte do livro não a compreendo. É difícil um pouco por causa da… da língua, tem a ver 
com a língua. São palavras técnicas.  
64 I – Acha que é mais fácil ou mais simples para um ouvinte? 
65 S - É mais fácil, claro! Está sentado, está… pode ir escrevendo, pode… até pode ir 
desenhando qualquer coisa enquanto está a ouvir o instrutor. Agora eu não, eu tenho de 
estar sempre a olhar [para tentar fazer leitura facial]. O instrutor também vai perguntando 
se eu percebo. Vou-lhe dizendo que sim ou que não. Para os… para os… ouvintes é mais 
fácil. (Simão, EES, p. 15) 

Como podemos observar pelo excerto acima transcrito, as línguas que as 

sociedades reconhecem como legítimas, através das quais as aprendizagens e as 

interações sociais são preferencialmente mediadas, facilitam ou dificultam o sucesso 

escolar e social, silenciam ou dão voz, distribuem ou retiram poder, propiciam ou 

dificultam a participação legítima (Apple, 1995; César, 2009a, 2013a; Melro, 2014a, 

2014b). Como ilustra o Simão, os estudantes que, como os surdos, participam de culturas 

cujas línguas não são reconhecidas e valorizadas pelas sociedades, são fortemente 

penalizados, “um pouco por causa da língua, tem a ver com a língua” (Fala 63), levando 

a diversas formas de iniquidade e de injustiça escolar e social, que importa ultrapassar se 

quisermos afirmar escolas e sociedades mais inclusivas. 

Os relatos do Simão assumem particular relevância quando a escola que se 

encontrava a frequentar, apesar de prever o “incremento do ensino bilingue aos alunos 

surdos” (PEE, p. 12), não soube, não quis, ou não pode antecipar o previsto pelo 

Ministério da Educação (ME, 2011) com a criação do programa curricular de LP como 

língua não materna para surdos, bem como de LGP como língua materna. Esta escola 

evidencia, assim, dificuldades em desenvolver um currículo multilingue consistente e 

com sentido (Behares, 2006; Melro, 2014a, 2014b; Melro & César, 2013, in press a, in 

press b; Rebelo, 2014), que facilite as transições entre línguas e culturas, ou seja, que 

prepare os surdos para serem bilingues e bi-culturais, algo que se afigura essencial numa 

Escola e sociedade que se queiram assumir como inclusivas. Perante tais dificuldades, 

urge que a Escola assuma uma praxis inclusiva e intercultural, pondo cobro a formas 

excludentes dos surdos, como as relatadas pelo Simão no excerto que acima 

transcrevemos, propiciando a estes estudantes acesso um currículo intercultural que não 

mais os remeta para níveis de literacia preocupantes, cujos impactes na inclusão escolar 
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e social são evidenciados pela Raquel, estudante adulta surda, numa resposta a uma 

pergunta do Q1: 

 

Figura 24 - Resposta da Raquel à Questão 8. do Q1 

A estrutura frásica, parecendo palavras soltas, a construção sintáxica e semântica, 

a opção por apresentar uma resposta curta, ou as influências da LGP na LP, sem que 

realize transições consistentes entre elas, evidenciam como esta estudante se posiciona 

em relação à LP escrita – “não me sinto à vontade no Português. O meu português é muito 

mau” (DB, p. 15). Denunciam, também, a inoperância da Escola e das sociedades em 

propiciar aos surdos acesso a uma educação de qualidade, remetendo-os para diferentes 

formas de exclusão, de que os baixos níveis de literacia nas línguas orais são exemplo 

(Afonso, 2007; Amaral & Coutinho, 2002; Melro, 1999, 2003a, 2014a; Melro & César, 

2012, in press b). Iluminam, por último, a necessidade de a Escola fazer cumprir um dos 

princípios-chave da EI de surdos: propiciar-lhes acesso a ferramentas culturais, como a 

leitura e a escrita das línguas orais, que lhes propiciem uma participação legítima e os 

confronte com formas de empowerment (Amaral & Coutinho, 2002; Bagga-Gupta, 2007; 

Melro, 2014a, 2014b; Melro & César, 2013, in press a, in press b). Isso pode ser 

conseguido se a Escola e as sociedades desenvolverem formas de ação e reação capazes 

de lhes dar acesso atempado a sistemas linguísticos estruturados e adequados às suas 

características (Couto, 2014; Morgado, 2014) como a LGP, afirmando-os como 

indivíduos multilingues ou, pelo menos, bilingues, elemento crucial do empowerment dos 

surdos, levando-os a sentirem-se como descreve a Sofia, uma estudante surda jovem 

adulta, na entrevista que nos concedeu: 

251 Investigador (I) – E hoje, como é que encara ser surda? 
252 Sofia (Sof) – Sou surda. Tenho orgulho. Quero lutar pela minha vida. Sinto-me bem. 
253 I – Que vantagens pensa que tem em ser surda? 
254 Sof – É assim, temos um futuro à nossa frente. Temos que mexer-nos. Temos…  
temos a importância da língua gestual. Temos intérpretes. Temos de lutar. Temos de 
frequentar cursos. Temos de ter coragem para. Não podemos pensar assim “Ah, sou surda, 
coitadinha, não vou conseguir”. Não. Temos de conseguir. (Sofia, EES, p. 13) 
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Como esta estudante salienta, importa combater formas excludentes dos surdos 

que levam ao seu disempowerment. Urge assumir a diversidade linguístico-cultural deles 

enquanto elemento de inclusão escolar e social, devendo a Escola e as sociedades 

ultrapassar as barreiras ao seu empowerment, de que o desenvolvimento de literacia nas 

línguas das culturas em que participam é exemplo (Behares, 1997; Melro, 2014b; Rebelo, 

2014). 

Apesar de estes princípios terem enorme relevância, esta investigação ilumina 

que, apesar do caminho já percorrido, a Escola e as sociedades ainda têm um longo 

caminho a trilhar, como ilustra a Sara, outra estudante surda:  

279 Investigador (I) – Hum, hum. Tem mais… tem mais facilidade em falar língua gestual 
ou portuguesa? 
(...) 
282 Sara (S) – Mais facilidade não. Igual. Igual. Língua gestual e língua portuguesa. 
Também há falhas, mesmo…. É normal. Tenho falhas quer a nível da língua gestual quer 
a nível de oralidade. 
283 I – Quais são as principais falhas na língua portuguesa? 
284 S – Há palavras mal articuladas. Há palavras que as pessoas não percebem o que eu 
quero dizer e eu tenho que repetir. 
285 I – Mas é na escrita ou na oralidade? 
286 S – Ai na escrita… não… não escrevo bem. 
287 I – E a ler? 
288 S – É assim, ler eu até percebo. Tenho mais dificuldade na escrita, mas esforço-me. 
Por vezes, troco a ordem a ordem das palavras. Por causa da língua… do sistema 
gramatical da língua gestual. Não tenho culpa. (Sara, EES, p. 14) 

De realçar, no final deste excerto, que a Sara reconhece que as dificuldades que 

experiencia, do ponto de vista linguístico, não são culpa sua - devem-se às suas 

características auditivas e às características da LGP - o que revela que internalizou alguns 

mecanismos de intra-empowerment (César, 2013a, 2014, in press), que a levam a assumir 

as suas características sem sentimentos de culpa. No entanto, como veremos no 

questionário e na TIP1, isso já não acontece, ou seja, a Sara parece capaz de recorrer a 

mecanismos de intra-empowerment quando usa a LGP, mas não quando recorre à LP 

escrita, onde se sente mais desconfortável. Este exemplo ilustra bem a importância das 

situações e cenários de avaliação e de os estudantes surdos terem acesso a poder 

comunicar, em contexto escolar, na língua em que se sentem mais fluentes, pois é nessa 

situação que são capazes de usar mais recursos internos, como os mecanismos de intra-

empowerment, o que favorece os seus desempenhos escolares (Melro & César, in press 

a, in press b). 
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As respostas apresentadas pela Sara no Questionário revelam um nível semântico, 

sintático e pragmático diferente do esperado para os pares ouvintes, como é habitual 

acontecer em surdos profundos e severos, a quem foi vedado o acesso atempado a 

sistemas linguísticos estruturados, como a LGP, dificultando o seu empowerment  

 

Figura 25 – Resposta da Sara à Questão 7. do Q1 

As dificuldades sentidas por esta estudante na apropriação da LP impediram-na 

de desenvolver mecanismos de intra-empowerment (César, 2013a, 2014), pois estes são 

internalizados a partir dos mecanismos de inter-empowerment, que a escola e a família 

não parecem ter usado frequentemente em relação a estas aprendizagens, como iluminam 

os sentimentos de desconforto e de “vergonha” (DB, várias entradas), expressos no 

excerto da TIP1, em que ela afirma não ser “boa a escrever” (TIP 1 da Sara), mas 

simultaneamente opta por não desenhar, possibilidade que também lhe era oferecida e 

que, geralmente, numa escola de ensino artístico, é particularmente apreciada pelos 

estudantes. 

 

Figura 26 – Excerto 1 da TIP1 da Sara, “Para mim a escola é...” 

Não menos importante é a forma como estes estudantes percecionam o ónus das 

barreiras linguísticas e comunicacionais que vivenciavam nas interações sociais 

configuradoras da participação na cultura ouvinte, em diferente cenários, contextos e 

situações, particularmente nos escolares, cujos impactes nos baixos níveis de literacia por 

eles apresentados na LP falada e escrita são iluminados pelos relatos do Pedro, jovem 

adulto surdo que participou nesta investigação: 

317 Investigador (I) – O Pedro já ouviu esta… esta afirmação do Fernando Pessoa. Dum 
poeta... 
318 Intérprete – [Para o I] Ele não sabe quem é Pessoa. 
319 I – Dum poeta… dum poeta… “A minha pátria é a língua portuguesa”. 
320 Pedro (P) – Não… não... 
321 I – E se lhe pedir se percebe o significado dessa frase “A minha pátria é a língua 
portuguesa”... 
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322 P – Quer dizer que é… é assim, o português, nós falamos... Sim. Quer dizer, eu nasci 
em Portugal, é a minha… é a minha nacionalidade e que, no meu caso, eu preciso de 
aprender mais o português. É assim, eu não vou sair de Portugal, não vou para outro país 
da Europa trabalhar, não é? Eu vou… quero continuar em Portugal e, para isso, preciso 
de aprender melhor português. (Pedro, EES, p. 16) 

Este excerto mostra que, mesmo perante um poeta que desconhecia, o Pedro foi 

capaz de interpretar a frase e de lhe atribuir um sentido, nomeadamente questionando a 

necessidade de falar LP, uma vez que pretende continuar a viver em Portugal. Curioso é 

observarmos que a interpretação daquela frase o faz reconhecer a necessidade de aprender 

mais LP, uma vez que o poeta associa a LP a ser português, algo que não é de estranhar 

se pensarmos que, na época de Fernando Pessoa, não se relacionava o ser português com 

o falar LGP.  

Este excerto mostra, também, de uma forma nítida, como o currículo, para ser 

inclusivo e intercultural, tem de considerar a aprendizagem situada e, além disso, discutir 

a participação à luz do que aceitamos hoje como socialmente desejável, algo que é distinto 

do que se considerava eticamente desejável no início do século passado, como esta frase 

de Pessoa tão bem ilustra. De salientar ainda como seria desejável que, a par com os 

poetas que escreveram em LP, se estudassem também poemas elaborados em LGP, para 

dar importância e visibilidade semelhante às duas línguas e às duas culturas (Couto, 2014; 

Morgado, 2014; Rebelo, 2014). Num outro contexto, César (2013b) descreve como estas 

dinâmicas regulatórias podem ser essenciais para o acesso ao sucesso escolar de 

estudantes que participam em culturas vulneráveis, são socialmente pouco valorizadas. 

O desconforto sentido pelos estudantes surdos em relação à LP, nas vertentes 

escrita e oral, é corroborado pelos respetivos professores participantes no estudo, levando 

uns e outros ao desespero, denunciando as fragilidades dos sistemas educativos e sociais 

no cumprimento dos ideais da educação e sociedades inclusivas, evidenciadas no discurso 

do Armando, professor de estudantes surdos, na entrevista que nos concedeu: 

92 Armando – É muito difícil mesmo a disciplina de em que eu lido com um vocabulário 
elementar errr… explicar exatamente toda essa complexidade, fazer essa mediação. Julgo 
que nestas disciplinas em que a turma funciona como um todo, ou seja, em que os surdos 
estão integrados com os alunos ouvintes, era fundamental que houvesse uma intérprete a 
tempo inteiro, fundamentalmente para as disciplinas teóricas como seja: o, História 
d’Arte, etc., porque os conceitos, o vocabulário e tudo isso errrr… seriam muito mais 
facilmente adquiridos se houvesse um apoio a tempo inteiro. (Armando, EPS, p. 8) 

A inclusão de estudantes ouvintes e surdos nas mesmas turmas desoculta um 

elemento-chave para o sucesso da inclusividade na escola: eliminar barreiras 
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epistemológicas, educativas e ético-políticas, como a ausência de “intérprete a tempo 

inteiro” (Fala 92) ou a “mediação” (Fala 92) das aprendizagens na LP. Os relatos deste 

professor contrastam com o que consta no PEE, quando assume a escola como inclusiva 

e procede a uma descrição que faria antever outro tipo de práticas docentes e de condições 

proporcionadas aos estudantes surdos: 

Sendo inclusiva, é uma escola de referência para a educação bilingue, oferecendo 
respostas educativas específicas e diferenciadas. Com um núcleo de ensino especial 
dinamizado por duas professoras, duas intérpretes e uma formadora de língua gestual 
portuguesa, a escola acolhe ainda alunos com outro tipo de necessidades educativas, para 
as quais procura encontrar as melhores respostas. (PEE, p. 5).  

Quando comparamos o que é dito pelo PEE, neste excerto, com o que o Armando 

acima relatou, corroborado por outros participantes deste estudo, apercebemo-nos do 

fosso existente entre os ideias e as práticas, algo que César (2012b) também realça. Assim, 

apesar de o discurso do PEE subscrever princípios cruciais da inclusão, subjacentes a 

muitos dos documentos de política educativa, como o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008), 

antecipando-se-lhe até, nomeadamente na criação das EREBAS, quando referidos às 

práticas, vemos que nem sempre os consegue efetivar. Ilustra-se, assim, a complexidade 

que configura a passagem dos ideais às práticas, como mostram alguns autores que 

discutem as problemáticas da inclusão de estudantes surdos nas escolas portuguesas do 

ensino regular (Borges & César, 2012; Melro, 1999, 2003a; Ruela, 2000). Estes aspetos 

não nos impedem de reconhecer os esforços desenvolvidos por esta escola para efetivar 

os princípios da EI, como ilustra o PEE. Por exemplo, apesar de à data em que recolhemos 

os dados as EREBAS ainda não terem sido oficialmente criadas, o PEE afirma que a 

escola é “uma escola de referência para a educação bilingue” (PEE, p. 5) para surdos, 

devendo pautar a sua praxis por princípios de inclusão, “oferecendo respostas educativas 

específicas e diferenciadas” (PEE, p. 5). Ao antecipar o previsto pelo Decreto-Lei n.º 

3/2008 (ME, 2008), ilumina que, embora o sucesso da inclusão escolar e social dos surdos 

exija legislação que a reconheça e a efetive (Freire, 2005; Barros, 2007; Melro & César, 

2002, 2010a, 2012), reconhece o direito dos surdos a um currículo bilingue de qualidade, 

assumindo como seu dever, independentemente de o Estado subscrever esses e outros 

direitos nos documentos de política educativa. 

É para esse dever que apontam as palavras da Sandra, professora que participou 

neste estudo, exercendo à altura um cargo de gestão na escola:  
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141 Investigador (I) – Errr... quais são os princípios que devem orientar a educação 
inclusiva? 
142 Sandra (San) – Os princípios?! Hahnnn! Uma aceitação da diferença… errr... os 
princípios de humanidade, de respeito pelos outros… errr... portanto de igualdade entre 
todos.  
(...) 
144 San – Hugh! Eu acho que isso não deve ser assim muito, muito difícil, eu acho que é 
o querer não é? Uma pessoa querer que isso aconteça, não é? Já sabemos se, se o Homem 
quiser consegue, não é? Portanto é a vontade, ter vontade de se levar a cabo esse tipo de, 
de educação, não é? (Sandra, EPCG, pp. 7-8) 

 
Diremos, com esta professora, que a “vontade” (Fala 144) do “Homem” (Fala 144) 

é essencial para que os ideais da inclusão sejam efetivados. No entanto, não basta ter 

vontade. É necessário saber agir e reagir de modo informado e consistente para os pôr em 

prática. Quando referidos aos estudantes surdos, esses ideais podem ser promovidos do 

modo como a Márcia, vice-presidente do conselho executivo, indica: 

63 Márcia (Márc) – Eu acho que o aluno [surdo] deve estar integrado com outros alunos. 
Primeiro passo. Segundo passo, possivelmente é… numas alturas precisaria de um 
acompanhamento personalizado, e esse acompanhamento até podia ser na… na própria 
sala de aula. (Márcia, EPCG, p. 17) 

Muito embora uma parte do discurso desta participante seja configurado pelo 

paradigma da integração dos surdos, considerando, por exemplo, que os surdos devem 

estar integrados na Escola em vez de incluídos, ela não deixa de focar princípios-chave 

de ação para efetivar a inclusão, em particular dos estudantes surdos. Como ilustra, o 

sucesso da inclusão destes estudantes está largamente dependente de fatores endógenos à 

escola, salientando ser a inclusão um processo que deve partir de dentro para fora, do 

centro para a periferia. Assume-se, deste modo, a Escola como centro da mudança rumo 

à afirmação de escolas mais inclusivas (Ainscow et al., 1997). 

Os relatos desta participante destacam um outro aspeto importante: garantido que 

está o acesso dos surdos às escolas do ensino regular, cabe à Escola o dever de se 

(re)organizar para que isso signifique equidade no acesso a uma educação de qualidade 

(César & Ainscow, 2006; Melro & César, in press a, in press b; Rodrigues, 2013). Isso 

pode ser conseguido se, como ela destaca, a Escola subscrever e desenvolver práticas 

organizacionais e profissionais inclusivas, realizando adequações curriculares que 

respondam às características, interesses e necessidades dos estudantes (César, 2012a, 

2012b; Salisbury & McGregor, 2002). 
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Um outro aspeto que esta professora destaca diz respeito à necessidade de a Escola 

assumir os professores como elementos de inclusividade, devendo ser-lhes propiciadas 

condições profissionais e pessoais que deem corpo aos princípios da EI (Melro & César, 

in press a). “O que é que isso implica?” (Fala 64), perguntámos a esta participante. Eis a 

resposta: 

64 Márcia (Márc) – Implicava… mais professores. Talvez umas turmas mais pequenas… 
[silêncio] e possivelmente algumas estratégias um bocadinho diferentes, ou alguns 
materiais diferentes. Muito tempo para que os professores pudessem preparar as aulas 
para esses alunos. Não é a mesma coisa preparar uma aula para um aluno ideal [risos] - 
não é? – ou para um um um outro tipo de alunos. Mas eu acho que era era professores… 
Se não… se não tivéssemos… porque nós temos vários professores na… sempre no 
desemprego. Portanto, se pudéssemos aproveitar esses professores para estarem com mais 
alunos, eu acho que fa… fazia toda a diferença. (Márcia, EPCG, p. 17) 

Para ela, os professores desempenham um papel fundamental no sucesso dos 

processos de inclusão (Forlin, 2010a, 2010b, 2012a, 2012b), exigindo dos sistemas 

educativos dotar as escolas com “mais [e melhores] professores” (Fala 64) capazes de 

responder à complexidade e à exigência que subjazem à efetivação dos princípios da EI, 

particularmente dos que dizem respeito aos estudantes surdos. Como destaca, pôr em 

prática estes princípios significa que existam professores capazes de desenvolverem 

“estratégias um bocadinho diferentes” (Fala 64). Isto pode ser conseguido se, como refere, 

lhes for dado “mais tempo” para poderem “preparar as aulas” (Fala 64), produzir 

“materiais diferentes” (Fala 64) e adequados à diversidade (comunicacional) destes 

estudantes pois, não podemos esquecer que “Não é a mesma coisa preparar um aula para 

um aluno ideal [risos] - não é? - ou para um um um outro tipo de alunos” (Fala 64) que, 

como os surdos, exigem da Escola um outro cuidado.  

Também os estudantes surdos reconhecem os professores como elementos-chave  

no sucesso dos processos de inclusão, como ilustra a Sara. Tal como os pares que 

participaram neste estudo, ela vivia a uma distância considerável desta escola, tendo-a 

escolhido não tanto pela oferta educativa que lhe era própria, o ensino artístico, mas por 

ser, como refere, “a única com apoios especializados para surdos” (Sara, EES, p. 8), um 

aspeto que lhe parecia ser essencial para ter acesso ao sucesso escolar. Isso fez com que 

se sentisse acolhida nesta escola, particularmente pelos professores, que já não a 

estigmatizavam, discriminavam ou marginalizavam, sublinhando 
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Figura 27 - Resposta da Sara à Questão 16. do Q1 

O modo acolhedor como a escola recebe a Sara não a impede de lhe reconhecer 

algumas fragilidades, particularmente relacionadas com a formação lacunar de alguns 

professores, que dificulta que desenvolvam um currículo multilingue e adequado às 

características dos estudantes surdos (Melro, 2014a; Melro & César, in press a, in press 

b). Esse descontentamento é descrito no excerto da TIP1 da Sara (Para mim a escola é...): 

 

Figura 28 – Excerto 2 da TIP1 da Sara, “Para mim a escola é...” 

Este excerto alerta-nos para a importância que a formação adequada dos 

professores e de outros agentes educativos assume na inclusão dos estudantes surdos, 

particularmente a relacionada com a apropriação da LGP, bem como com conhecimentos 

sobre a cultura surda, possibilitando-lhes desenvolverem competências profissionais que 

facilitem a promoção de práticas próprias de um currículo inclusivo e intercultural, 

realizando transições entre línguas e culturas (Afonso, 2008; Bagga-Gupta, 2007; 

Behares, 2006; Melro & César, 2009b, 2012, in press a, in press b; Morgado, 2014; 

Rebelo, 2014). 

A Sara sublinha ainda um outro aspeto importante também realçado por César 

(2008b, 2012a, 2012b): ser crucial propiciar aos professores uma formação que lhes 

possibilite o desenvolvimento de uma consciência ética e epistemológica, afirmando-os 

enquanto agentes de mudança (Perrenoud, 1993, 2000, 2002a, 2002c), fazendo emergir 
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cenários educativos e sociais mais inclusivos para os estudantes surdos pois, como 

sublinha o Sr. Celso, vigilante na escola: 

 

Figura 29 - TIP2 do Sr. Celso, “Ser estudante surdo é...” 

O modo pouco inclusivo com que refere os surdos, considerando-os deficientes, 

não nos impede de reconhecer com este participante a necessidade de os professores terem 

formação “do ensino especial” (TIP2 do Sr. Celso), que lhes possibilite ter uma praxis 

acolhedora dos surdos. 

Corroborando a posição assumida pela Sara e pelo Sr. Celso, bem como por outros 

participantes, o Diamantino, professor e coordenador de uma disciplina dita teórica, 

também reconhece os professores como elementos cruciais dos processos de inclusão dos 

estudantes surdos nas escolas do ensino regular. Salienta ser dever da Escola afirmar uma 

cultura organizacional e profissional focada em processos formativos e supervisivos 

colaborativos, reflexivos e legitimamente participados:   

165 Investigador (I) – Sabes quantos professores existem na escola com formação em 
ensino de surdos? 
166 Diamantino (Diam) – Não, não sei. 
167 Diam – Sabes se existe algum? 
168 Diam – Posso suspeitar que sim mas não, não sei. 
169) I – Err... Quais achas que são as principais dificuldades que um professor tem ao, ao 
ensinar a estudantes surdos? 
171 Diam – [pausa de cinco segundos] Através de, da constituição de uma equipa de 
professores que se dedicassem ao ensino de surdos e que tivessem no seu horário, na sua 
componente não letiva… errr... se calhar atribuídas horas que lhes permitissem, por um 
lado, e numa primeira fase, tirar um curso ou, ou um curso caso eles não tenham de 
linguagem gestual, numa segunda fase… errr... reuniões… em que se definiam estratégias 
sobre o como e o quê ensinar e, numa terceira fase, reuniões constantes durante o ano 
letivo dessa equipa de trabalho e daí que não me repugna, não me repugnava nada uma 
ideia de ter um conselho de turma, tal como eu tinha dito, a trabalhar num projeto e com 
formação para surdos, um conselho de turma específico. (Diamantino, EPS, p. 13) 

Salvaguardando o modo como refere a LGP, referindo-se-lhe como linguagem e 

não como língua, reproduzindo preconceitos e estereótipos que ainda grassam na Escola 

e nas sociedades, este participante, refere um outro princípio-chave configurador da EI 
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de surdos: a formação atempada e adequada dos professores. Uma formação que, como 

salienta, seja focada nas necessidades e nos interesses dos professores e dos estudantes, e 

que se assuma intercultural (Landis et al., 2004), focando elementos linguístico-culturais 

próprios das culturas de origem dos estudantes surdos, como as línguas que apropriam 

(Bagga-Gupta, 2007; Botelho, 2002; Melro & César, 2009a; Morgado, 2014; Rebelo, 

2014; Skliar, 1998a, 1998b). Uma formação que afirme a Escola como locus de formação 

(Formosinho, 2009) onde, como refere este participante, colaborativamente “se definiam 

estratégias sobre o como e o quê ensinar” (Fala 175). Isto significa favorecer, na Escola, 

a formação inter- e intra-pares que, como sublinha este professor, concretize, por 

exemplo, a “ideia de ter um conselho de turma, tal como eu tinha dito, a trabalhar num 

projeto e com formação para surdos, um conselho de turma específico” (Fala 175) Uma 

formação que permita encontrar respostas para os desafios inerentes à inclusão, tal como 

sublinha a Eugénia, professora e diretora de um curso frequentado por estudantes surdos: 

123 Investigador (I) – Quais são os principais desafios que se colocam à escola pelo facto 
de ter estudantes surdos no ensino noturno?  
124 Eugénia (Eug) – [pausa seis segundos] Desafio?! Errr... são sempre alunos um 
bocadinho diferentes, não é? Que requerem outro tipo de… de, reproduzindo o que Lane 
uma atenção mais particularizada e portanto a escola tem que estar sempre mais atenta a 
este tipo de alunos que são alunos, alunos do ensino especial ou qualquer outro tipo de… 
vamos lá a ver de… de caso que, que requeiram um ensino especial exatamente o, o 
nome… o nome indica isso mesmo, ensino especial, portanto é um ensino já diferente e 
acho que teria, que fazia sentido se a população aumentar desse tipo de, de alunos que, 
que houvesse ainda mais um acompanhamento mais personalizado. (Eugénia, EPCG, p. 
10) 

Como destaca esta professora, uma Escola que responda adequadamente à 

diversidade dos estudantes surdos tem de propiciar aos professores e a outros agentes 

educativos uma formação consistente e com sentido, que lhes possibilite apropriar 

conhecimentos e desenvolver competências, fazendo-os sentirem-se capazes de levarem 

a cabo um “acompanhamento mais personalizado” (Fala 124) destes estudantes, exigindo 

processos supervisivos que possibilitem por cobro a formas de atuação como as que os 

professores participantes neste estudo dizem adotar em cenário de sala de aula, apontando 

para, pelo menos, quatro elementos que as configuram: (1) ausência de sensibilização e 

apoio para delinearem de estratégias adequadas aos estudantes surdos; (2) isolamento nas 

decisões sobre essas estratégias; (3) desnorte e desconhecimento das estratégias a utilizar, 

de modo responderem adequadamente às características sensoriais, interesses e 

necessidades destes estudantes; (4) autodidatismo, sem suporte organizacional e 

profissional que o lhe dê consistência e o rentabilize; (5) ausência de uma praxis 
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supervisiva reflexiva, inter- e intra-pares, bem como, de uma lente de um amigo crítico 

que forneça um ponto de vista alternativo e ajudar a ver de novo aquilo que é familiar 

(Brian, 2009; Leite, 2002; Mountford, 1988; Sá-Chaves, 1999), analisando e 

interpretando os resultados das formas de atuação utilizadas nas práticas letivas. 

É para essas lacunas organizacionais e profissionais que apontam os relatos da 

Magda, professora que lecionava uma disciplina dita teórica a uma turma que incluía 

surdos e ouvintes: 

99 Investigador (I) – Planificavas as tuas aulas sozinha? 
100 – Magda (M) – Se ficava a dar as aulas sozinha? 
101 I – Se planificavas? 
102 M – Sim, sim. Planificava as minhas aulas sozinha. Sim. 
103 I – Então não era suposto, como são dois professores na sala… 
104 M – Não. Isso é suposto no início do ano letivo. Porque eu, por exemplo, ainda não 
comecei o ano letivo, nem sequer concorri e já estou a planificar as aulas com o… 
supostamente com o professor com quem vou lecionar. Já estamos a planificar. Pronto, 
mas isso é uma coisa quando se começa de início. Eu cheguei cá, tipo em socorro. 
Ligaram o 112 e chamaram-me e tu não podes planificar nada, quer dizer, planificas 
sozinha, não dá. Quer dizer e ainda por cima tenho outro problema que é eu trabalhava 
durante o dia, portanto eu tenho uma sobrecarga gigante de trabalho e não conseguia ‘tar 
ainda a combinar com o outro professor uma forma de planificarmos uma aula (...). 
Portanto, a planificação eu acho que tem que ser feita no início da cad… no início de cada 
ano letivo ou de cada período e eu como entrei já depois de ter começado o período, não 
foi muito fácil. Agora obviamente que concordo contigo: tem que ser planificado assim, 
com os dois professores, não é? Mas não foi possível. (Magda, EPS, p. 14) 

Como referia a Eugénia, estes “são sempre alunos um bocadinho diferentes” (Fala, 

124) e “portanto a escola tem de estar sempre mais atenta” (Fala 124), necessitando de 

assumir processos supervisivos que sejam próprios de professores preparados e 

motivados para estarem “mais atentos” (Fala 124) à diversidade destes estudantes, 

respondendo-lhe adequadamente, não se compadecendo com professores que se sentem 

sem tempo nem espaço para planificarem as práticas, discutindo-as, partilhando-as com 

os pares, como ilustra a Magda.  

Como sublinham estes professores, o que o sucesso da inclusão pede à Escola é 

uma supervisão e formação de professores coerente com os princípios de uma educação 

de qualidade para todos, efetivando-os (César, 2012a, 2012b; Forlin, 2010a, 2010b, 

2012a, 2012b; Rodrigues, 2013). Sem elas, dificilmente os processos de inclusão têm 

sucesso, como ilustram os relatos de uma síntese da reunião do conselho pedagógico da 

escola onde decorreu esta investigação: 

Foram ainda constatadas algumas dificuldades em efetivar medidas de adequação 
curricular, nomeadamente junto dos professores, havendo muitas vezes a ideia de que 
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estas medidas significam necessariamente uma menor exigência ou que todos os alunos 
deverão aprender o mesmo. Foi referido que deveria haver mais trabalho conjunto entre 
a equipa de apoios educativos e os professores das disciplinas em que se torna necessário 
implementar medidas de adequação curricular, na sequência de um plano que deveria ser 
atempadamente comunicado (logo no princípio do ano). Também foi sugerido que estas 
questões venham a ser melhor abordadas nos conselhos disciplinares ou de turma, 
discutindo-se aí os modos de proceder à adaptação curricular sem que ela tenha de 
significar baixar o nível de exigência. (Síntese da Reunião do Conselho Pedagógico, de 
2009, s/p) 

Perante situações de insegurança de uns e de outros, importa que a Escola tome 

consciência da importância de uma cultura organizacional e profissional colaborativa e 

reflexiva, que imprima qualidade à educação oferecida. Isso pode ser conseguido se, 

como refere este Conselho Pedagógico, a escola adotar práticas organizacionais e 

profissionais facilitadoras de processos supervisos que contemplem a criação equipas de 

trabalho multi- e interdisciplinares, assumindo a colaboração inter- e intra-pares como 

princípio orientador de uma praxis supervisiva inclusiva, reflexiva e crítica (Alarcão, 

2008; Leite, 2006; Roldão, 2009, 2012; Ryan & Gottfried, 2012; Schön, 1983, 2001). 

Como destaca este Conselho Pedagógico, importa que a escola possibilite levar a cabo 

“medidas de adequação curricular” (Síntese da Reunião do Conselho Pedagógico, de 

2009, s/p), fazendo emergir formas de atuação supervisivas que facilitem “os modos de 

proceder à adaptação curricular sem que ela tenha de significar baixar o nível de 

exigência” (Síntese da Reunião do Conselho Pedagógico, de 2009, s/p). Importa, pois, 

que a Escola faça emergir espaços e tempos de reflexibilidade crítica, que apoiem os 

“conselhos de turma” (Síntese da Reunião do Conselho Pedagógico, de 2009, s/p), os 

conselhos de departamento e de disciplina, o conselho de escola, entre outros, na assunção 

dos processos supervisivos como elemento de desenvolvimento organizacional e 

profissional da Escola (Argyris & Schön, 1978; Oliveira-Formosinho, 2002; Sá-Chaves, 

2011; Sergiovanni & Starratt, 1979, 2002). Isto significa afirmar os professores como 

profissionais reflexivos críticos (Argyris & Schön, 1978; Sanches, 1992; Schön, 1978, 

1982), fazendo com que na Escola emirjam espaços e tempos de supervisão colaborativa, 

como os assumidos em reunião do mesmo Conselho Pedagógico: 

Foi sublinhada a boa colaboração que tem havido no tratamento dos casos de necessidades 
educativas especiais entre os pais e a equipa de apoios educativos. (Síntese da Reunião 
do Conselho Pedagógico, abril de 2009, s/p) 

Ressalvando a conceção restrita de inclusão, focada nos estudantes com 

“necessidades educativas especiais” (Síntese da Reunião do Conselho Pedagógico, de 
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2009, s/p), este excerto ilumina que é preciso uma clarificação conceptual, expressa 

depois em práticas supervisivas que beneficiem o desenvolvimento da Escola no seu todo 

(Hegarty & Alur 2002; UNESCO, 2007, 2008, 2013). Não menos importante é a 

mensagem de esperança que configura o excerto acima transcrito, salientando a 

necessidade de a Escola e as sociedades destacarem as situações de sucesso, assumindo-

as como motores de mudança, atuando como referência nas situações com menos sucesso 

(Barros, 2007; César, 2009a, 2012a, 2012b, 2013a; Melro, 2003a; Rodrigues, 2006b, 

2008).  

A ilustrar estes princípios temos os relatos da Diana, professora de estudantes 

surdos, com responsabilidades na gestão da escola.  

218 Investigador (I) – Errr... eu gostava que tu fizesses um pequeno comentário a esta 
interrogação… errr... ”Educação inclusiva: realidade ou utopia?”  
219 Diana (Di) – Espero… eu espero bem que seja uma realidade, reticências! 
220 I – Mas, achas que é a realidade? 
221 Di – Eu penso que ainda não é realidade, mas acho que nós temos que ser... errr... 
temos que… ser otimistas, não é? E ser... errr... caminhar nesse sentido, daí queeee espero 
bem que sim, que venha a ser! 
222 I – O que é que falta para ser realidade? 
223 Di – Ai! Falta muito ainda! Falta muita coisa, a nível da Escola mas a nível mais da 
sociedade. Acho que falta ainda muita coisa. Agora, com a ajuda de todos, com projetos 
nesse sentido penso que… há-de ser realidade, tem que ser realidade!  
224 I – Achas que esta escola é uma escola inclusiva? 
225 Di – Acho que sim. Sim! Eu não tenho dúvidas que é! Por todo o comportamento 
entre as pessoas, por tudo que as pessoas tentam fazer pelos… pelos alunos neste caso, 
por tudo o que se passa aqui nesta escola que eu julgo que é muito diferente da maioria 
das escolas do nosso país. (Diana, EPS, p. 14) 

Como esta participante salienta, a efetividade dos ideais da inclusão passa por 

diversas medidas, de entre as quais destacamos: (1) reforçar a legislação que consagra o 

direito de todos a uma educação de qualidade, independentemente das características que 

os indivíduos apresentam; (2) dotar as escolas de recursos humanos e materiais adequados 

e capazes de responder consistentemente à diversidade dos estudantes, famílias, 

professores e outros agentes educativos; (3) financiar diretamente as escolas, de modo a 

que estas possam efetivar, de forma adequada, os princípios que os documentos de 

política educativa consagram; (4) afirmar nas escolas uma cultura organizacional e 

profissional que aposte no desenvolvimento de projetos educativos multi e inter-

disciplinares participados; (5) desenvolver processo supervisivos colaborativos e 

partilhados onde os pares são entendidos como elementos facilitadores de transições entre 

as várias estruturas organizacionais da escola, bem como entre estas e as entidades 

parceiras (Johlke & Duhan, 2000; Katz & Tushman, 1982; Swaffield, 2004, 2005), como, 
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por exemplo, as associações de surdos; (6) Afirmar o trabalho colaborativo entre os 

diversos agentes educativos, dando corpo aos constructos de comunidade de investigação 

de Lipman (1994, 1997) ou de comunidades de prática (Wenger, 1998), assumindo a 

Escola como locus de desenvolvimento profissional e pessoal, valorizando 

conhecimentos e competências já apropriados e desenvolvidos, bem como a apropriação 

de outros conhecimentos e o desenvolvimento de outras competências (Perrenoud, 1984, 

2002; Roldão, 2003; Tinoca, 2014). 

A necessidade de a escola se assumir como locus de formação na e para a inclusão 

é, uma vez mais, evidenciada em síntese da reunião Conselho Pedagógico:  

O delineamento de um plano de formação para pessoal docente e não docente que permita 
atualizar os seus conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos e a corresponder aos 
novos desafios curriculares, educativos e funcionais. Sugere-se que o seu 
desenvolvimento ocorra na escola, em articulação com o centro de formação [nome de 
um centro de formação de professores], privilegiando as áreas das tecnologias de 
informação e comunicação, das didáticas específicas das disciplinas, da pesquisa 
bibliográfica e de documentação e da administração. (Síntese da Reunião do Conselho 
Pedagógico, abril de 2009, s/p) 

Tendo esta escola larga experiência na educação de estudantes com necessidades 

de apoios educativos e sociais especializados (AESE), particularmente surdos, estranha-

se que não tenha definido como prioritário, na formação de professores e de outros 

agentes educativos, o domínio da EI, nomeadamente a educação de surdos adultos. Poder-

se-ia pensar que os professores e outros agentes educativos desta escola não 

reconhecessem necessidade de formação nesses domínios, sentindo-se confortáveis na 

relação educativa que desenvolvem com os estudantes surdos. Contudo, como ilustra a 

TIP do Augusto, não é isso que se observa. 

 

Figura 30 - TIP3 do Augusto, “Ser professor de estudantes surdos é...” 
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Ao representar ser professor de estudantes surdos como um bicho-de-sete-

cabeças, este professor denota como para ele, assim como para a maioria dos participantes 

neste estudo, educar os estudantes surdos é complexo, difícil, problemático, 

desconfortável, penoso e até impossível, ou seja, algo cuja resolução é árdua. Assim, 

torna-se necessário que a Escola contrarie situações de desespero, como as que subjazem 

à TIP3 deste professor, fazendo emergir respostas organizacionais e profissionais que 

combatam o desconforto que muitos professores vivenciam quando confrontados com 

terem de educar estudantes surdos. Isso pode ser conseguido se a Escola e os diversos 

centros de formação, anexos às escolas, desenvolverem processos formativos e 

supervisivos que foquem as problemáticas relacionadas com a EI de surdos, abordando-

as de uma forma prática, que permita aos professores desenvolverem competências que 

possam pôr em ação em aula, fazendo com que estes outros agentes educativos se sintam 

preparados, seguros e confortáveis ao lecionarem estes estudantes (Afonso, 2005a, 2008; 

Gomes, 2010; Melro & César, 2010a, 2009b, 2012), internalizando a noção de que a 

inclusão constitui numa oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal para os 

próprios docentes. 

O traço apresentado, bem como o texto que acompanha o desenho, podem ser 

interpretados como indicando que este participante encara a tarefa de educar estudantes 

surdos com desprazer, expressando revolta e frustração. O desconforto que vivencia leva-

o a considerar que não o deve fazer, não o desejando e sentindo-se incapaz de os educar 

convenientemente, como salienta em entrevista: 

87 Investigador (I) – Quais são as razões que te levaram e que te levam a ser professor do 
ensino de estudantes surdos? 
88 Augusto (Aug) – Quer dizer, eu não, eu não, eu só trabalho aqui. Eu faço o que me 
mandam! Não tive opção nenhuma sobre isso. Não tenho escolha nenhuma sobre isso. 
Quer dizer, se pudesse passava, mas nem nunca me passou pela cabeça nem uma coisa 
nem outra, não é, quer dizer, pagam-me todos os meses apesar de tudo. 
(…) 
91 I – Quais são as tuas errrr… as dificuldades que tu sentes a dar aulas a estudantes 
surdos? 
92 Aug – [Pausa seis segundos] [Telefone tocou]  
93 I – Desculpa… 
94 Aug – Não, não… atende. 
95 I – [Desligou o telefone – 28 segundos] Desculpa. Portanto estávamos a falar das tuas 
dificuldades. 
96 Aug – Das minhas dificuldades? É pá, cansa. Cansa e às vezes, e às vezes frustra, 
porque queres que as pessoas, quer dizer, realmente consigam fazer aquilo que se lhes 
pediu e que consideras como útil para a formação deles eeeee… e não consegues. (…) É 
isso eeerrrr… o não seres bem tratado, as coisas não ‘tarem, não ‘tarem, não ‘tarem a 
resultar, o teres queeeee errrrr… o veres que não consegues (Augusto, EPS, pp. 11-12). 
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Como ilustra este excerto, a inclusão não se coaduna com professores que não se 

sentem competentes para desempenhar aquelas funções e para quem a escola não se 

afigura como um tempo e espaço profissional e pessoal securizante, que lhes possibilite 

fazerem “aquilo que se lhes pediu” (Fala 96): propiciar a todos estudantes acesso a uma 

educação de qualidade. Importa, pois, que a Escola se afirme como locus de acolhimento 

dos professores e de outros agentes educativos, fazendo com que se sintam “bem tratados” 

(Fala 96) e capazes de fazer com que as “coisas resultem” (Fala 96). 

Corroborando a desolação profissional e pessoal sentida pelo Augusto, 

identificando barreiras à afirmação da escola como espaço e tempo profissional e pessoal 

securizante e acolhedor (Leite & Fernandes, 2007; Sanches, 2007), o Belmiro, professor 

que lecionava estudantes surdos e que desempenhava, simultaneamente, o cargo de 

coordenador de departamento de disciplinas ditas teóricas, destaca em entrevista: 

122 Investigador (I) – E o que menos gostas nas tuas, nas tuas aulas com estudantes… 
errr... surdos? 
123 Belmiro (Bel) – O que menos gosto… errr... é, é o reconhecer a dificuldade que eles 
têm muitas vezes depois de usarmos as mais diversas estratégias que nós pensamos que 
podem resultar e que na realidade com alguns até são… errr... muito positivas… errr... e 
concluímos que não temos qualquer hipótese de, de chegar ao aluno e às vezes sentimos 
que estão esgotadas as hipóteses (…).  
124 I – Porque é que achas que isso acontece? 
125 Bel – Eu acho que basicamente porque nós não temos formação para isso…errr... 
porque se tivéssemos formação, mas não é uma formação… errr... uma vez por semana 
uma horinha errr... como se fazem essas formações aí! Uma formação anual de vários 
anos, enfim mas tinha que ser uma formação empenhada e direcionada para [as 
necessidades das] pessoas. (Belmiro, EPS, p. 14) 

Como outros, este participante denuncia o fosso existente entre os princípios e as 

práticas, iluminando a necessidade de a Escola efetivar um dos pilares da EI: assumir os 

professores como elementos-chave de inclusividade, de modo a responderem 

adequadamente aos desafios epistemológicos, educativos e ético-políticos que 

configuram a inclusão. Como sublinha, uma Escola inclusiva não se coaduna com 

professores cuja inadequada e, por vezes, inexistente formação não lhes possibilita 

desenvolver práticas que respondam adequadamente à diversidade dos estudantes. Urge, 

pois, que a Escola se afirme como inclusiva, propiciando uma formação “empenhada” 

(Fala 123), que possibilite “chegar” (Fala 123) a todos os estudantes, garantindo-lhes 

equidade nas oportunidades de sucesso escolar e social. Porém, parece-nos essencial 

ressaltar dois dos aspetos que menciona: (1) que a formação tem de ser prolongada para 

ter efeitos visíveis nas práticas, não podendo ser apenas pontual, uma sensibilização; e 



344 

(2) que tem de ser capaz de responder às necessidades dos docentes, ou seja, permitir-

lhes apropriar know-how que sejam capazes de mobilizar quando lecionam estes 

estudantes, algo que César (2012b) também realça como essencial quando refere que os 

professores precisam de saber fazer adaptações curriculares que não correspondam a 

reduções curriculares, que facilitem que os diversos estudantes, com características e 

necessidades muito diferentes, possam resolver de forma colaborativas as mesmas tarefas, 

contribuindo assim para que a inclusão seja vivenciada por todos. 

Como refere o Belmiro, as Escolas que se querem inclusivas exigem dos sistemas 

educativos e sociais formas de atuação que deem alento aos professores e a outros agentes 

educativos, capacitando-os, fazendo-os sentir que são capazes e que têm sucesso na 

missão que lhes foi confiada: a todos incluir, garantindo equidade no acesso a uma 

educação de qualidade. Este desideratos podem ser satisfeitos se, a Escola assumir como 

missão a inclusividade, desenvolvendo uma cultura organizacional e profissional que 

contrarie o denunciado por estes professores, agindo e reagindo de modo a responder 

adequadamente às características, interesses e necessidades dos estudantes (César, 2012a, 

2012b), fazendo cumprir a inclusão. 

5.2.2. Formas de acolhimento dos estudantes surdos 

A inclusão dos surdos exige da Escola e das sociedades que acolham a diversidade 

que os caracteriza, reconhecendo-a, valorizando-a, abraçando-a, celebrando-a. Isto 

significa ultrapassar cenários educativos e sociais culturalmente focados no 

desenvolvimento de um currículo hegemónico (Connell, 1999), monocultural, áudio-

fonocentrado que, em nome da inclusão dos surdos, os normaliza, integrando-os, 

oralizando-os (Coelho, 2007; Melro & César, 2012; Obasi, 2008; Quadros & Perlin, 2003; 

Reagan, 2005). Assim, a Escola acolhedora, a Escola da diversidade, a Escola inclusiva, 

a Escola intercultural, age e reage na convicção de que o acolhimento dos surdos equivale 

à afirmação da interculturalidade e da inclusividade (Melro, 2014a, 2014b). Isto significa 

que a Escola seja capaz de afirmar uma cultura organizacional e profissional cujas formas 

de ação e reação desfaçam mitos, combatam preconceitos, derrubem barreiras à 

inclusividade dos estudantes surdos, assumindo-os como participantes legítimos e pondo 

cobro ao seu disempowerment, como expresso nos relatos do Ângelo, jovem adulto surdo: 

107 Investigador (I) - Enquanto surdo como te sentes? 
108 Ângelo (A) – Olha, eu sou uma pessoa. As pessoas não gostam que seja surdo… e 
discriminam. Tratam mal. Há pessoas que não veem que… que não têm pena 
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[consideração?]. Eu não ligo. Acham que os surdos não prestam e põem-nos de parte. É 
mau [silêncio]. (Ângelo, EES, p. 3) 

As barreiras à inclusividade vivenciadas por este estudante denunciam as 

fragilidades sentidas pela Escola e pelas sociedades em se assumirem enquanto espaços 

e tempos acolhedores da diversidade, nomeadamente dos surdos, impedindo-as de se 

afirmarem como inclusivas. Assim, porque a discriminação e a exclusão devem ceder à 

inclusão, é necessário que a Escola e as sociedades efetivem direitos fundamentais dos 

que nelas participam, como o direito à não discriminação e à dignidade, evitando que os 

surdos sejam “postos de parte” (Fala 108). No entanto, o relato deste participante ilustra 

como a Escola e as sociedades ainda são discriminatórias, segregadoras e excludentes, 

urgindo afirmar formas de atuação mais valorizadoras da diversidade dos surdos, pondo 

cobro a formas de disempowerment e de participação periférica, como as que Ângelo 

evidencia: “As pessoas não gostam que seja surdo… e discriminam” (Fala 108). Como 

salienta este participante, é urgente fazer emergir cenários educativos e sociais mais 

acolhedores e configuradores de atitudes e formas de ação e reação mais inclusivas e 

interculturais, propiciando aos surdos equidade nas oportunidades de participação 

legítima, bem como o empowerment. 

Não menos importante é a forma como este estudante percecionava o modo como 

considera que as sociedades deviam agir e reagir perante a diversidade que o caracteriza: 

“Não têm pena” (Fala 108). Internalizando e reproduzindo o que Lane (1989, 1997, 2006) 

designa por psicologia dos surdos, este estudante assume, nesta expressão, o modelo 

deficitário e assistencialista dos surdos, de cariz judaico-cristão, fortemente enraizado na 

Escola e nas sociedades, particularmente nas ocidentais (Eckert, 2010; Hyde, 2004; 

Obasi, 2008; Sánchez, 1990), levando-as a considerá-los indivíduos inferiores e, portanto, 

incapazes de se afirmarem como cidadãos autónomos, críticos e livres, restando-lhes, 

como refere, ter a piedade (Lacerda, 1998; Sánchez, 1999), ou seja, continuarem a 

considerados inferiores, embora um pouco mais bem tratados. Tais formas de atuação 

levam a que, pelo menos parte do ónus das dificuldades e barreiras vivenciadas nas TPLV 

desenhadas pelos surdos seja da responsabilidade de determinadas características pouco 

valorizadoras deles, pois, como salientam Padden e Humphries (1988/2001), ainda 

existem alguns autores que afirmam que eles são incapazes de apropriar uma língua e de 

comunicação, oral ou escrita. 

Como denuncia o Ângelo, há que assumir os surdos como “pessoas” (Fala 108) e 

acolhê-los na sua diversidade, pondo cobro a formas de ação e reação eticamente 
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incomportáveis - “isso é mau” (Fala 108) - e apontando para a necessidade de as 

sociedades e a educação respeitarem e valorizarem a diversidade, nomeadamente a dos 

surdos, vendo-lhes a voz e distribuindo o poder, elementos essenciais para afirmarem o 

seu empowerment, facilitando a participação legítima, em contextos escolares, culturais e 

profissionais que afirmem o que a Madalena, surda e jovem adulta, preconiza: 

229 Investigador (I) – Mas, a Madalena sente que é prejudicial para si o facto de ser 
surda? 
230 Madalena (M) – Não. 
231 I – Se pudesse deixava de ser surda? 
232 M – Não. Pronto. Uma vez mais, preferia estar no meio dos dois, como estou. É 
assim, se fosse ouvinte, possivelmente, estaria farta do barulho. Se fosse surda profunda 
não sentia nada, também era complicado. Pronto. Prefiro no meio, tal como estou. 
233 I – Os amigos da Madalena são maioritariamente surdos ou ouvintes? 
234 M – A maioria são surdos. 
235 I – Como é que comunica com eles? 
236 M – Com a língua gestual. 
237 I – E com os amigos ouvintes? 
238 M – Falo. 
239 I – Enquanto surda, quais são as principais dificuldades que a Madalena enfrenta no 
dia-a-dia? 
240 M – É assim, não… não tenho… É assim, eu não tenho dificuldades porque tenho de 
me aceitar como surda. Ser surdo não… não… não significa ter problemas. Nunca pensei 
no meu caso de surda. Eu sou assim. A Madalena é assim. Eu sou assim. (Madalena, EES, 
p. 10-11) 

 
A Madalena foca alguns aspetos importantes, nomeadamente que embora tenha 

mais amigos na comunidade surda, gosta de estar entre as duas – surda e ouvinte – sendo 

capaz de se expressar em LGP, mas também oralmente, quando interage com os ouvintes. 

Assim, ao assumir uma posição de bilingue e bi-cultural, consegue comunicar nas duas 

comunidades, afirmando mesmo “eu não tenho dificuldades” (Fala 240), e revelando uma 

identidade de que se orgulha: “tenho de me aceitar como surda” (Fala 2240). Esta 

aceitação, que corresponde a assumir diversas I-positions (Hermans, 2001) – como surda, 

na comunidade surda; como surda na comunidade ouvinte; como jovem; como filha; 

como amiga, entre muitas outras – permitiu-lhe construir um dialogical self articulado, 

com diversas arquiteturas possíveis em relação às várias posições identitárias, fazendo-a 

assumir-se como participante legítima nas várias comunidades e revelando mesmo uma 

forte autonomia, um aspeto essencial a desenvolver em qualquer ser humano para que ele 

possa desenhar uma TPLV que lhe agrade. 

Para outros participantes, o disempowerment originado pela incapacidade da 

Escola e das sociedades em afirmarem formas de atuação que possibilitem aos surdos 
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desenvolver mecanismos de inter- e intra-empowerment (César, 2013a, 2014), com 

impactes na inclusão escolar e social, é salientado pelos pares ouvintes, como ilustram os 

relatos da Rosa, estudante e delegada de turma que incluía estudantes surdos: 

81 Investigador (I) – Como reagiu quando soube que tinha alunos surdos na sua turma? 
82 Rosa (Ros) – Eu … eu reagi bem, porque era… sempre foi uma coisa que eu gostava 
de aprender e nunca tive … nunca tive assim grandes problemas, não tinha… não era… 
claro que houve muita gente que reagiu mal porque é um bocado preconceituosa. Sabe 
que reagi muito bem, fui logo ter com eles, tentar comunicar e eles ensinaram-me muitas 
coisas. Foi assim… acabou por ser uma ligação… gira. Por acaso eles ensinam… foi logo 
um assim… um não deixar de parte nem nada. Pelo menos da minha parte não. (Rosa, 
EEO, p. 5) 

O modo inclusivo como a Rosa refere ter acolhido os surdos “foi logo um assim... 

um não deixar de parte nem nada” (Fala 82) -, poder-nos-ia levar a considerar que não 

corrobora as denúncias do Ângelo, quando referiu que a Escola e as sociedades ainda 

apresentam formas de atuação pouco acolhedoras da diversidade dos surdos. Como 

considera, “eu reagi bem (...) nunca tive assim grandes problemas” (Fala 82) quanto à 

inclusão dos pares surdos na turma de que é delegada. Contudo, reconhece que nem todos 

agiram e reagiram do mesmo modo, levando-a a ter desenvolvido com os surdos uma 

“ligação… gira” (Fala 82). Como salienta “houve muita gente que reagiu mal porque é 

um bocado preconceituosa” (Fala 82), corroborando assim a posição do Ângelo e de 

outros participantes. Denuncia que a Escola e as sociedades ainda continuam a 

discriminar, a segregar e a excluir os surdos, reproduzindo o preconceito e silenciando-

lhes as vozes, não lhes propiciando equidade nas oportunidades de sucesso escolar e 

social.  

Assumindo a Escola como microcosmos social e a turma como microcosmo da 

Escola, perguntámos à Rosa 

83 Investigador (I) – O resto da turma como reagiu? 
84 Rosa (Ros) – Assim, houve divisões. Houve uns que simplesmente… gozavam, como 
se dizia “Olá”, como se dizia… as coisas básicas e eles também notava-se que ficavam 
felizes por explicarem por verem que nós estávamos a tentar falar com eles. Portanto, 
foi… acho que acaba por ser… (Rosa, EEO, p. 5) 

Como salienta esta jovem estudante, na Escola e nas sociedades ainda existe uma 

grande divergência sobre os modos de perspetivar os surdos. Se, em determinados 

contextos, cenários e situações eles são associados a um paradigma que, como o sócio-

antropológico, os reconhece e valoriza na alteridade ontológica e cultural que 

caracterizam (Hoffmeister, 2009; Obasi, 2008), levando-os “a sentirem-se felizes por 
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explicarem” (Fala 84), outros há em que os perspetivam num paradigma que os 

descrimina, os segrega, os exclui (Souza et al., 2007; Wrigley, 1996), e que, como refere, 

“os goza” (Fala 84) e inferioriza na sua forma de ser, de estar, de dizer e de sentir 

(Benvenuto, 2004; Lane, 1997; Melro & César, 2009a, 2009b, in press a, in press b). 

Denuncia, assim, ainda serem a Escola e as sociedades caracterizadas por representações 

sociais e formas de atuação normalizadoras, assimilacionistas e castradoras das 

identidades linguístico-culturais dos surdos, colonizando-os (Ladd, 2003; Lane, 1989, 

1997, 2006; Skliar, 1998a; Strobel, 2006), perpetuando o estigma e o preconceito com 

que, durante muitos séculos, a Escola e as sociedades perspetivaram os surdos, com 

impactes nos processos identitários desenvolvidos até então e, nesses casos, ainda 

atualmente (Afonso, 2007; Bagga-Gupta, 2004, 2007; Coelho, 2007, 2010a, 2010b; 

Herman & Ochronowicz, 2009; Hyde, 2004).  

Em contexto escolar, as formas de atuação assimilacionistas e colonizadoras com 

que as sociedades configuram os surdos, como afirma Lane (1997, 2002, 2006) estão 

materializadas no oralismo, alicerçado na defesa de um currículo hegemónico (Afonso, 

2005a, 2007; Connell, 1999), cujo etnocentrismo impede a Escola de afirmar uma praxis 

intercultural que respeite, valorize, abrace e celebre a diversidade linguístico-cultural que 

caracteriza os surdos, com impactes no sucesso dos processos de comunicação 

desenvolvidos, bem como nas interações sociais e nas aprendizagens apropriadas 

(Strobel, 2006), remetendo-os para formas de participação periférica, como ilustra a Rosa:  

86 Rosa (Ros) – Não é… não existe grande diferença para mim… claro que eu notei … 
não por mim, mas mais por eles [os pares ouvintes que pela primeira vez contactaram 
com surdos], porque eu tive no 10.º ano aulas com surdos e com ouvintes e notava-se que 
eles, como os professores, falavam muito rápido e não havia uma… tradutora, eles 
ficavam muito a olhar para o ar não sei quê… primeiro porque não estavam a ouvir, não 
estavam com a preocupação de ouvir e de chegar ao ponto que eles percebam o que é que 
estão dizer. Eles eram muito deixados de parte nesse sentido e, depois, também muito 
desequilibrado porque eles focalizavam mais nos ouvintes do que nos surdos, mas nunca 
era aquela… nunca davam a devida importância a eles. Eles ficavam aquelas primeiras 
duas horas a olhar para o ar enquanto nos estavam explicar a nós, depois é que ia ter com 
eles, uma tradutora dava…. (Rosa, EEO, p. 5) 

Realçando aspetos positivos que configuram a inclusão de ouvintes em turmas de 

surdos, como a aceitação e valorização da diferença - “não existe grande diferença para 

mim… (...) porque eu tive no 10.º ano aulas com surdos e com ouvintes” (Fala 86) -, esta 

participante denuncia os modos pouco acolhedores com que os surdos ainda são recebidos 

na escola que frequentam, identificando barreiras à inclusão e respetivos impactes no 
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sucesso escolar e social. Como salienta, essas barreiras são transversais à Escola e às 

sociedades que, ao mediarem maioritariamente as interações sociais, bem como os 

processos de comunicação, de ensino e de aprendizagem através de línguas orais, não 

propiciam aos surdos equidade nas oportunidades de acesso ao sucesso escolar e social, 

deixando-os “de parte nesse sentido e, depois, também muito desequilibrado porque eles 

focalizavam mais nos ouvintes do que nos surdos, mas nunca era aquela… nunca davam 

a devida importância a eles. Eles ficavam aquelas primeiras duas horas a olhar para o ar 

enquanto nos estavam explicar a nós, depois é que ia ter com eles, uma tradutora dava… 

” (Fala 86). 

A situação de discriminação e de exclusão a que são remetidos os surdos, descrita 

por esta estudante, é por ela corroborada na TIP2 que realizou:  

 

 

Figura 31 - TIP2 da Rosa, “Ser estudante surdo é...” 

A Rosa optou por representar a sala de aula, dominada por sons sem sentido, 

correspondente a aproximadamente 2/3 da sala, como ilumina a densidade dos blá, blá, 
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blá. É aqui que localiza os pares surdos, cujas expressões corporais e faciais denotam 

desconforto e, até, desespero, por não conseguirem perceber o que está a ser dito, como 

que asfixiando, representando um dos aluno a buscar proteção, colocando sobre a cabeça 

um objeto que interpretámos como sendo um livro. No outro terço do desenho situa um 

aluno do género feminino, que interpretámos como sendo a própria, já não dominada 

pelos sons sem sentido, causa de desconforto e de desprazer, atribuindo-lhes sentido, 

como se pode interpretar a partir da expressão facial, como um sorriso esboçado.   

Denunciando as iniquidades no acesso de todos a uma educação de qualidade, 

fruto de um certo audismo que ainda configura a Escola e as sociedades (Bahan, 2008; 

Bauman, 2004; Lane, 1989, 1997, 2006), esta, como outros participantes, alerta-nos para 

a premência de a Escola e as sociedades derrubarem as barreiras que impedem uma 

inclusão consistente e com sentido por parte dos surdos, salientando a urgência de se 

afirmarem cenários educativos mais equitativos, mais justos e mais interculturais, que 

respondam adequadamente às diferenças dos que neles participam, particularmente 

daqueles que, como os surdos, participam de culturas pouco valorizadas pela Escola e 

pelas sociedades (Borges & César, 2012; César, 2012a, 2012b; Pacheco & Caramelo, 

2005). Isso pode ser conseguido se, como sublinha esta participante, a Escola assumir 

uma praxis educativa e social que não discrimine, que não exclua, mas que a todos acolha, 

correspondendo, no caso dos surdos, a por cobro a diferentes formas de ação e reação de 

cariz audista (Bauman, 2004), cujo daltonismo epistemológico, ético-político, cultural e 

educativo leva à iniquidade, à injustiça escolar e social, como ilustra o Simão, estudante 

surdo participante no estudo: 

 

Figura 32 - Excerto da TIP2 do Simão, “Ser estudante surdo é...” 



351 

Perante estas denúncias, é tempo de a Escola e as sociedades se afirmarem como 

acolhedoras da diversidade que caracteriza os surdos, respondendo-lhes adequadamente 

e facilitando-lhes, como sublinha o Simão, equidade no acesso à educação, à 

comunicação, ao trabalho, à informação e à cultura. É tempo de acabarmos com a grande 

divisão entre surdos e ouvintes (Bagga-Gupta, 2007), construindo, como refere o Simão, 

pontes entre estas comunidades. Afirma-se, assim, a interculturalidade e a inclusividade, 

elementos cruciais na emergência de cenários educativos e sociais mais acolhedores 

(Favilli et al., 2004; Landis et al., 2004). 

Retomando a entrevista que a Rosa nos concedeu, focando o microcosmo social 

de sala de aula, esta participante corrobora a posição assumida pelo Simão no excerto da 

TIP ora interpretada. Como outros participantes, a Rosa sublinha a incapacidade dos 

professores em mediarem o currículo numa língua adequada às características dos 

estudantes surdos, como a LGP, excluindo-os de participarem legitimamente nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Como salienta, “nunca davam a devida 

importância a eles” (Fala 84), gerando situações de iniquidade, “de desequilíbrio” porque 

“eles focalizavam mais nos ouvintes do que nos surdos” (Rosa, EEO, p. 5). 

Querendo compreender e interpretar mais aprofundadamente os modos como a 

escola acolhe os estudantes surdos, desocultando-lhe o sentido, perguntámos à Rosa: 

143 Investigador (I) – Como se sentem os estudantes surdos nesta escola?  
144 Rosa (Ros) – Eh! Eles têm o mundo deles e acham que os ouvintes têm outro mundo. 
Claro que eles tentam. Eu já vi muitas situações que eles tentam ensinar a pessoas que 
não querem saber língua gestual e acho que se… sentem-se um bocado à parte quando se 
sentem que aquela tentativa de comunicação não está a ser bem aceite … pelos ouvintes. 
Mas acho que eles têm aquele mundo. Isto acaba por se dividir … quando estamos a tentar 
ter uma conversa acaba sempre por dividir os ouvintes dos surdos… tem sido um bocado 
assim. (Rosa, EEO, p. 9) 

Denunciando as fragilidades da Escola, ao acolher indevidamente os estudantes, 

esta participante ilumina as barreiras à comunicação e às aprendizagens vivenciadas pelos 

estudantes surdos, sublinhando ser necessário a Escola desenvolver uma praxis 

intercultural que deixe de “dividir os ouvintes dos surdos” (Fala 144), facilitando 

realização de transições entre as culturas que a configuram. As fragilidades da Escola em 

fazer emergir uma cultura organizacional e profissional mais acolhedora da diversidade e 

que facilite o diálogo intercultural, levam a que esta estudante a considere como um 

espaço e tempo pouco equitativo, salientando que são os surdos que saem mais 

prejudicados, levando a diferentes formas de discriminação e de exclusão:  
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145 Investigador (I) – Acha que a Escola é mais fácil para os ouvintes ou para os surdos? 
146 Rosa (Ros) – Eu acho que é mais fácil para um ouvinte. Acho que deve ser um bocado 
complicado para um surdo, apesar de que… acredito muito que… que… que isso… a 
partir do momento que se tira a audição que vá apurar um outro sentido qualquer, mas 
acho que acaba por ser um bocado complicado, porque eu já estive a falar com outros 
amigos surdos e eles dizem o mesmo, que é um bocado complicado, principalmente se 
for uma professora que não sabe comunicar com eles em língua gestual que é muito 
complicado, por exemplo, Matemática e Ciências eh… seja mais complicado. 
147 I – [Palavras impercetíveis] 
148 Ros – Não, não, eh! Acaba por ser um bocado complicado. Eu acho que sim, que é 
mais fácil para os ouvintes. É mais socialmente. São um bocado postos de parte, porque 
há muita gente que não consegue ligar com uma pessoa que é surda, não consegue ter 
uma conversa porque sabe que… e tem que repetir muitas vezes se eles não perceberem. 
Acho que é um bocado socialmente e é também a matéria, o dar se não houver alguém 
que possa traduzir. Acho que são essas duas. A Escola mesmo a questão dos estudos e 
socialmente em questão das pessoas. (Rosa, EEO, pp. 9-10) 

 

Destacando ser a exclusão dos surdos transversal à Escola e às sociedades, tal 

como referem Bagga-Gupta (2004, 2007) ou Melro e César (2012), e estarem os processos 

educativos interrelacionados com os comunicativos (Sfard, 2001; 2008; Vygotsky, 

1932/1978, 1934/1962), a Rosa sublinha ser tempo de se mudarem crenças, atitudes e 

formas de atuação pouco facilitadoras do acolhimento da diversidade apresentada pelos 

surdos, conduzindo ao disempowerment – Na vida como na escola, tudo se apresenta mais 

“complicado para um surdo” (Fala 144). Talvez por isso esta participante considere que 

inclusão é uma questão “social” (Fala 148), sendo necessário adaptar os processos sociais, 

emocionais e educativos às características dos surdos, valorizando a sua diversidade 

linguístico-cultural, de que a necessidade de mediar as aprendizagens nas línguas gestuais 

é exemplo (Couto, 2014; Melro, 2014a, 2014b; Morgado, 2014; Rebelo, 2014). Como 

salienta, isso pode ser conseguido se, como afirma, a Escola capacitar os professores e 

outros agentes educativos para se afirmarem como agentes de inclusividade dos surdos, 

propiciando o seu empowerment (Correia, 2008; Melro, 2014b; Metzger, 2000). 

Como sublinha a Rosa, isto significa a premência de os professores e outros 

agentes educativos apropriarem conhecimentos e desenvolverem competências na área 

da EI de surdos, como a apropriação da LGP e de outros elementos que caracterizam as 

culturas em que os surdos participam. Caso contrário, acaba por tornar particularmente 

difícil a aprendizagem de disciplinas como Matemática e Ciências, como refere esta 

estudante ouvinte. Assim, para que a Escola evite que os surdos fiquem a “olhar para o ar 

enquanto nos estavam explicar a nós” (Fala 86), é urgente dotar os professores de 

ferramentas culturais (Vygotsky, 1934/1962) que medeiem aprendizagens consistentes e 



353 

com sentido, permitindo que se sentam capazes de desenvolver um currículo de qualidade 

com estes estudantes, evitando formas de acolhimento pouco inclusivas, como as 

relatadas pela Madalena, estudante surda: 

165 Investigador (I) – Como é que acha… Como é que a Madalena acha que os alunos 
surdos são tratados nesta escola? 
166 Madalena (M) – É assim, são… andam, andam por aí. Portanto, dizem para estudarem 
A nível de apoio é fraco, na escola. 
167 I – Os alunos surdos são bem aceites nesta escola? 
168 M – É assim, aceita bem e… mas os... [A interprete teve dificuldade e pediu agora 
um esclarecimento]. Relativamente aos professores, às vezes têm mais dificuldade em 
aceitar-nos como surdos. É assim, nós somos inteligentes como as outras pessoas. Somos 
iguais às outras pessoas. Só que os professores têm de explicar de uma forma que nós 
percebamos. De uma forma que nós possamos perceber bem. É só isso. (Madalena, EES, 
p. 7) 

Como evidencia esta estudante, é essencial que os sistemas educativos 

desenvolvam formas de acolhimento inclusivas dos surdos, fazendo com que se sintam 

apoiados, reconhecidos e valorizados na alteridade, deixando de “andar por aí” (Fala 166), 

entregues à sua sorte. Como salienta na mesma fala, “o apoio é fraco, na escola”, urgindo 

que os professores e outros agentes educativos lhe respondam adequadamente, ou seja, 

“têm de explicar de uma forma que nós percebamos” (Fala 168).  

Denotando modos inclusivos de acolhimento dos estudantes surdos, valorizando-

os nas características e qualidades que apresentam, a Georgina, professora de surdos de 

uma disciplina dita teórica, corrobora a posição assumida pela Madalena e outros pares, 

ouvintes e surdos. Como esta estudante, sublinha a necessidade de a Escola adaptar os 

processos de ensino e de aprendizagem às características dos estudantes surdos, 

mediando-os nas línguas que mais se lhes adequem, como as gestuais. Como ilustra, é 

urgente que estudantes, famílias, professores e outros significativos lhes tenham acesso 

atempada e consistentemente (Couto, 2014; Estanqueiro, 2006; Freire, 2011; Sim-Sim, 

2005), com impactes nos processos e inclusão escolar e social: 

 

Figura 33 – Resposta da Georgina às Questões 11., 12. e 13. do Q3 
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Figura 34 – Resposta da Georgina às Questões 14., 14.1., 15., 15.1., 16. e 16.1. do Q3 

O modo acolhedor com que esta professora recebe os surdos, considerando que 

vai ter acesso a “outro universo” (Georgina, Q3), não a impede de evidenciar o 

desconforto com que configura a praxis profissional, originado no que entende serem 

“problemas de comunicação” (Georgina, Q3), levando-a a preferir estudantes ouvintes. 

Como salienta, esse desconforto está relacionado com a impossibilidade de mediar as 

interações sociais, bem como os processos de comunicação, de ensino e de aprendizagem 

em LGP, não a tendo apropriado ou, como refere, “não domino” (Georgina, Q3). 

Considerando que, apesar já contar como mais de “33 anos de serviço” (EPS, p. 

1), é a primeira vez que leciona turmas exclusivamente de surdos, como acontecia com 

todos os pares que lecionavam disciplinas tidas pela escola como teóricas, justificava-se 

que esta professora fosse devidamente acompanhada na praxis, tendo com quem decidir, 

discutir e avaliar as práticas desenvolvidas, afirmando uma supervisão inter- e intra-pares 

colaborativa, onde não se sentisse isolada, “porque não havia a nível da disciplina e do 

meu grupo não houve reuniões de preparação da… de aulas para surdos” (Georgina, EPS, 

p. 6). Contraria-se assim, a emergência na Escola de uma praxis supervisiva que a afirme 

como comunidade de investigação (Lipman, 1994), isto é, como espaço e tempo de 

partilha reflexiva e crítica, com impactes no desenvolvimento profissional e pessoal dos 

professores, bem como nas aprendizagens dos alunos e da Escola enquanto organização. 
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Perante a solidão organizacional e profissional, salientada por esta e por outros 

participantes, quisemos desocultar o sentido destes relatos, confrontando-os com os do 

respetivo coordenador de departamento, quando lhe solicitámos que desenhasse, 

escrevesse ou ambos o que era para ele ser coordenador de departamento. 

 

Figura 35 - Excerto da TIP4 do Heitor, “Ser coordenador de departamento numa escola 
que inclui estudantes surdos é...” 

A facilidade como que este participante configura a função de coordenador 

contrasta com as dificuldades vivenciadas pela sua coordenada. Contrastante é também a 

competência profissional que à Georgina é atribuída e a por si vivenciada, notando-se um 

desfasamento entre o que um representa e o que o outro vivência. Igualmente 

contrastantes são noções com que estes pares iluminam o acolhimento dos estudantes 

surdos na escola. O coordenador concebe-o como essencialmente burocrático. A 

coordenada perspetiva-o como “fator humano” (Georgina, EPS, pp. 3-5), como uma “uma 

mais-valia” (Georgina, EPS, pp. 3-5) para a escola e para as sociedades, considerando 

que  
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Figura 36 – Excerto da TIP2 da Georgina, “Ser estudantes surdo é...” 

A situação contrastante entre pares pode ser explicada porque, à semelhança de 

outros, este coordenador focava a praxis supervisiva nos processos burocráticos, não 

tendo “que fazer mais nada do que isso” (TIP 4 do Heitor), delegando nos outros a 

responsabilidade da parte mais “séria” (TIP 4 do Heitor), com impactes nos modos como 

os pares facilitam, ou dificultam, o acesso dos estudantes surdos a uma educação de 

qualidade que, como evidencia a Georgina e outros participantes, se afigura complexa: 

91 Investigador (I) – E a pior recordação que tu tens das tuas aulas com os estudantes 
surdos, Georgina? 
92 Georgina (Geo) – Às vezes o facto de eu não saber língua gestual... às vezes, quando 
a intérprete não estava, eu queria comunicar ou queria saber o que eles me queriam 
perguntar, quais eram as dúvidas e temos que recorrer sempre à escrita. (Georgina, EPS, 
p. 69) 

Retomando o excerto da TIP2 da Georgina, salientamos não ser menos importante 

sublinhar os modos como esta professora analisa o ónus dos “problemas de comunicação” 

(Georgina Q3), atribuindo-o aos estudantes surdos, são “alunos com muitas dificuldades 

de comunicação” (Georgina, EPS, p. 10), reproduzindo, no discurso que apresenta, 

princípios do paradigma médico-patológico dos surdos como, por exemplo, o princípio 

de que os surdos apresentam problemas de língua e de comunicação, perspetivando as 

línguas gestuais como remediadoras ou instrumentos, e não como maternas, afirmando:   
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Figura 37 - Resposta Georgina à Questão 15. do Q3 

Perante esta posição perguntamos: Não serão as alegadas incapacidades atribuídas 

aos surdos incapacidades da Escola e das sociedades? Quem apresenta “dificuldades de 

comunicação” (Georgina, Q3)? Os surdos ou a Escola e as sociedades que não valorizam 

devidamente as línguas gestuais, não mediando os processos de ensino e de aprendizagem 

nestas línguas? Quem deveria manifestar desagrado perante “as dificuldades de 

comunicação” (Georgina, Q3) evidenciadas por uns e por outros? Os estudantes surdos 

que, como os que apresentam surdez pré-lingual de grau severo ou profundo, não podem 

ter acesso pleno às línguas orais, nas quais a Escola e as sociedades insistem em mediar 

as interações sociais, bem como os processos comunicativos e educativos? Para quando 

a Escola e as sociedades cumprirem um dos princípios basilares da EI de surdos: 

desenvolver um currículo multilingue adequado às características, interesses e 

necessidades dos surdos? Não será tempo de a Escola e as sociedades porem cobro a uma 

praxis cultural hegemónica, redundando no disempowerment dos surdos? Para quando 

fazer emergir cenários educativos e sociais inclusivos que evitem a segregação, a exclusão 

ou a guetização dos surdos, como as posições assumidas pelos defensores de escolas 

segregadas para surdos, de que os relatos do Simão, jovem adulto surdo, são exemplo? 

120 Investigador (I) – Portanto, o Simão é a favor que os Surdos deviam estudar numa 
escola à parte dos ouvintes, é isso?  
121 Simão (S) – Certo. 
122 I – Porquê? 
123 S – Então, não há uma escola só para ouvintes? Então, sendo assim, os surdos também 
têm esse direito, de ter uma escola só para eles. 
124 I – Portanto, acha que também devia haver uma escola só para pretos, para...? 
125 S – Mas há! Ah, não, não, não há! [risos]. Não há! Não [risos]. 
126 I – Ou uma escola só para para man…, só para coxos, ou uma escola só para…? 
127 S – Ah, não, não é isso. Errr… Independentemente… surdos. Independentemente de 
serem negros, de terem outra deficiência, mas são surdos, deviam de frequentar todos a 
mesma escola. Assim como as escolas dos ouvintes têm, têm todos. Errr… têm alunos 
com culturas diferentes, também nós como surdos podíamos ter igual. Por exemplo, aula 
de… economia ou uma aula teórica. É assim: o professor passa a aula inteira a escrever 
no quadro e nós não percebemos. Mesmo com a intérprete, tudo OK. Se não houver 
intérprete, às vezes podíamos dizer assim: ah, o intérprete não vem, o professor diz o 
intérprete não vem, e perde-se a aula. Assim, se o professor soubesse língua gestual, Uau!, 
esse é o meu grande sonho. (Simão, EES, p. 19) 
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Como este participante desoculta, apesar das vantagens de a Escola dar acesso a 

recursos facilitadores da inclusividade dos surdos, como intérpretes de LGP, é importante 

que os professores se tornem competentes nesta língua, acolhendo a diversidade 

linguístico-cultural dos surdos e mediando as aprendizagens nas línguas mais adequadas 

às características, aos interesses e necessidades que estes estudantes apresentam, evitando 

fenómenos de dependência, como os destacados pelo Simão quando refere que, se não 

houver intérprete, “perde-se a aula” (Fala 127), o que corrobora resultados da 

investigação levada a cabo noutros contextos, por autores como Rebelo (2014), Lane 

(1997), Power e Leigh (2004) ou Erting (1994) que, não deixando de reconhecer 

importância aos intérpretes de línguas gestuais em contexto escolar, indicam a existência 

de fenómenos de dependência dos estudantes, dos professores, bem como das famílias 

face a este mediador educativo e social. Perguntamos: Para quando uma Escola 

intercultural, onde estudantes, professores e outros gentes educativos se afirmem fluentes 

nas diferentes línguas apropriadas pelas diferentes culturas que nela participam? Para 

quando propiciar um desenvolvimento de um currículo multilingue, intercultural e 

inclusivo, que ponha cobro a posições segregacionistas, como as descritas pelo Simão e 

corroboradas por alguns dos professores que participaram no estudo, de que o Alberto, 

professor de surdos de uma disciplina dita prática, é exemplo?  

 

Figura 38 - Resposta do Alberto às Questões 16., 16.1., 17. e 17.1. do Q3 

Ao assim agirem e reagirem, a Escola e as sociedades continuam a perpetuar 

formas de acolhimento excludentes e monoculturais, de cariz audista (Bauman, 2004; 

Lane, 1989, 1997, 2002; Swachten, 2010) focadas “mais nos ouvintes do que nos surdos” 

(Rosa, EEO, p. 5), levando a que os surdos, em contexto escolar, ontem como hoje, 
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continuem a vivenciar TPLV, discriminatórias, como as descritas pela Raquel, estudante 

surda adulta, que denunciam uma praxis pouco acolhedora dos surdos na Escola:  

31 Investigador (I) – Qual é a melhor recordação que a Raquel tem da escola? 
32 Raquel (R) – Penso que… Penso que não tenho nada. Foi sempre tudo igual. Foi 
sempre igual. Não tem Não, quer dizer, a nível de escola, gosto mais desta escola. Porque 
eu tive sempre em turmas de ouvintes e, pronto, era mais difícil. Aqui, mesmo assim, 
consigo… estudando alguma coisa, consigo. Consigo. É assim. Primeira vez que eu… 
que há intérprete, que os professores mesmo assim ainda fazem qualquer gesto. 
Antigamente não, não tinha nada disso. 
33 I – A Raquel pensa que o seu percurso escolar foi fácil ou foi difícil? 
34 R – Difícil. Ah, não?! Então trabalhar sempre a oralidade e o professor se nós não 
sabíamos o professor ralhava. E, às vezes, também batia, quando éramos mais pequenos. 
Quando passei… quando terminei a 4.ª classe, a partir daí é que eu tive muita dificuldade. 
Muita. Mas, entretanto, fui sempre passado… passando. Creio que só chumbei no 5.º. No 
5.º... no 5.º ... . 
35 I – Quais eram as principais dificuldades que a Raquel sentia? 
36 R – Os professores falavam e eu não percebia. E, mesmo assim, escreviam e eu não 
percebia. De facto, esta escola aqui é melhor. Esta escola aqui é muito melhor. Eu, ainda 
hoje estou para saber como é que eu consegui passar durante os anos anteriores. 
Portanto…, mas foram os meus colegas ouvintes que me ajudaram.  
37 I – A Raquel disse que chumbou uma vez? 
38 R – Sim. No 5.º. 
39 I – No 5.º. Porque é que acha que chumbou? 
40 R – Possivelmente porque eu… Não me lembro muito bem. Já foi há tanto tempo! Mil 
nove… em mil novecentos e setenta e… qualquer coisa… Não me lembro se foi antes se 
foi depois do 25 de abril. E, portanto, talvez por ter errado nos testes, escrever mal. Não 
sei. (Raquel, EES, pp. 3) 

Destacando um antes e um depois, os relatos desta participante sublinham que, 

apesar de alguns avanços, a inclusão de surdos nas escolas do ensino regular ainda é 

confrontada com barreiras epistemológico-culturais. Tal como já não é hoje eticamente 

sustentável que se exerçam sobre os surdos formas de punição, como as relatadas por esta 

participante – “o professor se nós não sabíamos o professor ralhava. E, às vezes, também 

batia, quando éramos mais pequenos” (Fala 34), importava que outras formas de violência 

identificadas pela Raquel fossem igualmente banidas das TPLV presentes e futuras destes 

estudantes, de que a oralização/desmutização dos surdos é exemplo (Hyde, 2004). Isto 

pode ser conseguido se, como sublinha, a Escola afirmar cenários educativos justos, 

equitativos, “equilibrados” (Rosa, EEO, p. 5), onde as desigualdades sociais sejam 

reduzidas (Apple, 1995, 1996; Bourdieu & Passeron, 1970), propiciando equidade nas 

oportunidades de sucesso educativo e social (UNESCO, 2013). 

Como destaca esta e outros participantes, é necessário fazer com que a Escola seja 

um espaço e tempo acolhedor da diversidade, significando que os sistemas educativos 

motivem os professores a procurar formação adequada, capacitando as escolas de modo 
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a responderem adequadamente aos estudantes surdos. Isso pode ser conseguido se a 

colocação de professores e de outros agentes educativos nas escolas corresponder a dotar 

a Escola de agentes educativos devidamente capacitados, apoiando-os, acompanhando-

os, supervisionando-os e avaliando-os, na tarefa de propiciar a todos os estudantes 

equidade nas oportunidades de participação legítima, deixando de, como refere a Rosa, 

“por de parte” (Fala 86) alguns, passando a beneficiar todos (César & Ainscow, 2006; 

César, 2003, 2009b, 2012b, 2013b, 2014; UNESCO, 1994, 2008). Assim, como sublinha 

o Belmiro, professor de estudantes surdos e coordenador de disciplina, é urgente que 

Escola desenvolva formas de acolhimento mais inclusivas, devendo 

 

Figura 39 - Excerto da TIP4 do Belmiro, “Ser coordenador de disciplina numa escola 
que inclui estudantes surdos é...” 

Importa, pois, que a Escola assuma os professores, como agentes de acolhimento, 

essenciais na valorização da diversidade dos surdos pois, como salienta o Fernando, 

professor de uma disciplina dita prática numa turma que incluía surdos, educar estes 

estudantes significa assumir que o estudante surdo 

 

Figura 40 - Excerto da TIP3 do Fernando, “Ser professor de estudantes surdos é...” 
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Perante a incerteza que este e outros professores referem, urge desenvolver uma 

cultura profissional e organizacional própria de uma escola acolhedora, que combata o 

desconforto com que os diferentes agentes educativos configuram a praxis, fazendo 

emergir atitudes e formas de atuação que evidenciem que ser professor de surdos é uma 

oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal, como ilustra a Ágata, professora 

de surdos, que exercia, simultaneamente, funções de gestão nesta escola. 

 

Figura 41 - Excerto da TIP3 da Ágata, “Ser professora de estudantes surdos é...” 

Como destaca esta professora, acolher a diversidade dos surdos na escola significa 

abraçar os desafios educar na e para a alteridade, na e para a diversidade, na e para a 

inclusividade, na e para a interculturalidade – fazendo com que o desespero e a angústia 

de uns e de outros ceda à esperança e da ação informada e confortável, iluminando que a 

educação de surdos pode ser 

 

Figura 42 – Excerto da TIP3 da Manuela, “Ser professora de estudantes surdos é...” 

Posição idêntica à desta e de outros participantes é assumida pela Avelina, docente 

de educação especial que, devido às características das funções que exercia, desenvolvia 

uma interação mais próxima com os professores que lecionavam surdos.  

57 Investigador (I) – O qu’é q’eles gostam mais Errr… no facto de terem estudantes 
surdos, de lecionarem, de dar aulas a estudantes surdos? 
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58 Avelina (Av) – Isso acho que tens que perguntar a eles m… [risos] mas… do que me 
parece ou do que me é transmitido por eles, eu acho que há várias razões, depende das 
pessoas. P’ra algumas é um desafio, talvez. P’ás que gostam, obviamente, p’as que 
trabalham com surdos e que vêem nisso… hummm… alguma forma de… alguma 
recompensa [Palavras impercetíveis] [4 segundos] é uma coisa motivadora. Eu acho que 
é muit… é muito pel… pelo desafio. Ao fim e ao cabo são pessoas que gostam de procurar 
outras estratégias, outras metodologias e de experimentar e por aí... Errr… é um desafio. 
E, por outro lado, acho que é o facto dos alunos surdos, pelo menos neste momento, nós 
antes dos cr… dos que eu conheço desde que cá estou. São alunos muito cumpridores 
relativamente à restante população noturna, são alunos que nunca faltam, assíduos, 
interessados Errr… que cumprem com as tarefas dentro das suas possibilidades e 
obviamente, e esse interesse é sempre motivador p’ós professores. (Avelina, EPS, p. 4) 

Reconhecendo e valorizando algumas características e qualidades dos estudantes 

surdos, como a assiduidade, a responsabilidade, a pontualidade, ou a força de vontade, à 

semelhança de outros, esta participante assume a inclusão de surdos nas escolas do ensino 

regular como elemento facilitador de desenvolvimento profissional e pessoal dos 

professores, possibilitando-lhes “procurar outras estratégias, outras metodologias, outros 

métodos” (Fala 58), corroborando resultados de investigação sobre estas problemáticas 

realizados noutros contextos por autores. como Bagga-Gupta (2007), Erting (1994), 

Power e Leigh (2004), Bueno (2001) ou Borges e César (2012).  

Há um outro aspeto importante que esta professora salienta, desocultando o 

sentido atribuído às formas de acolhimento que configuram a inclusão de estudantes 

surdos nas escolas do ensino regular: a urgência de a Escola assumir modos inclusivos de 

acolhimento destes estudantes que comprometam os professores e outros agentes 

educativos na remoção de barreiras à afirmação de uma praxis educativa inclusiva (Booth 

& Ainscow, 2002; Forlin, 2010a, 2010b; Forlin, Loreman, Sharma, & Earle, 2007). Como 

esta professora destaca, a Escola deve afirmar os professores como elementos de 

inclusividade e de interculturalidade, perspetivando-os como “uma coisa motivadora” 

(Fala 58), evitando que ocorram formas menos bem conseguidas de acolhimento 

inclusivo e intercultural, como as ilustradas pelo Moisés, estudante surdo adulto 

participante no estudo: 

217 Investigador (I) – Como acha que são… que se sentem os surdos nesta escola? 
218 Moisés (Mois) – Como é que se sentem os surdos nesta escola? Sentir bem, bem, não 
sentem. Eu a… é o que eu acho. 
219 I – Porquê? Porque é que acha isso? 
220 Mois – Porque há mais ouvintes do que surdos. E os surdos, pelo que eu vejo, isolam-
se muito. Só conversam com surdos e não conversam com ouvintes. Eu não sou assim. 
Não tenho problemas. 
221 I – Porque é que acha que isso acontece? 
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222 Mois – Talvez os ouvintes não… não lhes ligar nenhuma. Ou… ou porque acham 
muito chato. Ou porque não conversam. É mais tipo isso. É o que eu vejo. (Moisés, EES, 
p. 10) 

Para além de evidenciar formas de atuação pouco acolhedoras dos surdos nesta 

escola, os relatos deste participante alertam-nos para a necessidade de ela afirmar formas 

de atuação interculturais, pondo cobro ao isolamento e à guetização dos surdos nas 

escolas do ensino regular. Como sublinha, “os surdos isolam-se muito. Só conversam 

com surdos e não conversam com ouvintes” (Fala 220), devendo a Escola fazer emergir 

formas de ação e de reação que facilitem o diálogo entre as diferentes culturas que nela 

participam, realizando transições entre elas, levando a que que ouvintes e surdos 

conversem entre si, afirmando a interculturalidade. 

A falta de diálogo entre culturas, que ainda configura a inclusão dos surdos na 

Escola, é também sublinhada pelos pares ouvintes, apontando a necessidade de a Escola 

afirmar espaços e tempos acolhedores da multiculturalidade que não perpetuem o ciclo 

de discriminação e de exclusão mútua (de surdos e ouvintes), materializado no 

silenciamento, no isolamento, na guetização, na indiferença, no ostracismo, na 

benevolência ou na (in)tolerância de uns e de outros: 

31 Marisa (Mari) – Se houvesse um sítio de convívio, se houvesse um… pronto, outra 
abertura… os meninos surdos estão ali sempre no meio do caminho. Eles não têm um 
sítio, como ninguém tem um sítio. Se houvesse um sítio se calhar às vezes até me juntava 
a eles, ‘tava com eles, tentava perceber. Até pedia para me ensinarem, mas não há nenhum 
sítio que convide a esse tipo de convívio. (Marisa, EEO, pp. 6-7)  

 A falta de espaços e tempos que, na Escola, propiciem a interculturalidade era 

reconhecida por outros participantes, o investigador incluído, que identificavam, 

carinhosamente, determinado espaço da escola como “O cantinho dos surdos” (DB, p. 

86), por ser o sítio onde, nos intervalos, se reuniam habitualmente, falando na língua que 

assumiam como materna – a LGP – conversando sobre os mais diversos assuntos. A estes, 

juntavam-se habitualmente o investigador e o intérprete de LGP. Raramente se juntavam 

outros ouvintes, ou os pares surdos que assumiam a LP como materna, cujos 

conhecimentos de LGP não lhes possibilitavam manter uma conversação nesta língua. 

Denota-se, assim, como a língua, mesmo apenas entre surdos, tanto pode ser elemento de 

inclusão como de exclusão, dando ou silenciando a(s) voz(es), distribuindo ou retirando 

poder (Finnegan 2002; Freell et al., 2011a, 2011b; Keating & Mirus, 2002; Laborit, 

1993/2000; Melro, 2014a, 2014b). 
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Importa, pois, ultrapassar barreias à inclusividade e à interculturalidade, pondo 

cobro ao isolamento de uns e de outros, fazendo acontecer na Escola e nas sociedades o 

que a Marisa sublinha no excerto da TIP2: 

 

Figura 43 - Excerto da TIP2 da Marisa, “Ser estudante surdo é...” 

Como esta delegada de turma destaca, a “qualidade de vida escolar” (TIP 2 da 

Marisa) não se afigura como impossível. Pelo contrário, ela pode ser uma experiência 

possível, importando, para isso, afirmar a Escola como de referência para a educação 

multilingue de surdos, organizando-se de modo a que, como salienta a Marisa, possa 

oferecer a todos a apropriação da LGP, referida por esta estudante como “linguagem” 

(TIP 2 da Marisa), enriquecendo “a capacidade comunicacional da comunidade escolar” 

(TIP 2 da Marisa), realizando, deste modo transições entre línguas e culturas. 

Como a Marisa sublinha, a Escola intercultural, que designa como “especial”, 

deve “envolver todos os outros alunos”, fomentando a “comunicação” (TIP 2 da Marisa) 

entre os diferentes participantes, a todos acolhendo e valorizando devidamente (Ainscow 

& César, 2006; Booth & Ainscow, 2002; Favilli et al., 2004). O sublinhado por esta 

participante ilumina ainda um outro elemento fundamental para fazer cumprir um dos 

princípios que configura a criação as EREBAS, aqui antecipado pela Marisa: assumir as 

EREBAS, já não como concentração segregadora de populações escolares surdas, mas 

como a afirmação de comunidades linguísticas inclusivas, interculturais e significativas 

(MEC, 2009a, 2009b; Melro & César, 2014, in press a, in press b), adotando a LGP como 

oferta curricular bem como componente obrigatória da formação de professores, 

contemplando-a nos respeitos horários, prevenindo vivências profissionais pouco 

confortáveis como ilustra a Eugénia, que afirma ficar extremamente cansada por não 

saber LGP e ser muito mais exigente lecionar surdos do que apenas lecionar ouvintes.  

96 Investigador (I) – Como é que te sentes a dar aulas a surdos? 
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97 Eugénia (E) – Hugh! Como os outros! Errrr... só me sinto… errr... é um ensino muito 
mais puxado porqueee a gente fica mais cansada porque tem exatamente… se eu soubesse 
língua gestual às tantas se calhar isso… era-me útil, não é? Mas como não sei, saía de lá 
muito cansada. (Eugénia, EPCG, pp. 7-8) 

 

 Como sublinha no próximo excerto a Avelina, docente de ensino especial, “a Língua 

Gestual [Portuguesa] já é uma oferta da escola” (Avelina, EPS, p. 3) onde decorreu este 

estudo, sem que, contudo, tenha obtido adesão por parte dos estudantes, dos professores 

e de outros agentes educativos, acabando por ter sido retirada, como pudemos 

testemunhar enquanto observadores participantes. Não conseguimos desocultar o sentido 

desta fraca adesão, tanto mais que a apropriação desta língua é reconhecida, pela escola, 

como elemento-chave da formação de professores de turmas que incluíam surdos, 

ajudando-os a ultrapassar as dificuldades sentidas na tarefa de propiciar aos surdos acesso 

a uma educação de qualidade: 

47 Investigador – Quais são as principais dificuldades que os professores sentem aooo… 
ao ensinarem os estudantes surdos no ensino noturno? 
48 Avelina (Ave) – Eu acho que é a questão da língua. É sempre a questão fundamental 
é a questão da língua, da comunicação.  
(...) 
51 I – Existe ou fazes parte de algum projeto que vise ajudar os professores a ultrapassar 
essas dificuldades que sentem? 
52 Ave – Os professores, a priori, sabem de início… eu não trabalho à noite, com’é do 
conhecimento geral, não tenho horário noturno. Mas os professores têm conhecimento, 
eu estou na cas… estou n… na escola no meu horário, diurno. Est… to… tou sempre 
disponível p’ós receber quando eles sentem necessidade. 
53 I – Mas um projeto, digamos assim, no sentido mais oficial do termo, existe? 
54 Ave – Quer dizer… O que é que tu chamas um projeto? Se me falares d’um projeto de 
formação? Há o projeto de formação de língua gestual. É um projeto, pronto. E que… dá 
resposta também aos alu… aos professores da noite, inclusivamente, tem um horário 
específico que mais... errr… d’acordo com, com as exigências das pessoas que trabalham 
à noite, ou seja, mais chegado ao final da tarde. Errr… depois não há nenhum projeto 
específico, tudo faz parte digamos da, da rotina se quiseres, do trabalho da escola. 
(Avelina, EPS, pp. 3-6) 

Denunciando práticas organizacionais e profissionais pouco inclusivas, que 

dificultam o acolhimento que a Escola deve propiciar os diversos participantes, o horário 

que foi atribuído a esta professora, ao não contemplar o período noturno, “eu não trabalho 

à noite (...) não tenho horário noturno” (Fala 52), impossibilita-a de propiciar um 

acompanhamento mais apropriado a estudantes, a professores e a outros agentes 

educativos, dificultando um acolhimento mais inclusivo aos estudantes surdos adultos 

que frequentavam o ensino recorrente noturno. 
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O mesmo ocorria com a psicóloga escolar que, não lhe tendo sido atribuído horário 

noturno, reconhece que seria importante ter um horário compatível com o apoio que deve 

ser propiciado a quem está no ensino noturno. Como refere, para que esta escola pudesse 

propiciar um melhor acolhimento aos estudantes surdos adultos que frequentam o ensino 

recorrente, “se calhar devíamos ter um psicólogo à noite com especialização em surdos, 

errr… se calhar devíamos ter alguém que coordenasse um projeto, como tu ‘tavas a 

referir” (Bárbara, EOAE, p. 12). 

São lacunas como estas que que impedem que a Escola acolha devidamente os 

estudantes surdos, com impactes na inclusão escolar, como salienta a Rosa, delegada de 

turma: “acho que também… é o tempo que se gasta porque eles [os surdos] acabam por 

não ter o tempo merecido” (Rosa, EEO, p. 5), sendo que só “No final quando nós já 

tínhamos encarregado do que é que tínhamos para fazer… deixavam… iam ter com os 

surdos e falavam, explicavam exatamente [resumidamente] o que tinha acontecido, o que 

tinham acabado de falar” (Rosa, EEO, p. 5). Este modo de a Escola atuar denota as 

fragilidades em efetivar um dos princípios basilares da inclusão: propiciar a todos os 

estudantes equidade no acesso a uma educação de qualidade (César & Ainscow, 2006). 

Os impactes da iniquidade no acesso a uma educação de qualidade, por parte dos 

estudantes surdos, leva-os a perspetivar a Escola como um espaço e tempo difíceis, pouco 

acolhedor e pouco aprazível, como ilustra uma das respostas do Tadeu ao Q1: 

 

Figura 44 - Resposta do Tadeu à Questão 11. do Q1 

Para além de denunciar os modos pouco acolhedores com que a Escola recebe os 

surdos, a resposta deste surdo adulto alerta-nos para a necessidade de a Escola mediar os 

processos de ensino e de aprendizagem nas línguas adequadas a estes estudantes, 

acolhendo e valorizando a diversidade linguístico-cultural e facilitando a inclusão 

(Jokinen, 2000; 2006; Melro, 2104b; Santos & Swachten, 2010; WFD, 2009, 2013). Pela 

resposta dada, poderíamos concluir que o Tadeu não quis, não soube ou não pode 

justificar a resposta. Mas assim não aconteceu. Este espaço em branco significa que o 

Tadeu não escreveu uma justificação porque, como ele diz, “O meu português é outro e 
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não chega para escrever o que eu quero dizer, mas eu explico em LGP ” (DB, p. 8). E a 

resposta foi: 

Sabe, para os surdos a Escola é sempre muito mais difícil do que para os ouvintes. Pensam 
que nós somos burros só porque somos surdos e temos sempre o dobro do esforço dos 
ouvintes. É sempre tudo mais difícil, sentimos mais pressão porque não ouvimos, e não 
podemos seguir o que os professores dizem, nem eles sabem o que nós queremos. Isso eu 
não gosto na Escola. Acho que a Escola não nos facilita, não tem professores que falem 
a nossa língua. Eles esforçam-se, é verdade. Mas, é muito difícil. (DB, p. 8) 

À semelhança do que acontece com os pares surdos, notamos diferenças 

significativas entre o que o Tadeu (não) relata no texto escrito em LP (LP) e o seu discurso 

em LGP sobre as mesmas questões. Os relatos em LGP eram mais vivos, mais ricos, mais 

complexos. Iluminam de forma nítida como muito do que se toma por ignorância, falta 

de desenvolvimento cognitivo, desinteresse, falta de empenhamento e tantas outras 

possíveis explicações para o insucesso escolar dos estudantes surdos esquece o essencial: 

são (quase sempre) eles que têm de fazer o esforço de falar (oralizar) e ser avaliados numa 

língua que não dominam bem e à qual, pelas características sensoriais que apresentam, 

não podem ter um acesso completo. Mas a língua em que eles se sentem confortáveis, 

assumindo-a como materna, em que conseguem expressar com conforto o que pensam e 

sentem, é a LGP. Por isso, se fossem educados e avaliados nessa língua teriam, 

provavelmente, desempenhos académicos bem diferentes. O que remete para a questão 

da equidade de oportunidades, do respeito pela diversidade e dos ambientes de educação 

formal serem mais ou menos inclusivos (Melro & César, 2009a). 

Situação idêntica foi vivenciada pela Madalena, bem como pelos restantes pares, 

aquando da realização do Q1. Talvez por se sentir “pouco à vontade” (DB, p. 12) 

relativamente à LP, na sua vertente escrita, optou por escrever frases relativamente curtas 

e objetivas, como ilustra esta resposta às razões pelas quais escolheu o curso que se 

encontrava a frequentar: 

 

Figura 45 – Resposta da Madalena à Questão 10. do Q1 

Esta opção é assumida pela Madalena ao perguntar-nos se tinha de responder com 

“muitas palavras” (DB, p. 12), revelando um certo receio em, como ela diz, “errar, porque 
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não sei muito de e escrevo mal e o professor pode não compreender o que respondo” (DB, 

p. 12). Apesar de, numa primeira fase, evitar recorrer com muita frequência à ajuda da 

intérprete para elaborar as respostas, poderemos considerar que entre o que a Madalena 

diz no texto escrito em LP e o seu discurso em LGP sobre estas mesmas questões há 

diferenças significativas. Veja-se, a título de exemplo, a sua resposta às afirmações: 

 

Figura 46 – Resposta da Madalena à Questão 11. do Q1 

Pela resposta dada, parece que a Madalena não gosta da escola porque tem um 

certo receio em conhecer novas pessoas, sentindo-se pouco à vontade perante o “outro 

diferente que não conhecer” (Madalena, Q1), denotando timidez ou introversão. Uma vez 

que ela nos pareceu ser bastante sociável, estranhámos esta resposta. Querendo 

desocultar-lhe o sentido, com a ajuda do intérprete de LGP, perguntámos-lhe se ela não 

gostava de conhecer novas pessoas na escola, ao que ela respondeu: “adoro conviver e 

conhecer outras pessoas” (DB, p. 12). Esse era um dos aspetos que mais gostava na escola, 

ao relatar: “gosto muito de conhecer pessoas diferentes, e esta escola tem pessoas muito 

diferentes, com estilos diferentes e isso é muito bom” (B, p. 12). 

Tal como sucedeu com o Tadeu, este episódio é revelador dos constrangimentos 

que estes estudantes sentem e vivenciam no dia-a-dia escolar, já que este continua a ser 

marcado por uma língua (LP) que não dominam suficientemente para que as 

aprendizagens sejam consistentemente realizadas e, sobretudo, para que consigam 

comunicar, de forma clara, com os professores e os pares ouvintes, nomeadamente 

durante as avaliações. Não será por acaso que a Madalena prefere as aulas com intérprete 

de LGP, por serem “mais fáceis” (Madalena, Q1) e poder “entender melhor” (Madalena, 

Q1) 

 

Figura 47 – Resposta da Madalena à Questão 20. do Q1 
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Também não será por acaso que, à semelhança dos pares surdos, uma das 

disciplinas de que menos gostava era a Filosofia – “Fico confusa e da-me doida crisos” 

(Madalena, Q1) – onde, pela sua especificidade, é exigido um elevado domínio da LP. 

  

Figura 48 – Resposta da Madalena à Questão 19. do Q1 

Perante o desespero subjacente aos relatos destes estudantes, impõe-se que a 

Escola repense os modos como atua, urgindo afirmar-se mais acolhedora e mais 

equitativa, pondo cobro a que os surdos continuem a ser remetidos para formas de 

participação periférica, como ilustra a Bárbara, psicóloga escolar: 

 

Figura 49 - Excerto da TIP2 da Bárbara “Ser estudante surdo é...” 

Esta participante, bem como outros, evidencia como efetivar princípios 

acolhedores dos surdos na Escola e nas sociedades significa assumir o dever ético-político 

de não mais os colocar “ao lado do sistema” (TIP2 da Bárbara), possibilitando-lhes 

desenhar TPLV menos árduas e com possibilidades idênticas às dos que não são surdos. 

Como ilumina, a equidade no acesso às oportunidades de acesso ao sucesso relaciona-se 

com os modos como a Escola acolhe a diversidade dos estudantes, bem como com a forma 

como os respeita e valoriza. Isso pode ser conseguido se a Escola proceder a adaptações 

curriculares que respeitem diferentes ritmos de aprendizagem, mediados em diferentes 

línguas, diversificando as práticas, de modo a assumir-se como mediadora de 
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aprendizagens consistentes e com sentido. Urge efetivar na Escola e nas sociedades o 

princípio da equidade que aponta ser o acesso a uma educação de qualidade direito de 

todos, evitando cair no desenvolvimento de um currículo reducionista, simplista e 

facilitista (Afonso, 2007; Baptista, 2008; Melro, 1999, 2003a; Melro & César, 2010b), 

como salientou a Márcia e outros participantes, de que a Silvana, intérprete de LGP, é 

exemplo:  

 

Figura 50 - Excerto da TIP2 da Silvana, “Ser estudante surdo é...” 

Esta participante alerta-nos para o logro a que estão sujeitos os estudantes surdos, 

fazendo-os crer que a Escola lhes possibilita aceder a uma educação de qualidade, como 

seria esperado de escolas e sociedades ditas inclusivas. Contudo, os testemunhos da 

Silvana e de outros participantes apontam no sentido contrário: em nome de uma Escola 

facilitadora, a praxis que desenvolve acaba por a transformar numa Escola facilitista, 

epistemológica e eticamente desonesta, iludindo, enganando, excluindo. Como denuncia 

o Ângelo, estudante surdo, a Escola do logro, a Escola facilitista, a Escola discriminadora 

e excludente configura as práticas no paradigma deficitário dos surdos, atuando e 

reagindo na errada convicção de que os surdos são idiotas, desvalorizando-os, 

diminuindo-os, denegrindo-os, impedindo-os de terem acesso ao currículo prescrito. 

 

 

Figura 51 - Exceto da TIP2 do Ângelo, “Ser estudante surdo é...” 
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Os impactes dos modos pouco acolhedores com que a Escola recebe os estudantes 

surdos, levando ao disempowerment, são também iluminados pelo Pedro, no seguinte 

registo: 

Recebi uma mensagem do Pedro, dizendo que precisava de falar comigo. Que era muito 
importante. Acedi, com orgulho por merecer a confiança do Pedro, o que nem sempre 
acontece entre ouvintes e surdos. 
No dia, na hora e no local marcado fui ao seu encontro. Foi com um brilhozinho nos olhos 
que o Pedro me comunicou que queria ir para a universidade, denotando entusiasmo e 
motivação, pedindo-me que o ajudasse no encaminhamento. 
Começou por me dizer que queria ser um designer de comunicação e que uns amigos lhe 
disseram que existia esse curso numa universidade de Lisboa. “Joaquim, podes-me 
ajudar?”, perguntou-me com felicidade e confiança. 
A felicidade com que recebi esta notícia/solicitação, contrastava com a complexidade 
com que previa o seu desfecho. 
Sem a deixar transparecer – tarefa difícil quando se está perante alguém competente em 
leitura facial-, esclareci diversos aspetos, como a existência contingente especial para 
estudantes sinalizados como necessitando de apoios educativos e sociais especializados, 
como os surdos, facilitando o acesso. Também o alertei para a necessidade de realizar 
provas específicas, no caso, de e de Geometria Descritiva (GD), ao que respondeu: “Não 
há problemas, eu sou um excelente aluno a GD e a Português tirei 17”.  
Perguntando-me se as provas eram específicas para surdos, como os testes que tinha feito 
na escola, respondi-lhe que a adaptação prevista era a presença do intérprete de LGP 
durante a sua realização. 
Denotando alguma preocupação, sugeri que fossemos investigar na Internet exemplares 
de provas de anos letivos anteriores, para que pudéssemos ter noção das exigências que 
as configuravam. 
À medida que íamos observando e analisando as diferentes provas de exame, o 
entusiasmo inicial do Pedro ia dando lugar a expressões faciais que denotavam 
preocupação e desespero, materializando-as na configuração da mão em garra que 
deslizava de cima para baixo com velocidade e força, significando muito texto, muitas 
palavras impercetíveis aos seus olhos. 
Foi então que o Pedro disse com lágrimas nos olhos: “Eu não sei nada! A minha nota é 
falsa! Enganaram-me! Fizeram-me como aos prisioneiros da alegoria da caverna” (DB, 
pp. 145-146) 

A complexidade epistemológica, educativa e ético-política que configura este 

episódio sublinha o quão urgente é por cobro a uma Escola e a uma sociedade 

configuradas e configuradoras de atitudes e de formas de atuação que perpetuam o 

insucesso escolar e social vivenciado pelos surdos durante séculos (Estanqueiro, 2006; 

Hoffmeister, 1996, 2009; Jarvis, 2003; Melro & César, 2009a, 2009b). Uma Escola e uma 

sociedade que, como este episódio ilustra, os amordaçam (Lane, 1997), silenciando-lhes 

a(s) voz(es), retirando-lhes poder excluindo-os das oportunidades de acesso ao sucesso 

escolar e social. Uma Escola e uma sociedade audistas (Bauman, 2004; Lane, 1989, 1997, 

2002; Swachten, 2010) que os enganam, impossibilitando-os de construírem TPLV 

legítimas e participadas, de que as barreiras no acesso ao sucesso escolar no ensino 
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superior são exemplo (Borges, César, & Matos, 2013). Uma Escola e uma sociedade 

áudio-centradas, que evidenciam dificuldades em se afirmarem como acolhedoras da 

diversidade dos surdos, não valorizando devidamente as culturas vulneráveis e 

minoritárias, como as surdas, nomeadamente as línguas que assumem como maternas 

(Amaral & Coutinho, 2002; Bouvet, 1982/2003; Delaporte, 2002). Impede-se, deste 

modo, a emergência de cenários educativos e sociais interculturais, bem como a equidade 

nas oportunidades de participação legítima ou na realização de transições consistentes 

entre línguas e entre culturas, levando, como sublinha este excerto, a formas de 

participação periférica, discriminatórias e excludentes. 

Para melhor desocultarmos o sentido atribuído pelos participantes aos modos 

como a Escola e as sociedades acolhem os surdos, é também importante analisarmos os 

termos em que o Pedro é descrito no plano educativo individual (PEI): 

 

Figura 52 – Excerto do PEI do Pedro 

Como podemos observar, o disempowerment que configura a participação deste 

estudante na sociedade maioritariamente ouvinte é reproduzido na Escola. Realce-se o 

carácter deficitário e monocultural que subjaz à descrição que, no PEI, é feita do Pedro. 

Destaque-se também que, embora reconheça que o modo de comunicação dominante 

deste estudante seja a LGP não o legitima como mediador, ilustrando que a trajetória de 

participação ao longo da vida deste estudante é dominada pelas barreiras à participação 

escolar e social, enquanto participante legítimo (César, 2013a, 2014; Lave & Wenger, 

1991). Como as sociedades, a Escola reproduz crenças, estereótipos, preconceitos e 

representações sociais negativas, pouco valorizadoras dos surdos, levando-a a 

percecioná-lo como linguisticamente pouco competente, tanto em LGP como em LP, o 

que dificulta a apropriação de conhecimentos e a comunicação com os pares e com os 
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professores, ouvintes e não falantes de LGP. Estas representações sociais são 

configuradas pelos discursos de agentes educativos que, como ilustra este excerto, 

consideram o insucesso escolar e social dos surdos inevitável, remetendo-os ad eternum 

para formas de participação periférica (César, 2013a, 2014; Coelho, 2007; Melro, 2014a, 

2014b; Melro & César, 2009b, 2010a, 2012). Face a esta situação, perguntamos: não será 

dever da Escola, que se quer inclusiva, contribuir para a emergência de representações 

sociais mais positivas sobre os surdos, acolhendo-os e valorizando-os nas especificidades 

que apresentam? Não deverá a Escola contribuir para o desenvolvimento de atitudes, de 

formas de atuação facilitadoras da inclusão e da equidade? Para quando a afirmação de 

uma Escola intercultural que ponha cobro a formas de atuação monoculturais audistas, 

como as descritas no excerto do PEI, fazendo depender a “eficácia da comunicação” (PEI 

do Pedro) e “a realização das aprendizagens académicas” PEI do Pedro) exclusivamente 

da “linguagem escrita” (PEI do Pedro)? Para quando ultrapassar uma praxis curricular 

reducionista, como a que configura este excerto do PEI, levando a perpetuar o 

disempowerment dos surdos? Para quando, enfim, a Escola assumir-se como espaço e 

tempo acolhedor da diversidade dos surdos, evitando o desenvolvimento de sentimentos 

como os relatados pelo Pedro no excerto seguinte? 

43 Investigador (I) – E qual é a pior recordação que o Pedro tem da escola até chegar 
aqui? 
44 Pedro (P) – Mesmo assim, os professores serem um oralismo… terem só o método 
oralista. Eu estive 11 anos na [nome de cidade onde frequentou a escola até ao 6.º ano de 
escolaridade] e, de facto, 11 anos para mim foram horríveis.  
(...) 
46 P – Da 1.ª classe até… creio que da 1.ª ao 6.º ano [concluído, aos 16 anos de idade]. 
Eu não percebia nada. Do 6.º ano passei para a [nome de escola regular, direcionada para 
a educação de surdos]. A partir daí é que, de facto, eu comecei, a pouco e pouco, a 
aprender qualquer coisa. (Pedro, EES, p. 3) 

A contrariar a carga deficitária, pessimista e fatalista da representação social que 

alguns agentes educativos construíram sobre o Pedro, bem como as vivências de 

discriminação, de segregação e de exclusão que subjazem à TPLV escolar durante a 

frequência do ensino regular diurno, está o seguinte excerto da entrevista: 

1. Investigador (I) - Gostava de perguntar ao Pedro se é estudante-trabalhador. 
2. Pedro (P) – Sou sim. 
3. I – Trabalha em quê? 
4. P – (...) trabalho para a [nome da instituição]. Trabalho em em parte de propaganda. 
Portanto, faço os trabalhos a nível de informática, faço os trabalhos de publicidade, de 
propaganda (...). 
5. I – Há quanto tempo exerce essa profissão? 
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6. P – Em agosto irá fazer seis anos. É assim, mas três anos estive em formação. A partir 
desses três anos estive mesmo já de uma forma profissional e efetivo. 
7. I – Como é que conseguiu arranjar este emprego? 
8. P – Como…?! Como assim?! 
9. I – Se foi por anúncio, se conhecia lá alguém. 
10. P – Foi através da Associação Portuguesa de Surdos. (...) Estive três anos na… em 
formação e só depois é que fiquei efetivo na [instituição onde trabalha] (...). 
(...) 
17. I – O Pedro gosta daquilo que faz? 
18. P – Sim. 
19. I – Porquê? 
20. P – Para já é um trabalho que é fácil e que eu tenho jeito para construir um cartaz. É 
algo que se faz rapidamente e que eu gosto de fazer. Portanto, é criativo. É um trabalho 
criativo. 
21. I – O que é que o Pedro gosta mais no seu trabalho?  
(...) 
26. P – Gosto de tudo. Não há nada que eu possa dizer que… O que é mais complicado, 
de facto, é que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas não se pode dizer que eu não 
goste disto ou daquilo 
27 I – Dificuldade em quê? 
28 P – É assim, tem sido um trabalho já de há muitos anos. Mas não me lembro. Pronto, 
também estou um pouco cansado. 
29 I – O Pedro é o único surdo no trabalho? 
30 P – Sim. Único. 
31 I – E como é que comunica com os colegas de trabalho? 
32 P – Passamos um pouco, por vezes, à escrita. Se eles fal... quer dizer, já... já nos 
conhecemos e os colegas são bons e fazem-se compreender. Não há... Há ali uma 
relação… Só nos… só falamos a nível de trabalho e isso é ótimo. 
33 I – E como é que falam? 
34 P – Portanto, dão-me um papel, indicam-me que é para fazer isto ou aquilo e, se eu 
não perceber, recorrem um pouco à escrita. Também à mímica. Ou, então, fazem um 
desenho. Fazem um desenho como querem que eu faça o trabalho. Quando não 
percebemos, sei lá, mil vezes, eu chamo-os para tentar perceber mesmo o que eles dizem. 
35 I – Nenhum colega fala língua gestual? 
36 P – Alguns, mas poucos. Portanto, vão perguntando, por vezes, o que é aquele gest... 
o que é que aquela palavra quer dizer em língua gestual. (Pedro, EES, pp. 1-2). 

Se dúvidas houvesse sobre as capacidades e competências linguísticas 

desenvolvidas pelo Pedro, a segurança e a pregnância deste excerto dilui-las-ia. Saliente-

se a complexidade do discurso apresentado, em LGP, por este estudante, recorrendo a 

formas argumentativas estruturadas e fundamentadas, questionando-nos e esclarecendo-

nos sobre a atividade profissional que desenvolve, bem como mostrando o mérito que lhe 

é reconhecido. Ao contrário do que acontece em contexto escolar, a TPLV em contexto 

laboral ilustra que este estudante apresenta um percurso profissional caracterizado pela 

responsabilidade, pela exigência, pelo rigor, pela criatividade, bem como pela realização 

pessoal e profissional, pois afirma que gosta do trabalho que desenvolve e considera que 

tem “jeito” (Fala 20) para ele. Ilumina também o reconhecimento das suas competências, 

tendo sido contratado para os quadros das instituições em que trabalha, após um período 
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de formação, o que só acontece com formando a quem é reconhecida excelência, como o 

é o caso do Pedro. Assim, se reconhece que tem dificuldade - embora não o especifique, 

supomos que será ao nível da comunicação, pois como descreve, no seu emprego ninguém 

domina LGP - reconhece igualmente que gosta de tudo, que gostaria de continuar naquela 

instituição e que se sente aceite, reconhecido e apreciado, contrariando assim o que a 

Escola lhe tem reservado: o insucesso, a exclusão. 

Alargadas aos contextos, cenários e situações escolares, as barreiras à 

comunicação vivenciadas pelo Pedro, em contexto laboral, iluminam as dificuldades que 

subjazem às TPLV dos estudantes surdos que participaram neste estudo. Paradoxalmente, 

são também exemplo da resistência e da resiliência que os caracterizam. Como refere, 

apesar das barreiras com que se depara no seu dia a dia, não desiste, desenvolvendo 

formas de ação e reação que lhe possibilitam afirmar-se como participante legítimo das 

culturas que configuram diferentes contextos, cenários e situações, de que o profissional 

é exemplo. Como destaca “Quando não [nos] percebemos, sei lá, mil vezes, eu chamo-os 

para tentar perceber mesmo o que eles dizem” (Fala 34), sendo que, o “perceber mesmo” 

(Fala 34), significa muitas vezes um esforço hercúleo do qual não prescinde, levando a 

que os pares reconheçam e valorizem elementos da cultura surda em que o Pedro 

participa, de que o interesse pela apropriação da LGP é exemplo. Também o Pedro sente 

necessidade de apropriar elementos das culturas ouvintes, como a escrita da LP, 

realizando transições entre culturas. 

Perante os modos pouco valorizadores com que a Escola ainda acolhe os surdos, 

perguntamos: poderia alguém a quem ela condena a realizar aprendizagens académicas 

“muito, muito rudimentares” (PEI do Pedro), estigmatizando, discriminando, excluindo, 

apresentar uma TPLV profissional caracterizada pela responsabilidade, pela exigência, 

pelo rigor, pela criatividade, pelo reconhecimento, bem como pela realização pessoal e 

profissional relatada pelo Pedro? Como pode a Escola contribuir para o empowerment 

dos surdos se continua a destinar-lhes um futuro pouco valorizador da diversidade que os 

caracteriza? Não seria dever da Escola que se quer inclusiva valorizar as potencialidades 

de todos em vez de, como refere Freire (1970/1987), as oprimir? Não será tempo de, como 

os relatos do Pedro ilustram, a Escola e as sociedades assumirem o ónus das dificuldades 

comunicacionais que ainda configuram as interações sociais entre surdos e ouvintes? Para 

quando afirmar uma Escola e uma sociedade mais acolhedoras da diversidade linguístico-

cultural dos surdos, assumindo-se como intercultural e pondo cobro a formas de atuação 

audistas, como as descritas pelo excerto do PEI do Pedro? 
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Os impactes de uma Escola opressora, de uma Escola audista que estigmatiza, 

discrimina e exclui, configuram a TPLV do Pedro, levando-o a assumir que a Escola é 

um locus marcado pela dificuldade e pelo insucesso, como ilumina o excerto acima 

transcrito, assim como a TIP2, “Ser estudante surdo é...”: 

 

Figura 53 – Excerto da TIP2 do Pedro, “Ser estudante surdo é...” 

Tal como ocorreu com a Sara, a Raquel e o Ângelo, bem como com outros surdos, 

também com o Pedro a Escola monocultural, a Escola áudio- e fonocentrada (como refere, 

“muita fala” (TIP 2 do Pedro), “palavra mil” (TIP2 do Pedro)), a Escola que isola e 

desvaloriza – “é um professor muito Má” – (TIP2 do pedro), a Escola do currículo 

culturalmente hegemónico –“são professores igual falar muito falar” – (TIP 2 do Pedro), 

falhou nos seus propósitos: normalizar os surdos, oralizando-os, reabilitando-os. 

Este excerto possibilita evidenciar que, tal como ocorria com os pares 

participantes neste estudo, as competências linguísticas em LP mobilizadas pelo Pedro 

iluminam que, desde muito cedo (aos 3 anos de idade), a família, a Escola e a sociedade 

não souberam desenvolver práticas que facilitassem a apropriação de ferramentas 

culturais fundamentais ao sucesso escolar e social, como a leitura e a escrita, bem como 

a apropriação da LGP - língua com a qual só contactou quando já tinha 17 anos. Sublinha, 

também, a importância de se construírem cenários sociais e educativos mais acolhedores 

da diversidade dos surdos que facilitem desenvolvimento de interações entre pares, 



377 

contribuindo para o desenvolvimento de processos identitários consistentes e com 

sentido. Realça, ainda, a necessidade de as famílias e a escola propiciarem o acesso a um 

currículo multilingue, adequado às características, aos interesses e às necessidades dos 

surdos, possibilitando-lhes o desenvolvimento atempado de mecanismos de inter- e intra-

empowerment (César, 2013a, 2014).  

Apesar de nem sempre a escola acolher do melhor modo os estudantes surdos, ela 

propícia “nichos” (Bárbara, TIP2) de inclusividade e de interculturalidade, iluminando 

ser necessário que a inclusão destes estudantes nas escolas do ensino regular seja 

assumida como um elemento crucial para a emergência de cenários educativos formais 

mais inclusivos e mais interculturais. A ilustrar que esta escola é capaz de propiciar 

inclusividade e interculturalidade temos os relatos da Marisa, estudante ouvinte e 

delegada de uma turma que incluía estudantes surdos e ouvintes. 

42 Investigador (I) – E então decidiu vir para esta escola porque… 
43 Marisa (Mari) – Porque é nesta escola que estão as áreas que eu quero aprender para 
conseguir fazer este tipo de coisas.  
44 I – O que é que mais gosta na escola no geral? 
45 Mari – Para além dos equipamentos é o fator humano, o facto de estarmos misturados 
com surdos, porque é mais um enriquecimento. E e… e tem sido, pronto, quando eu, 
quando me perguntam “então a escola como é que vai?”, a primeira coisa que me lembro 
é a ultima vez que eu tentei comunicar com um deles, a ultima vez que houve alguma 
coisa com um deles, é curioso… e pronto, faz parte. (Marisa, EEO, p. 9) 

Como esta participante ilustra, a inclusão de estudantes surdos na escola constitui-

se numa oportunidade em se afirmar locus de inclusividade onde, como refere, o “fator 

humano” (Fala 45) é assumido como elemento “enriquecedor” (Fala 45) da praxis. Assim, 

é importante que a Escola efetive a necessidade de atuar como uma Escola de todos e para 

todos. Uma Escola acolhedora da diversidade cultural que caracteriza os estudantes que, 

como esta jovem adulta realça, dá voz às diferentes I-positions que participam na 

comunidade educativa que constitui cada escola (César, 2209b, 2012a; Melro & César, in 

press a, in press b). Isto significa ser dever da Escola e das sociedades propiciar a quem 

nelas participa o desenvolvimento do sentido de pertença, de identidade e de comunidade, 

escrevendo e rescrevendo a sua história como sendo a história de todos, distribuindo 

equitativamente o poder (Apple, 1995, 1996; Clavel, 1988/2004; Paraskeva, 2008; 

Taylor, 1994/2009). Afirma-se, deste modo, o que o Gabriel, um estudante surdo, realça: 

a inclusão destes estudantes na escola “É bom para a escola, para mim, para aqui… É 

bom para todos. É bom para todos. Pronto” (Gabriel, EES, p. 24). 
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Estes princípios ganham particular relevância na inclusão de estudantes 

participantes de minorias culturais socialmente desvalorizadas, como os surdos, que, 

como relata este estudante, reconhecem a inclusão na Escola como sendo “bom”. Isto 

pode ser conseguido se a Escola desenvolver processos de liderança que propiciem a 

emergência de uma cultura de escola configurada e configuradora de interações 

consistentes intercomunitárias e interculturais (Beach & Reinhartz, 2000), elementos-

chave na construção do sentido de pertença, de identidade, de participação legítima e de 

inclusão (Banks & Banks, 2001; Bennett, 2009; César, 2013a, 2013b, 2014; Pomeroy, 

2000). 

Retomando os relatos da Marisa, podemos observar que esta estudante refere as 

interações com os pares surdos como uma boa recordação da escola que frequentava: 

“quando eu, quando me perguntam “então a escola como é que vai?”, a primeira coisa 

que me lembro é a ultima vez que eu tentei comunicar com um deles, a ultima vez que 

houve alguma coisa com um deles” (Marisa, EEO, p. 9). Foca, assim, um outro elemento 

importante na afirmação de escolas acolhedoras da diversidade: serem o reconhecimento 

e a valorização cruciais para a afirmação de espaços e tempos educativos e sociais 

propícios ao desenvolvimento de eticidade nos indivíduos (Alves, 1994, 2001; Freire, 

1970/1987; Gorgorió, Planas, & Vilella, 2002; Hegarty, 2001).  

O reconhecimento da Escola como espaço e tempo de desenvolvimento ético dos 

indivíduos (Sanches, Veiga, Sousa, & Pintassilgo, 2007) é também corroborado pelos 

estudantes surdos que participaram neste estudo, de que a TIP1 do Tadeu é exemplo. 

Reconhecendo que a escola “é muito importante” (TIP1 do Tadeu), ilumina que a 

afirmação da Escola acolhedora, da Escola inclusiva, da Escola dos afetos, é uma 

experiência possível.  

 

Figura 54 – TIP1 do Tadeu, “Para mim a escola é...” 
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Afastando-se de uma representação social tradicional da Escola, esta é vista pelo 

Tadeu como um locus de “conhecimento” (TIP1 do Tadeu) e de aprendizagem, que 

proporciona a construção de um mundo melhor, dando “orientação” (TIP1 do Tadeu) e 

outro “comportamento” (TIP1 do Tadeu) elementos fundamentais para a afirmação de 

TPLV legitimamente participadas. Esta posição é reforçada nas respostas ao questionário, 

ao afirmar que: 

 

Figura 55 - Resposta do Tadeu à Questão 10. do Q1 

Nesta reposta, o Tadeu realça, por um lado, que a Escola lhe possibilita o acesso 

a ferramentas culturais (ler e escrever) essenciais para a participação na cultura 

maioritariamente ouvinte em que participa e, por outro, que lhe proporciona a apropriação 

de conhecimentos que lhe possibilita uma melhor inclusão na sociedade em que participa, 

nomeadamente, no mundo laboral. Isto significa ser importante alterar atitudes, formas 

de atuação que ponham cobro na Escola a práticas organizacionais e profissionais 

segregadoras e excludentes, de que a organização de espaços e de tempos educativos 

exclusivamente direcionados para estudantes surdos ou para ouvintes são exemplo. Como 

desocultam os participantes deste estudo, é urgente que a Escola dê corpo a um dos pilares 

da educação do século XXI, anunciados por Delors e seus colaboradores (2003): aprender 

a viver juntos, reconhecendo e valorizando a alteridade, desenvolvendo a compreensão 

do outro, bem como as interdependências que iluminam a construção de projetos comuns, 

prevenindo ou facilitando a resolução de conflitos no respeito pelos valores do 

pluralismo, da compreensão mútua e da paz (UNESCO, 2008, 2010). A importância de a 

Escola efetivar estes princípios de democraticidades é sublinhado pelos participantes 

surdos neste estudo, desocultando-lhes o sentido: 

63 Investigador (I) – A Madalena gostava mais de ter aulas só com surdos ou junto com 
ouvintes? 
64– Madalena (M) – Prefiro ter aulas com ouvintes. 
65 I – Porquê? 
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66 M – É melhor. É assim, quando são turmas de surdos o ensino é muito fraco, muito 
básico, muito fácil. E eu também não queria isso. Eu queria evoluir. Queria aprender com 
os ouvintes. Gostava mesmo. Gostava. (Madalena, EES, p. 63) 

Como realça esta estudante surda, a inclusão destes estudantes na Escola, 

nomeadamente em cenários como a sala de aula que, incluindo ouvintes e surdos, revela-

se como crucial no acesso de todos a uma educação de qualidade. Sublinha esta estudante 

que, ao segregá-los, a Escola os exclui do acesso ao currículo prescrito (Sacristán, 

1991/2007), reservando-lhes, como refere, um currículo “muito fraco” (Fala 66) e “muito 

básico” (Fala 66), impedindo-os de “evoluir” (Fala 66). Denuncia, assim, a necessidade 

de se proceder a alterações de documentos de política educativa, como o Decreto-Lei n.º 

3/2008 (ME, 2008) que prevê que os surdos sejam colocados em turmas segregadas, 

contrariando o que Madalena reconhece como sendo melhor para o seu desenvolvimento 

escolar e social: estar incluída em turmas de ouvintes e surdos- “Eu queria evoluir. Queria 

aprender com os ouvintes” (Fala 66). 

Posição idêntica é assumida pelo Tiago, sublinhando ser fundamental a 

emergência na Escola de espaços e tempos interculturais, em contexto de sala de aula, 

facilitando as interações sociais entre surdos e ouvintes, bem como os processos de 

comunicação que lhes são subjacentes:  

 

Figura 56 - Resposta do Tiago à Questão 20 do Q1 

Na entrevista que nos concedeu, o Tiago reitera a posição assumida nesta resposta, 

acrescentando que a não existência na Escola de espaços e tempos segregadores se 

evidencia como fundamental para o desenvolvimento sócio-cognitivo dos estudantes, 

bem como para a afirmação de processos consistentes de comunicação, com impactes na 

inclusão escolar e social, de que a possibilidade de afirmar literacia em LP em LGP são 

exemplo da realização de transições entre línguas e culturas: 

69 Investigador (I) – Prefere ter aulas só com alunos surdos, ou surdos e ouvintes, ou só 
com ouvintes? 
70 Tiago (T) – Por mim é igual. Gostei de estar integrado porque os ouvintes também me 
ajudam a fazer as coisas. Se eu não soubesse escrever qualquer coisa em português, os 
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ouvintes ajudavam-me e escreviam. Havia mais facilidade nesse… nesse aspeto. Com 
surdos, a comunicação é excelente. É em língua gestual. Mas, depois, quando se passa à 
parte escrita é mais complicado. Não. Para mim é-me indiferente, turma de surdos ou 
turma de ouvintes. Não. Não posso dizer que preferia estar numa turma de surdos e não 
numa de ouvintes. Não. É idêntico. Portanto, não… não posso. (Tiago, EES, p. 8) 

Estes relatos realçam a importância de a Escola por cobro ao isolamento de uns e 

de outros, próprios de cenários educativos e sociais segregadores e excludentes como os 

que vinham configurando as TPLV escolar dos estudantes surdos. Como desocultam, para 

muitos destes estudantes esta parece ser a primeira experiência de interculturalidade e de 

inclusividade tendo, como referem, vivido grande parte das vidas, vivências segregadoras 

ou, no mínimo, isoladas e solitárias, à margem “do mundo dos ouvintes” (Simão, EES, p. 

2). Sublinhe-se, também, que a maioria destes estudantes vêm de escolas segregadas, 

vocacionadas para o ensino de surdos ou, não o sendo, que lhes ofereciam um currículo 

reducionista, do ensino especial, que os impedia de “Aprender novas formas, conhecer 

novas realidades” (Simão, EES, p. 3). Como salientam, passaram a vida de escola em 

escola, até terem optado por esta, onde o currículo que lhes é propiciado é “bem melhor” 

(Fala 66): 

191 Investigador (I) – Porque é que os sur... porque é que os surdos escolhem esta escola 
para…  para estudar à noite? 
192 Moisés (Mois) – Talvez por pesquisar, não sei. Por comunicarem uns com os outros 
a dizerem que aquela escola tem ensino especial. (Moisés. EES, p. 9) 

Também o Pedro reconhece esta escola como acolhedora da diversidade 

linguístico-cultural que o caracteriza, propiciando-lhe desenvolver interações sociais com 

os pares ouvintes configuradas pelo respeito mútuo, libertando-o do peso de um passado 

de estigma, de preconceito e de “gozo” (Fala 219) que vivenciou noutras escolas “de 

ouvintes” 

206 Investigador (I) – Ah, ok. Portanto, a escola tem alunos surdos e ouvintes. Acha que 
é melhor a escola ter ouvintes e surdos ou só ter ouvintes? 
207 Pedro (P) – Para mim, é melhor haver alunos surdos também. Se for... Se eu estivesse 
só com ouvintes era algo que era muito… muito difícil porque, principalmente, por causa 
do português. 
208 I – O que é que os ouvintes ganham pelo facto de ter cá surdos? [Silêncio curto, 
enquanto a intérprete começa a gestuar] Se é bom para eles também. 
209 Intérprete – [Para o I] É que essa pergunta não é fácil assim de traduzir. 
210 I – [Para a intérprete] Eu sei. 
211 P – Não. É assim, se… vamos pensar. Se eu estiver... se eu estiver com uma turma 
de ouvintes eu não consigo escrever e eu sinto-me envergonhado por isso. Para mim é 
uma grande vergonha. 
212 I – O Pedro pensa que os ouvintes gostam que haja cá alunos sur... alunos surdos? 
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213 P – Sim. Sim. Sim, sim, sim. Gostam sim, gostam... gostam. 
214 I – Como é que o Pedro comunica…. 
215 P – Mas, por outro lado, às vezes, troçam. Troçam de nós e, de facto, também fica 
marcado. 
216 I – Aqui na escola? 
217 P – Não. Não na… Não nesta escola, mas noutras escolas. Por exemplo, no [nome de 
uma localidade onde se situava uma escola do ensino regular que frequentou] troçavam 
imenso. 
218 I – Porque eram surdos? 
219 P – Mesmo os próprios empregados gozavam connosco. 
220 I – O que é para…. 
221 P – Funcionários da escola. Que vergonha! (Pedro, EES, pp. 11-12) 

 

Como podemos observar neste excerto, a Escola inclusiva tem o dever ético de 

pôr cobro a formas de atuação que provoquem “vergonha” (Falas 211 e 221), pouco 

valorizadoras dos surdos, devolvendo-lhes a dignidade que, entretanto, lhes retirou, 

afirmando a inclusividade. Importa também realçar que a Escola, ao propiciar-lhes um 

acolhimento inclusivo, lhes está a devolver a sensação de que é possível estudar e 

trabalhar, como é esperado que aconteça, “num mundo dos ouvintes” (DB, várias 

entradas) - que constituem a maioria das sociedades em que participam, sem que essa 

vivência seja configurada pela exclusão de uns e/ou de outros. Assim, esta experiência 

por eles agora vivida nesta escola pode ser essencial, não só para a sua inclusão escolar, 

como também social (Bagga-Gupta, 2007; Coelho, 2007; Melro, 2014a, 2014b; Melro & 

César, 2012, 2013; Souza & Silvestre, 2007). Efetiva-se, assim, um dos princípios-chave 

da EI: afirmar uma Escola que ultrapasse a dimensão meramente académica da inclusão 

e constituir-se num espaço e tempo educativos que favoreçam a inclusão sociocultural 

dos que nela participam (Allan & Slee, 2008; César, 2003, 2009a, 2012b; Hallahan & 

Kaufman, 1991; Melro, 1999, 2003a, 2014a, 2914b).  

Embora não tão presente como nos estudantes e noutros participantes nesta 

investigação, a noção de que uma Escola acolhedora é uma Escola que não segrega, que 

não separa uns de outros, mas que se (re)organiza no sentido de efetivar a polifonia de 

vozes que constitui a identidade de Escola, é também sublinhada pelos professores que 

participaram neste estudo. São disso exemplo os relatos da Fernanda, professora que 

lecionava uma disciplina dita teórica a turmas que incluíam estudantes surdos e ouvintes, 

ilustrando que estes agentes educativos reconhecem nesta inclusão, nomeadamente em 

cenário de sala de aula, um elemento propiciador de desenvolvimento de consciência 

gnosiológica e ético-político profissional e pessoal. 
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Figura 57 – Resposta da Fernanda às Questões 16. e 16.1. do Q3 

 Destacando poder ser benéfico que em determinados espaços e tempos os 

estudantes surdos e ouvintes possam estar separados, dando-lhes um apoio “mais 

personalizado” (DB, p. 56), esta professora assume ser mais “saudável” (Fernanda, Q3), 

para todos que as turmas incluam surdos e ouvintes, dando-lhes oportunidade de “explicar 

melhor a uns e a outros” (Fernanda, Q3), com impactes na inclusão escolar e social dos 

estudantes, bem como no desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e de 

outros agentes educativos. Assim, diríamos que o que estes relatos configuram assume 

particular importância na afirmação de cenários educativos formais inclusivos, devendo 

a inclusão ser uma experiência, não apenas desejável mas, como sublinha, preferível e 

possível. Como destaca, isto pode ser conseguido se a Escola desenvolver uma cultura 

inclusiva, cujas práticas organizacionais e profissionais propiciem a “inclusão total” (DB, 

p. 56) dos estudantes, iluminando, o desenho dos horários, bem como a organização das 

turmas pelos princípios da inclusividade e da interculturalidade.   

Contrariando vivências marcadas pelo medo e pela ansiedade, os relatos desta 

professora iluminam que a inclusão dos estudantes surdos propicia ultrapassar lacunas da 

formação de professores e de outros agentes educativos, possibilitando-lhes afirmarem-

se como agentes de inclusividade e de interculturalidade. Isto pode ser conseguido se a 

Escola e as sociedades afirmarem culturas organizacionais e profissionais inclusivas, 

onde os professores e outros agentes educativos tenham acesso a ferramentas culturais 

que lhes possibilitem desenvolverem princípios de educação intercultural (Bennett & 

Bennett, 2004; Favilli et al., 2004; Leite, 2001, 2007; Melro & César, 2005, 2009a, 2012). 

Assim, é importante que a Escola afirme uma praxis organizacional e profissional que 

lhes possibilite colocar-se, não só no lugar de educadores, mas também no lugar do outro, 

apropriando e partilhando diferentes mundividências, realizando transições entre culturas. 
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Como os relatos da Fernanda salientam, a Escola inclusiva, a Escola reflexiva a Escola 

acolhedora da diversidade, é, como diria Leite (2006), uma Escola inteligente e, enquanto 

tal, deve afirmar os agentes educativos como cruciais na emergência de cenários 

educativos formais mais interculturais e mais inclusivos, fazendo com que o cuidado com 

que a Escola educa os surdos seja alargado aos pares ouvintes, bem como ao próprio 

desempenho dos professores em contexto em aula. Efetiva-se assim, o princípio de que o 

sucesso de uns é o sucesso de todos. 

A iluminar a importância de a Escola efetivar estes princípios, levando os 

estudantes a preferi-la, temos os relatos do Francisco, professor e diretor de uma turma 

que incluía estudantes surdos e ouvintes. 

137 Investigador (I) – Errr... o que a escola tem a ganhar pelo facto de ter estudantes 
surdos no ensino noturno? 
138 Francisco (Fran) – [pausa 3 segundos] O que é que ela tem a ganhar?!... Bom ela... 
tem, acho que tem muito a ganhar... não ganha… não tem ganhos materiais, mas tem 
ganhos d’outra. ... d’outra dimensão, acho eu. Errr... é uma escola que é conhecida por 
ser... por... por ser... pre… preferida, digamos, deste tipo de alunos… acho que… deve-
se sentir lison... lisonjeada, não é? E feliz, não é? (Francisco, EDT, p. 12) 

Sublinhando ser importante para a Escola incluir estudantes surdos e ouvintes, 

estes relatos iluminam muito do que constitui a dimensão ético-política da inclusão, que 

aponta o dever de ela garantir que os direitos humanos sejam efetivados. Como destaca, 

uma Escola humanista é uma Escola que sabe acolher a diversidade, sentindo-se 

“lisonjeada” (Fala 138) por cumprir o dever de a todos reconhecer, de a todos valorizar, 

de a todos abraçar, e de a todos incluir. Como ilustram os relatos deste professor, urge 

afirmar a Escola como espaços e tempos de todos e para todos (César, 2003), fazendo 

com que sejam preferidas por quem nelas participa, sobretudo por aqueles que, como os 

surdos, ainda continuam a vivenciar formas pouco dignas de acolhimento, consistindo a 

Escola, para estes estudantes, muitas vezes,  

 

Figura 58 – Excerto da TIP2 da Barbará, “ Ser estudante surdo é...” 

Urgindo alargar às sociedades o “nicho de conforto” (TIP2 da Bárbara) que a 

Escola é para os estudantes, o Tiago, estudante surdo, salienta também os benefícios que 
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a Escola tem em incluir estudantes surdos e ouvintes, corroborando a posição assumida 

pela Fernanda, pelo Francisco, pela Bárbara e por tantos outros participantes neste estudo. 

107 Investigador (I) – O que é que o Tiago acha, sobre o facto de alu… da escola ter 
alunos surdos, o que é que acha que a escola ganha em ter a… em ter alunos surdos? A 
escola ganha alguma coisa em ter alunos surdos? 
108 Intérprete – [Para o I] A pergunta tem de ser feita de outra forma. 
109 Tiago (T) – [Para o Tiago] Se a escola ganha…. 
110 Intérprete – [Para o I] Ganha? Mas ganha o quê? Tem de ser feita… a pergunta tem 
de ser feita de outra forma. 
111 I – [Para a intérprete] Mas eu não posso dizer o que ganha. [Para o Tiago] Se é bom 
para a escola… se é bom para a escola ter alunos surdos? [Silêncio enquanto a intérprete 
começa a gestuar] Desculpa. Desculpa. Só um bocadinho. [Para a intérprete] Achas que 
a pergunta, agora, tem o sentido daquilo que eu queria? É que ganhos é que a escola tem? 
Ganhos, estás a ver? 
112 Tiago – É que a escola [nome da escola onde decorreu a investigação] pode ter 
ganhos, sim, porque estão aqui surdos integrados com ouvintes. E isso vai para… Vimos 
para a escola, é um espaço… um espaço bonito, um espaço agradável. (Tiago, EES, p. 
13)  

Salientando que também o investigador deve assumir-se como facilitador de 

inclusividade e de interculturalidade, adaptando os processos comunicativos às 

características dos participantes, no caso surdos, aqui ilustrado pelo diálogo que 

desenvolve com o intérprete de LGP, os relatos do Tiago corroboram a noção de que a 

inclusão de estudantes surdos nas escolas do ensino regular, quando consistentemente 

desenvolvida, é fundamental para a afirmação de cenários educativos e sociais mais 

equitativos, mais justo mais felizes, tal como já afirmara Freire (1993). Como salientam 

os relatos deste estudante, uma Escola acolhedora como a que o Tiago frequenta é uma 

Escola cujos espaços e tempos se evidenciam como “agradáveis” (Fala 122), como 

“bonitos” (Fala 122). Urge, pois, devolver a beleza à Escola e as sociedades, fazendo com 

que a fealdade da exclusão ceda à beleza da inclusão, levando a que todos possam sentir 

o que o Tiago relata: 

60 Tiago (T) – Eu sinto-me bem. Sinto que gosto. Gosto de estar aqui nesta escola. É um 
espaço livre. Sem multidão. As pessoas são simpáticas. Os professores simpáticos. Os 
funcionários, os alunos, muito simpáticos. E, portanto, não tenho… não tenho problemas 
que a escola é positiva. Sem dúvida alguma. (Tiago, EES, p. 7) 

Afirmemos uma Escola “simpática”, uma Escola “positiva”, uma Escola “livre”, 

onde todos sejam devidamente reconhecidos, valorizados, abraçados e celebrados na(s) 

sua(s) voz(es). 
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5.2.3. E o futuro? 

Configurando diversos documentos de política educativa, nacionais e 

internacionais (AR, 2009a; ME; 2008; UNESCO, 1994; WFD, 2013, a inclusão escolar e 

social dos estudantes surdos é assumida como elemento-chave na afirmação de um futuro 

mais promissor, mais equitativo, mais justo e mais inclusivo. Assumimos o sucesso da 

inclusão destes estudantes como sucesso da Escola e das sociedades com impactes nas 

TPLV futuras destes estudantes. Interpretamos a sua inclusão como estratégia 

sociocultural da ação (Argyris & Schön, 1978; Mintzberg, Lampel, Quinn, & Ghoshal, 

2003), permitindo-nos sublinhar que a mudança consistente e com sentido que subjaz à 

inclusão com sucesso dos estudantes surdos na Escola e nas sociedades, significa a 

afirmação de uma visão comum, a definição de uma missão partilhada, bem como a opção 

por valores que apontem para a criação de futuros cenários educativos e sociais mais 

inclusivos. 

Tal como estes autores alertam, é essencial reconhecer que os processos de 

mudança são complexos, gerando resistência de vária ordem que importa compreender e 

ultrapassar. Isto pode ser conseguido se a Escola e as sociedades desenvolverem 

processos de liderança dialógicos e participados (Beach, & Reinhartz, 2000), 

comprometendo todos os que nela participam, dando-lhes voz e poder. Importa, pois, 

desocultar o sentido que subjaz ao futuro dos estudantes e da escola onde decorreu este 

estudo, analisando-o e interpretando-o através da voz dos participantes, de que a do 

Patrício, professor diretor de um curso frequentado pelos estudantes surdos, é exemplo: 

137 Investigador (I) – Achas que esta escola é uma escola inclusiva? 
138 Patrício (Pat) – Eu penso que sim. Acho que em todos os níveis errr... define duas 
coisas: acho que é inclusiva na vontade… como eu disse nas respostas às outras perguntas, 
maior frontalidade, menos preconceitos, maior reconhecimento da individualidade de 
cada um, mais à vontade perante as questões do ser diferente etc… são características da 
área artística e, portanto, isso traz uma maior... uma maior aceitação dos outros. Logo, eu 
acho que é uma escola que tem grandes condições para que a inclusão seja… falamos 
daqui de todos os “grupos” minimamente discriminados eeee e eu acho que sim, que há 
esse espaço em termos de vontade. Depois em termos técnicos e científicos é fazer uma 
avaliação porque aí não sei se tem, pelo menos naquela altura… eu tive intérprete duas 
vezes por semana e neste momento eu não sei, se tem intérprete ou não tem, se tem 
condições ou não, desconheço esses dados, não me chegam… não tenho a mínima. 
139 I – Ok, muito obrigado. (Patrício, EPCG, pp. 9-10) 

Como podemos observar, apesar de o Patrício ter experiência na educação de 

surdos, a escola não lhe atribuiu turmas do ensino noturno que incluíssem surdos e 

ouvintes, o que levanta questões sobre a organização e a supervisão que configuram a 
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praxis pedagógica e organizacional da escola, urgindo evitar situações como as relatadas 

por este participante. O futuro da escola não pode compactuar com o relatado por este 

professor, impedindo a afirmação na escola de processos supervisivos que possibilitem 

monitorizar, apoiar, avaliar os processos de inclusão dos estudantes surdos, levando-o à 

afirmação “de não ter a mínima” (Fala 138). Ilustra-se, assim, um presente que antevê um 

futuro com sérios riscos de repetir um passado recente, que configurava a educação dos 

surdos na ignorância, no desconhecimento, na negligência, com impactes no seu 

empowerment.  

73 Investigador (I) – Humm quantos estudantes tem o ensino noturno nesta escola? 
74 Patrício (Pat) – Não sei, não sei… não sei responder. 
75 I – Sabes se esse número tem vindo a aumentar ou a diminuir? 
76 Pat – Tem vindo a diminuir... errr... eu não sei bem quais são as razões, mas eu penso 
que a coordenação da noite… deverás ter essa resposta quando falares com a Diana. Eu 
não tenho, eu não tenho esses dados mas poderá ter haver exames à noite, o nosso curso 
vai fechar à noite para o ano, este ano. 
77 I – E vai fechar porquê? 
78 Pat – Porque não há inscrições. 
79 I – Humm quais são as razões que levam os estudantes a escolherem esta escola no 
ensino noturno?  
80 Pat – Errr... não sei provavelmente… errr... não sei… o facto de trabalharem durante 
o dia e quererem ter o 12.º ano penso que é isso.  
81 I – Humm e quais são as principais dificuldades que os estudantes do ensino noturno 
sentem nesta escola? 
82 Pat – Não sei… não sou professor [deles]... não te sei responder a isso. 
83 I – Quantos estudantes surdos tem esta escola no ensino noturno? 
84 Pat – Não sei também, não faço a mínima.  
85 I – Quais são as razões que levam os estudantes surdos a escolherem esta escola no 
ensino noturno? 
86 Pat – No ensino noturno também não sei. 
87 I – E quais são as principais dificuldades sentidas pelos estudantes surdos no ensino 
noturno nesta escola? 
88 P – No ensino noturno também não sei.  
89 I – Err...o número de estudantes surdos tem vindo a aumentar ou a diminuir no ensino 
noturno nesta escola? 
90 Pat – Eu também não sei, não sei. 
91 I – Err... conheces ou fazes parte de algum projeto… errr... que vise ultrapassar as 
dificuldades dos estudantes no ensino noturno nesta escola? 
92 Pat – Não conheço nem faço parte. 
93 I – E em relação aos estudantes surdos conheces algum projeto ou fazes parte de algum 
projeto…. 
Pat – Não, não… não conheço nenhum projeto nem faço parte de nenhum projeto. 
I – Err... quais são os desafios que são colocados à escola pelo facto de incluir os 
estudantes surdos no ensino noturno? 
Pat – Err... no ensino noturno não te sei responder... só apenas no ensino diurno. (Patrício, 
EPCG, pp. 6-7) 

Há pelo menos quatro expressões que caracterizam a resposta deste, como de 

outros participantes com responsabilidades semelhantes à deste diretor de curso nos 
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processos de inclusão dos estudantes surdos no ensino noturno nesta escola: “Não sei!” 

(Fala 92), “Não conheço” (Fala 92), “Não sei responder (Fala 74) e “Não faço a mínima” 

(Fala 84) Estas, como outras expressões, denotam a urgência de, num futuro próximo, a 

Escola se reorganizar no seu todo, de modo a assumir processos organizacionais, 

profissionais e supervisivos mais consonantes com as exigências que configuram o 

sucesso dos processos de inclusão dos estudantes surdos em sistemas de ensino formais 

de segunda oportunidade, como o SEMC (Melro & César, 2009b, 2012, 2013, in press a, 

in press b). Caso contrário, corremos o risco de, como ilustra este participante, estarmos 

a conduzir a Escola e as sociedades para um futuro de exclusão, de que o encerramento 

dos cursos artísticos noturnos na escola previsto por este diretor de curso – que se veio a 

verificar – é exemplo, com impactes na inclusão dos adultos que, como os estudantes que 

participaram neste estudo, precocemente abandonaram a Escola e que a ela querem 

regressar para um outra oportunidade de alcançarem sucesso escolar e social (Badalo & 

César, 2008; Canário, 2006b; Courela & César, 2012; Finger & Asún, 2003; Lima & 

Guimarães, 2011; Melro & César, in press a, in press b;). 

Como refere, o futuro da escola, que se quer mais inclusivo, não deve continuar a 

“não fazer a mínima” (Patrício, Fala 84) sobre os processos de inclusão dos estudantes 

adultos que regressaram à escola para redesenhar um futuro mais promissor, mostrando 

a necessidade de a Escola do futuro, a Escola inclusiva, a Escola acolhedora, a Escola 

intercultural não mais compactuar com formas de atuação organizacionais, pedagógicas 

e supervisivas excludentes que, como relata este participante, em vez de afirmarem a 

inclusividade e a equidade educativa e social, perpetuam um passado de exclusividade e 

de desigualdade. Perante a complexidade que os relatos do Patrício configuram, 

perguntamos: até quando adiar a afirmação de um futuro educativo e social mais inclusivo 

para os estudantes adultos que, como os surdos, reconhecem no regresso à Escola a 

oportunidade de afirmarem um futuro não mais marcado pela exclusão e pelo 

disempowerment? Para quando fazer cumprir, em Portugal, os princípios de uma Escola 

e sociedade inclusivas consignados em diversos documentos de política educativa como, 

por exemplo, o Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008) ou a Convenção da ONU para a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (AR, 2009b)? Para quando 

afirmar uma Escola inclusiva que propicie o empowerment de todos os estudantes, 

afirmando-os como participantes legítimos? Para quando, enfim, afirmar um futuro 

educativo que faça cumprir o expresso nas palavras da Sara, estudante surda participante 
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neste estudo, quando refere que “os alunos surdos têm de evoluir para terem um melhor 

futuro” (Sara, EES, p. 12)? 

Retomando os excertos da entrevista do Patrício, nos concedeu, podemos observar 

que a ignorância que este participante diz ter sobre a inclusão dos estudantes surdos na 

escola, no ensino noturno, não o impede de considerar esta escola como inclusiva 

138 Patrício – em todos os níveis errr... define duas coisas: acho que é inclusiva na 
vontade… como eu disse nas respostas às outras perguntas, maior frontalidade, menos 
preconceitos, maior reconhecimento da individualidade de cada um, mais à vontade 
perante as questões do ser diferente (...) eu acho que é uma escola que tem grandes 
condições para que a inclusão seja… falamos daqui de todos os “grupos” minimamente 
discriminados eeee e eu acho que sim, que há esse espaço em termos de vontade. (Patrício, 
EPCG, p. 10) 

Assumindo a noção de inclusão focada em grupos “minimamente discriminados” 

(Fala 138), devendo a Escola contribuir para o seu reconhecimento, valorização e 

inclusão, este participante corrobora o discurso que apresenta muitas das características 

de uma Escola inclusiva: (a) uma Escola aberta, caracterizada pela “frontalidade”, dando 

voz e poder à polifonia de vozes que nela participam; (b) uma Escola acolhedora da 

diversidade, banindo o preconceito, reconhecendo e valorizando “a individualidade de 

cada um” (Fala, 138) e, (c) uma Escola que celebra a diversidade, assumindo-se “mais à 

vontade perante as questões do ser diferente” (Patrício, Fala 138) bem como promovendo 

“uma maior aceitação dos outros” (Fala 138). Assim, a avaliar pelo discurso deste 

professor, com que concluímos a entrevista que nos concedeu, tudo parece indicar que 

estaríamos perante um futuro risonho para esta escola, que se afirmaria como inclusiva. 

Como sublinha, é sua convicção que, no futuro, ela tem “grandes condições para que a 

inclusão seja… falamos daqui de todos os “grupos” minimamente discriminados eeee e 

eu acho que sim, que há esse espaço em termos de vontade” (Fala, 138). No entanto, 

quando avalia as condições em que a inclusividade se processa na escola, observámos 

que, tal como num passado recente (Melro, 1999, 2003a), o futuro desta escola, enquanto 

inclusiva, parece estar comprometido, desocultando o fosso que ainda existe entre os 

princípios e as práticas, tal como havíamos discutido noutros estudos e noutros contextos 

(Melro, 1999, 2003a). Desoculta, também, a necessidade de a Escola desenhar um futuro 

inclusivo mais consistente, necessitando de, no futuro, se dotar de elementos facilitadores 

de inclusão dos surdos, como professores devidamente preparados para responder às 

exigências de uma educação de surdos inclusiva, bem como de outros agentes educativos, 

como os intérpretes de LGP ou os psicólogos escolares. Importa, ainda, como refere este 
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diretor de curso, que no futuro a escola afirme lideranças com “sentido de colaboração” 

(Patrício, Fala 44) que “recalculem as situações” (Patrício, Fala 56) e operacionalizem 

com sucesso os princípios da Escola inclusiva (César, 2012b; Porter, 1997; Porter & 

Richler, 1991), “caso contrário estão-se a tentar fazer coisas que são riscos para a, para 

a… quer dizer, é uma falsa inclusão que às vezes acontece” (Patrício, EPCG, pp. 8-9) 

Um outro aspeto importante a sublinhar no discurso deste professor interrelaciona-

se com a necessidade de, no futuro, a escola desenvolver formas de atuação que lhe 

possibilitem ultrapassar barreiras à inclusão dos estudantes surdos, afirmando-se como 

inclusiva e intercultural. Como ilumina este diretor de curso, apesar do caminho que esta 

escola já percorreu, ainda há muito a percorrer para que consiga ultrapassar muitas das 

barreiras identificadas por este e outros participantes neste estudo, que a impedem de se 

assumir como mais equitativa e mais justa. Isso significa assumir que as incapacidades 

que habitualmente, a Escola e as sociedades atribuem aos estudantes sinalizados como 

necessitando de AESE, são da Escola e das sociedades e não destes, urgindo que, num 

futuro próximo, se capacitem para as ultrapassar pois, como salienta este participante, não 

basta que a Escola tenha “boa vontade” (Fala 134). É preciso que a escola do futuro aja e 

reaja de modo a garantir “as condições desse inclusividade” (Fala 130), 

operacionalizando, de modo consistente, os princípios de EI em que diz acreditar. Importa 

pois que, num futuro próximo, a escola desenvolva formas de atuação que lhe possibilitem 

diminuir o fosso entre os ideais e as práticas, evitando, como refere este professor, “uma 

falsa inclusão” (Fala 137). Isso pode ser conseguido se, no futuro, esta escola não 

perpetuar o logro que a tem configurado, e replicar o que ocorria nas aulas deste professor 

à quinta-feira, quando lhe foi atribuída, no ensino diurno, uma turma que incluía 

estudantes surdos e ouvintes: 

129 Investigador (I) – Err... o que é para ti uma educação inclusiva? 
130 Patrício – É aquela que garante as condições desse inclusividade, quando estamos a 
falar de surdos são aquelas razões que eu já apontei portanto essas condições têm que 
existir caso contrário estão-se a tentar fazer coisas que são riscos para a, para a… quer 
dizer, é uma falsa inclusão que às vezes acontece… que é baseada na boa vontade das 
pessoas… e eu pessoalmente a minha costela de design não permite acreditar nesse tipo 
de coisas. Eu acredito quando há pessoas que têm reais capacidades de formação que 
tomam conta dos assuntos e que tomam das coisas e as fazem seguir um determinado 
rumo. (...) Eu digo isso porque tive um ano em que tive uma intérprete extremamente 
competente eee… só me assistia, nós temos quatro aulas e ela só me assistia a duas aulas 
eeee… havia por vezes aulas em que ela não podia assistir e pedia às pessoas da escola 
que percebiam de linguagem gestual e etc. e era completamente distinto das aulas de 
quinta-feira com intérprete errr... eram rápidas, eficientes e extremamente clarificadoras. 
Se era a psicóloga e ia lá ajudar ou outra, ou a outra [professora de educação especial]... 
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não havia aquela eficiência e formação adequada inclusivamente porque ela fazia uma 
coisa que nas reuniões dos dois surdos nessa altura e a intérprete em que explicava e ela 
traduzia e estávamos os quatro, eu orientava a aula, lançava as questões e apoiar o projeto 
e depois ela ficava mais um bocadinho com eles e eu percebia que esse bocadinho a seguir 
ainda era mais importante do que ela estava comigo que fazia o seu papel técnica, de 
tradutora e de outro tipo de sensibilidade que ela tem para chegar às questões errr... e 
também percebi que essa pessoa tinha alguma experiência na minha área, ou seja, já 
estava habituada a lidar com projetos portanto sabia alguma coisa da linguagem, de alguns 
conceitos, metodologias, da parte das artes, da parte das… isso… errr... permitiu, isso me 
permitiu verificar errr... o caseiro, vamos fazer nós, o “há-de de se resolver” é uma coisa 
que eu não aprecio… errrr... quando se resolve como deve ser resolve-se muito bem errr... 
uma dessas alunas está colocada num atelier porque ela apanhou, apanhou as coisas muito 
bem e é uma ótima técnica de desenho de equipamento e temos que elogiar o seu trabalho 
mas obviamente só foi possível chegar a essa aluna porque houve essa possibilidade em 
ultrapassar essa barreira com eficiência, quer dizer no tempo e na hora que nós temos. 
(Patrício, EPCG, pp. 8-9) 

Salvaguardando alguma terminologia pouco valorizadora das culturas surdas, 

referindo as línguas gestuais como “linguagens gestuais” (Fala 130), os relatos deste 

participante assumem dimensão ético-política, iluminando ser possível a escola assumir 

um futuro mais inclusivo, derrubando barreiras e respondendo adequadamente às 

características, necessidades e interesses dos estudantes surdos, com impactes no seu 

empowerment e na sua afirmação como participantes legítimos das culturas em que 

participam. 

Quando a Escola assume de modo consistente os processos de inclusão ou 

“quando se resolve como deve ser” (Fala, 130), as barreiras com que a Escola se depara 

vão sendo derrubadas, propiciando equidade nas oportunidades de sucesso escolar e 

social, aqui ilustrado com os relatos referentes a uma estudante surda que este professor 

lecionou. Ao contrário de alguns discursos mais cépticos, os relatos deste professor 

mostram que a inclusividade pode ser uma experiência possível, permitindo aos surdos 

afirmar um futuro pessoal e profissional mais promissor, como ocorreu com a estudante 

referida por este professor a quem, graças a práticas inclusivas e interculturais, foi 

propiciado empowerment, estando, à altura em que ocorreu a recolha de dados, “colocada 

num atelier porque ela apanhou, apanhou as coisas muito bem e é uma ótima técnica de 

desenho de equipamento” (Patrício Fala 130). 

Para que o futuro desta escola se continue a afirmar como inclusivo, é importante 

que assuma práticas organizacionais, pedagógicas e supervisivas, que façam cumprir o 

previsto pela UAAS desta escola. Salvaguardando alguma linguagem pouco inclusiva, 

reproduzindo princípios e práticas do paradigma da integração, os compromissos 

assumidos na UAAS anunciam um futuro cujas formas de atuação são propícias à 
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afirmação de uma educação de surdos mais inclusiva, antecipando, em muitos aspetos, o 

previsto pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008) 

 

Figura 59 – Excerto do regulamento da UAAS da escola (pp. 1-2) 

Como anuncia, o futuro da escola parece apontar para a continuação da 

emergência de cenários educativos mais acolhedores da diversidade linguístico-cultural 

dos surdos, desenvolvendo práticas organizacionais, pedagógicas e supervisivas 

dialógicas, colaborativas e inclusivas capazes de propiciar aos estudantes “as condições 

essenciais para que possam desenvolver as suas capacidades a nível sócio-afectivo, 

cognitivo e comportamental” (Regulamento da UAAS da escola, p. 2). Assim, o futuro 

que esta escola quer reservar para si própria indica a necessidade de continuar a 

desenvolver esforços para por cobro a práticas pouco facilitadoras de inclusividade, como 

“a colocação arbitrária de docentes” (Regulamento da UAAS da escola, p. 2), atribuindo 

as turmas que incluem surdos e ouvintes a uma equipa de professores motivados e 

preparados para responderem adequadamente às características, interesses e necessidades 

dos estudantes. Anuncia-se, assim, o compromisso com um futuro que reconhece e 

valoriza a voz dos estudantes surdos, afirmando-os como participantes legítimos das 

culturas em que participam, “recorrendo à organização e participação em atividades na 
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escola e fora dela” (Regulamento da UAAS da escola, p. 2). Vislumbra-se um futuro 

iluminado pela realização de transições entre a Escola e as famílias, bem como entre 

línguas e culturas. Aposta num futuro que afirme uma cultura de escola mais inclusiva e 

intercultural que dá voz e poder aos que nela participam. Aponta, enfim, para uma Escola 

“aberta” (Tiago, EES, p. 7) e acolhedora da diversidade dos estudantes surdos. Uma 

Escola “positiva” (Sara, EES, p. 11) e amiga onde “nos sentimos bem” (Pedro, EES, p. 

7) e confortáveis. Uma Escola desejada e querida, cujos modos de acolhimento nos levam 

a aconselhá-la aos amigos: 

157 Investigador (I) – Aconselharia esta escola aos seus amigos? 
158 Sara (S) – Sim. 
159 I – Porquê? 
160 S – Pelo convívio com surdos, com ouvintes. Para mim é igual se é surdo ou ouvinte. 
(Sara, EES, p. 11) 

Uma Escola cujo futuro seja configurado pelo prazer em a frequentar, pela 

“aventura” (Email do Ângelo, de 26/09/2012) que é o conhecimento e a aprendizagem, por 

“professores experientes” (Email do Ângelo, de 26/09/2012) e aventureiros, deixa saudades 

e faz nascer nos estudantes o desejo de a ela eternamente regressar: 

 

Figura 60 – Email do Ângelo, de 26/09/2012 

É essa escola inclusiva e interessada, acolhedora e confortável, consciente e 

interessante, divertida e experiente, reflexiva e mobilizadora, que projeta os estudantes 

num manhã que possam desejar, que a Escola do futuro terá que afirmar. 

N

nno

mme 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contributos desta tese para a construção do conhecimento 

Os principais contributos desta investigação para a construção do conhecimento 

no domínio da Educação encontram-se nas respostas dadas às questões de investigação. 

Assim, importa sintetizar essas mesmas respostas, tecendo algumas considerações finais. 

Questão 1 – Como se desenharam as TPLV destes estudantes surdos nos 

diversos contextos (familiar, escolar e profissional)? 

Embora diversas, as TPLV destes estudantes surdos afiguravam-se complexas, 

sendo marcadas pelo preconceito, por atitudes, formas de atuação pouco valorizadoras da 

diversidade linguístico-cultural dos surdos, com impactes no seu empowerment e 

afirmação como participantes legítimos nas diversas culturas,  

Observámos que, em qualquer dos contextos – familiar, escolar ou profissional – 

os surdos ainda são frequentemente perspetivados sob os princípios e práticas do 

paradigma médico-terapêutico, que os concebe não como indivíduos participantes de 

culturas minoritárias – tal como preconiza o paradigma sócio-antropológico – mas como 

deficientes, que importa a todo o custo reabilitar, curar, oralizar, ou seja, normalizar. Tais 

abordagens dificultam o reconhecimento e a valorização da diversidade linguístico-

cultural dos surdos, discriminando-os, segregando-os, excluindo-os ou, como diria Lane 

(1997), amordaçando-os, como sucede com as abordagens maioritariamente oralistas da 

educação destes participantes. Assim, a análise e interpretação das TPLV dos estudantes 

surdos iluminam que as barreiras à inclusão se interconectam com as línguas em que a 

Escola e as sociedades medeiam as interações sociais e as aprendizagens. Como ilustram, 

estas são hegemonicamente mediadas pelas línguas orais que, pelas características que 

apresentam, não são acessíveis na sua plenitude aos surdos, não reconhecendo nem 

valorizando a LGP enquanto língua materna de muitos surdos, sobretudo dos que são 

filhos de pais surdos e apresentam surdez de grau severo ou profundo pré-lingual. Como 

este estudo ilumina, estes indivíduos sofrem os impactes de uma Escola e de uma 

sociedade monoculturais e etnocentradas que, ao desenvolverem formas de atuação 

audistas (Bauman, 2004; Lane, 1989, 1997, 2002; Swachten, 2010), impedem os surdos 

de ter acesso atempado e consistente a sistemas linguísticos estruturados, com impactes 

no seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional, bem como nos processos 

identitários e na realização de aprendizagens consistentes e com sentido. Agravando-se 
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nos participantes filhos de pais ouvintes, cujas línguas maternas são orais, foi tardiamente, 

cerca dos 6/7 anos, que a maioria teve, pela primeira vez, em contextos informais, acesso 

a sistemas linguísticos estruturados, consistentes e adequados, como a LGP, impedindo-

os de ter acesso a ferramentas culturais que lhes possibilitassem desenvolver 

atempadamente mecanismos de inter- e intra-empowerment, elementos-chave na 

afirmação dos indivíduos como participantes legítimos nas comunidades educativas e 

sociais em que participam (César, 2013a, 2013b). 

Quando focadas no contexto escolar, as TPLV destes estudantes indicam que a 

Escola reproduz as barreiras ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional 

vivenciadas em contexto familiar, evidenciando dificuldades em operacionalizar 

princípios de educação e sociedades inclusivas. Tal como os pais e outros significativos, 

também os professores e outros agentes educativos são, na sua maioria, ouvintes e não 

falantes de LGP. Quando falam LGP, não têm dela um domínio que lhes possibilite 

desenvolver um currículo multilingue e intercultural, não respondendo adequadamente às 

características, interesses e necessidades destes estudantes, nem realizando facilmente 

transições entre culturas, o que tem impactes no sucesso escolar e social dos surdos. 

Também aqui os surdos experienciam barreiras ao seu empowerment, urgindo que a 

Escola derrube barreiras epistemológicas e educativas, e os afirme como participantes 

legítimos. 

Os impactes de uma sociedade e de uma Escola monocultural e audista, presentes 

nas TPLV dos estudantes surdos participantes neste estudo, assumem particular 

relevância nos desempenhos escolares, particularmente na apropriação das línguas orais 

na sua dimensão escrita, iluminando ser complexa a literacia apresentada por estes 

estudantes na LP, vivenciando barreiras às aprendizagens, expressas em sucessivas 

retenções e no abandono escolar precoce. Assim, a análise e interpretação das TPLV dos 

estudantes surdos permitiram-nos compreender que ter acesso ao sucesso escolar e social 

está interdependente do acesso atempado e consistente a sistemas linguísticos 

estruturados, bem como dos modos como a Escola e as sociedades reconhecem 

legitimidade às línguas gestuais, possibilitando (ou não) mediar as interações sociais e os 

processos comunicativos e educativos nestas línguas, com impactes no acesso ao sucesso 

escolar e social (Melro, 2014a, 2014b).  

Focando o regresso à Escola, destacamos que estes estudantes reconhecem nele 

uma oportunidade de redesenharem trajetórias educativas e profissionais mais 

promissoras. No entanto, esse regresso evidencia-se ainda como complexo, sendo urgente 
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que a Escola e as sociedades cumpram um dos princípios-chave da EA: fazer com que o 

empowerment dos adultos seja uma experiência possível. 

Quanto ao contexto profissional, a análise e interpretação das TPLV destes 

estudantes indicam-nos que os surdos se encontram em situação de vulnerabilidade. 

Pudemos observar que, tal como nos contextos familiar e escolar, as barreiras ao acesso 

ao trabalho se interconectam com as línguas que as sociedades reconhecem como 

legítimas, uma vez que, tal como a Escola, as entidades empregadoras adotam formas de 

atuação áudio e fonocentradas, não reconhecendo legitimidade às línguas gestuais, 

dificultando que a equidade social seja uma experiência possível, com impactes no 

empowerment dos surdos e na sua inclusão. Esta situação agrava-se quando se trata de 

indivíduos do género feminino. Como esta investigação evidencia, estes indivíduos são 

duplamente penalizados: por serem surdos e por serem mulheres. Ilumina-se que a 

discriminação de género ainda grassa nas sociedades atuais, agravando-se nos indivíduos 

de género feminino sinalizados como necessitando de AESE, urgindo uma mudança de 

paradigma, de modo a que se afirmem mais equitativas, mais justas e inclusivas.  

A discriminação, a segregação e a exclusão que configuram as TPLV dos 

estudantes surdos que participaram nesta investigação não nos impedem de reconhecer 

alguns passos desenvolvidos pela Escola e pelas sociedades em prol da sua inclusão, ainda 

que nem sempre bem conseguida. Nem de realçar que as dificuldades vivenciadas por 

estes estudantes, paradoxalmente, são também exemplo da resistência e da resiliência. 

Como iluminam estas TPLV, as barreiras com que se deparam no seu dia-a-dia não os 

fazem desistir, desenvolvendo formas de ação e reação que lhes possibilitam afirmarem-

se como participantes legítimos nas culturas em que participam, de que o regresso à 

Escola é exemplo, lutando por um futuro escolar e social mais promissor, mais equitativo 

e mais inclusivo.  

Por último, destacamos que a análise e interpretação das TPLV dos estudantes 

surdos nos permitem compreender a necessidade de apropriar elementos das culturas 

ouvintes, como a escrita da LP que, apesar de complexas, podem responder a outra 

necessidade: a realização de transições entre culturas, permitindo a afirmação destes 

estudantes como participantes legítimos das culturas em que participam: a surda e a 

ouvinte.  

Questão 2 – Como se desenharam as TPLVdos estudantes ouvintes e que 

diferenças e semelhanças se observam em relação às dos estudantes surdos? 
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Para além de partilharem a mesma escola e as mesmas turmas e de comungarem 

da vontade em (re)desenharem TPLV futuras mais inclusivas, reconhecendo no regresso 

à Escola uma (outra) oportunidade de empowerment, quando contrastadas com as dos 

pares surdos, observamos que as TPLV destes estudantes são também marcadas pela 

exclusão e, em alguns casos, pela discriminação e segregação, evidenciando terem sido – 

e serem – complexas as vivências em contexto familiar, escolar e profissional. Assim, tal 

como os pares surdos, estes estudantes apresentam TPLV complexas, marcadas por 

contextos familiares pouco propícios à estabilidade social e emocional, levando-os a 

situações de rutura, já não pela inexistência de uma língua comum que lhes podia 

dificultar a comunicação e o desenvolvimento, como acontecia com a maioria dos surdos, 

mas por circunstâncias pessoais e sociais difíceis.  

Em conexão com a complexidade que configura, em contexto familiar, as TPLV 

destes estudantes, em contexto escolar, tal como as dos pares surdos, evidenciam que as 

questões da exclusão são transversais à Escola e às sociedades, iluminando a urgência de 

a Escola desenvolver práticas que possibilitem ultrapassar situações de rutura, como as 

vivenciadas por alguns participantes, devolvendo-lhes a estabilidade emocional que as 

famílias nem sempre conseguem propiciar (Santos, 1991a, 1991b; Strecht, 1999). 

Ilumina-se, assim, a necessidade de a Escola facilitar as transições entre as culturas em 

que os estudantes participam, a familiar e a escolar, afirmando-se como acolhedora e 

contribuindo de forma ativa e reflexiva para a redução do abandono escolar precoce, de 

sucessivas retenções, bem como do insucesso escolar e social. 

Um outro aspeto a destacar da análise e interpretação das TPLV dos estudantes 

ouvintes, tal como das dos pares surdos, refere-se às dificuldades que a Escola apresenta 

em contribuir para a afirmação de cenários educativos e sociais mais equitativos e 

inclusivos. Como observámos, a Escola prolonga as desigualdades sociais, discriminado, 

segregando e excluindo, falhando no dever ético-político de garantir a todos o direito à 

educação, bem como a uma vida condigna. O sentido descoultado ilumina que as TPLV 

dos estudantes ouvintes, em contexto escolar, são marcadas por diversas formas de 

exclusão, expressas em abandonos precoces da Escola e sucessivas retenções, tal como 

acontecia com os pares surdos. Embora a exclusão escolar dos pares surdos se devesse 

principalmente à incapacidade de a Escola desenvolver um currículo multilingue e 

intercultural, adequado às suas características, não mediando as interações sociais e as 

aprendizagens nas respetivas línguas maternas, a exclusão vivenciada pelos ouvintes é 

em tudo semelhantes à vivenciada pelos pares surdos. As TPLV de ambos iluminam a 
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incapacidade de a Escola se afirmar como locus de acolhimento, continuando a excluir 

do acesso ao sucesso escolar e social muitos estudantes, com maior incidência nos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade emocional, social, económica e cultural, 

iluminando que a Escola continua a ter dificuldades em se afirmar como acolhedora da 

diversidade, contrariando os princípios da EI e intercultural.  

Quando referidas ao contexto profissional, também à semelhança do que acontecia 

com os pares surdos, as TPLV dos estudantes ouvintes indicam vivências de exclusão e 

de precariedade laboral, com maior incidência nos participantes do género feminino, bem 

como nos mais jovens, remetendo-os para formas de participação periférica, o que não 

seria esperado em sociedades que se dizem democráticas e inclusivas. Assim, permitem-

nos afirmar que os contextos laborais reproduzem muitas das formas de exclusão 

vivenciadas por estes estudantes nos contextos escolares e familiares. 

A exclusão profissional vivenciada pelos estudantes ouvintes é semelhante à dos 

pares surdos. Embora como menos incidência, as profissões destes estudantes também 

não estão geralmente associadas a salários elevados, o que tem impactes no seu futuro, 

como verem-se impedidos de constituir família ou de continuar estudos universitários por 

falta de meios económicos, evidenciando que as sociedades ainda desenvolvem formas 

de poder hegemónicas, que cavam fossos cada vez maiores entre os que têm acesso ao 

poder e aqueles a quem ele é vedado.  

Um outro elemento comum às TLPV dos estudantes surdos e ouvintes é a 

resiliência que as configura. A precariedade vivenciada por uns e por outros não os 

impediu de alimentar a esperança na construção de um futuro não mais marcado pela 

exclusão escolar e social, resistindo e desejando que os rumos das TPLV futuras sejam 

mais promissores, reconhecendo no regresso à Escola um elemento-chave de mudança 

pessoal e social. 

Questão 3 – Como se desenharam as TPLV dos restantes agentes educativos, 

sobretudo dos professores e quanto à escolha para lecionarem nesta escola? 

Focando as TPLV dos diferentes agentes educativos que participaram neste estudo 

(professores, psicólogo escolares, intérpretes de LGP, assistentes operacionais, entre 

outros), observámos que, apesar de diversificadas, possuem um elemento comum Tal 

como ocorria com os estudantes surdos e ouvintes - nota-se uma identificação e uma 

empatia com a cultura de escola do estabelecimento onde decorreu este estudo, 

manifestando o desejo de, se possível, nela continuarem até se aposentarem – ou, no caso 

dos estudantes, até concluírem o ensino secundário – denotando a notória empatia e 
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identificação destes participantes com a cultura de escola, elemento-chave para a 

afirmação das escolas como espaços e tempos acolhedores e inclusivos.  

Quando focamos a análise e interpretação no segmento da TPLV que antecede a 

vinda dos professores para esta escola, observamos que os motivos pelos quais optam 

pela docência se distribuem por em três grandes grupos: (a) uma primeira opção 

profissional; (b) uma oportunidade inesperada de ter acesso a um salário; e (c) um desafio 

feito por alguém com capacidade persuasora. A diversidade de motivos que configura a 

escolha pela docência, tal como a escolha pela escola onde decorreu o estudo, pelo ensino 

noturno ou por lecionar turmas que incluíam surdos e ouvintes, permite-nos perceber 

como os percursos profissionais destes agentes educativos são multideterminados, ou 

seja, configurados por motivações exógenas e endógenas, com impactes no 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um deles, nas aprendizagens dos 

estudantes, bem como na vida da Escola. Isso não impede de salientarmos que nem 

sempre a Escola cumpre uma das exigências que subjazem a uma educação de qualidade: 

dotar-se de agentes educativos motivados e com formação específica para a docência, de 

modo a poderem responder adequadamente às características, interesses e necessidades 

dos estudantes, facilitando o acesso ao sucesso escolar e social.  

Quando referidos à EI de surdos, estes elementos assumem particular relevância, 

denotando formação lacunar, quando não inexistente, que lhes possibilite desenvolver um 

currículo multilingue e intercultural, educando na e para a diversidade, na e para a 

inclusividade, na e para a interculturalidade. O mesmo acontecia com os outros agentes 

educativos que participaram nestes estudo, denotando a urgência de a Escola propiciar 

aos professores e outros agentes educativos formação atempada e adequada, 

possibilitando-lhes operacionalizar consistentemente princípios de EI. Em síntese: numa 

escola que atualmente é escola de referência para o ensino bilingue de estudantes surdos 

(EREBAS), consideramos ser inadequada a formação que é propiciada aos professores e 

outros agentes educativos, denotando ser urgente ultrapassar barreiras organizacionais e 

profissionais à afirmação de uma formação na e para a inclusividade, na e para a 

interculturalidade. 

 Quanto aos motivos pelos quais optaram por esta escola, observámos que, 

também aqui, eles são multifatoriais, podendo ir desde o tipo de formação ou habilitação 

para a docência na área do ensino artístico, por se tratar de uma escola de ensino artístico, 

motivos pessoais, como a localização da escola, terem sido convidados, por reconhecido 

mérito profissional ou à organização concursal dos professores que, seguindo critérios 
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estabelecidos, lhes atribuiu um lugar nesta escola, sem que tivessem em conta outros 

elementos que não o tempo de serviço e a graduação profissional.  

É importante realçar que, apesar de algumas dificuldades vivenciadas, para muitos 

destes docentes, tal como para alguns estudantes, esta é a escola em que, pela primeira 

vez, se sentiram bem acolhidos, reconhecidos e valorizados na profissão que 

desenvolvem, tendo muitos deles trajetórias profissionais anteriores vividas em contextos 

escolares e sociais complexos, marcados pela violência, pela ameaça, pelo medo, bem 

como pela desvalorização profissional e pessoal dos professores, elementos próprios de 

uma Escola e de uma sociedade que evidenciam dificuldades em garantir contextos 

profissionais e sociais seguros, afirmando-se como acolhedoras e valorizadoras de todos 

e de cada um. Nenhum deles indicou ser esta escola um Núcleo de Apoio à Deficiência 

Auditiva (NADA), uma Unidade de Apoio a Alunos Surdos (UAAS), e, atualmente, uma 

EREBAS, como motivo para ali lecionar, denotando que, tal como nas sociedades, a 

Escola remete os surdos para o esquecimento, desvalorizando-os, silenciando-os, 

amordaçando-os. Denota, ainda, a necessidade de a Escola cumprir os princípios que 

subscreve, como os que constam do Decreto-Lei n.º 3/2008 (ME, 2008), bem como de 

outros documentos de política educativa dos quais é subscritora. 

O bem-estar que referem sentir nesta escola não nos impede de reconhecer nas 

TPLV desenvolvidas por estes participantes, dando-lhe voz, vivências pessoais e 

profissionais complexas, prolongando, em alguns casos, situações semelhantes às 

vivenciadas noutras escolas, realçando urgir que a Escola se afirme como locus de 

acolhimento dos professores e de outros agentes educativos, fazendo com que se sintam 

valorizados e apoiados na missão que a Escola e as sociedades lhes destinam: propiciar a 

todos equidade no acesso a uma educação de qualidade. Assim, nas TPLV desenvolvidas 

pelos professores, identificámos várias barreiras ao desenvolvimento pessoal e 

profissional destes agentes educativos, com impactes nas aprendizagens dos estudantes, 

pois constituem-se enquanto barreiras, particularmente para os surdos. Para além do não 

acesso a formação adequada, impedindo-os de desenvolverem consistentemente um 

currículo multilingue e intercultural, constitui barreiras ao desenvolvimento profissional 

e pessoal dos professores e de outros agentes educativos o desgaste físico, nomeadamente 

devido às suas características pessoais, as condições materiais da escola, bem como o 

número excessivo de estudantes por turma, ou a distribuição de serviço que não lhes 

propicia espaços e tempos de desenvolvimento pessoal e profissional. Alguns deles 

apontam a rigidez organizacional, a ausência de lideranças colaborativas e participadas, 
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bem como processos supervisivos inadequados às características, interesses e 

necessidades dos professores – elementos-chave na afirmação de cenários educativos 

mais equitativos e mais inclusivos.  

Quando focadas no ensino noturno, as TPLV dos professores que participaram 

neste estudo indicam que as suas trajetórias profissionais se desenvolvem em grande parte 

no ensino noturno. As motivações que os levaram a optar por lecionar nesse tipo de ensino 

são diferentes, consoante a situação profissional em que se encontravam, bem como as 

próprias motivações que os levaram a optar pela docência e a conceção de Escola, de 

professor, de aprendizagem e de desenvolvimento que assumem. Assim, alguns 

apontaram motivos de ordem pessoal como, por exemplo, terem familiares próximos a 

seu cuidado, podendo dedicar-lhes mais atenção sem que isso interferisse 

significativamente na sua vida profissional. Outros apontaram o nível etário dos 

estudantes, sentindo-se mais motivados e preparados para educarem adultos. Tratando-se 

de uma escola de ensino artístico, alguns deles indicaram o desenvolvimento da sua 

atividade artística como determinante na opção pelo ensino noturno, podendo conjugar a 

docência com as atividades artísticas que desenvolviam. Alguns professores indicaram 

como base desta opção a organização e o funcionamento dos concursos de professores. 

Outros ainda relataram razões organizacionais, como a necessidade de completar horário 

ou não haver suficiente número de turmas no ensino diurno. Nenhum deles afirmou como 

estando na base da sua opção por esta modalidade de ensino ser a escola, no ensino 

noturno, frequentada por estudantes surdos, o que denota a desvalorização a que os surdos 

ainda são votados pela Escola e pelas sociedades, importando dar-lhes voz e poder. 

Realce-se que, quando confrontados com a necessidade de educarem surdos, na maioria 

dos casos, uma opção sua, vivenciam-na como complexa, muitos deles manifestando o 

desejo de não mais serem seus professores. Sublinha-se, assim, existir um fosso entre os 

princípios que a escola subscreve e a sua operacionalização, urgindo diminuí-lo, com 

impactes na afirmação de escolas e de sociedades mais inclusivas.  

Por último, gostaríamos de realçar que, tal como acontecia com as TPLV dos 

estudantes, estes e outros agentes educativos também são exemplo de resiliência e de 

resistência, iluminado que, perante as dificuldades vivenciadas, é importante não desistir 

e manter, como diria Freire (1979/1987, 1967/2000c), a força da esperança que há-de 

conduzir à afirmação de cenários educativos e sociais mais equitativos, mais inclusivos e 

mais justos. 
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Questão 4 – Que processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos adota 

esta escola para efetivar princípios de EI, particularmente em relação aos 

estudantes surdos?  

Quando analisamos os processos que configuram a inclusão dos estudantes surdos 

na escola onde decorreu o estudo, no ensino recorrente noturno, no sistema SEMC, 

operacionalizando princípios de EI, observamos que o seu sucesso está relacionado com 

os processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos. Assim, é preocupação desta 

tese desocultar-lhes o sentido, iluminando os modos como esta escola se (re)organiza para 

que a inclusão dos estudantes surdos seja uma experiência possível. Ao refletirmos sobre 

os processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos que esta escola mobiliza para 

propiciar aos surdos uma inclusão escolar e social consistente e com sentido, observámos 

que, apesar dos esforços desenvolvidos, ainda evidencia algum descuidado 

organizacional, supervisivo e pedagógico, possibilitando-nos compreender que a 

educação de surdos em Portugal ainda deixa muito a desejar, fruto de uma organização 

escolar burocrática e pouco flexível, que não desenvolve uma cultura de inclusividade 

participada e crítica que, parafraseando Freire (1970/1987), ponha cobro a uma educação 

bancária pouco facilitadora de cenários educativos e sociais inclusivos. Os impactes deste 

descuido organizacional são ilustrados nos modos como são atribuídas aos professores, 

geralmente com critérios meramente burocráticos e administrativos, as turmas que 

incluem surdos e ouvintes para, como referiam os participantes deste estudo, “cumprir 

horários”, destinando-lhes professores sem apetência, bem como sem formação adequada 

que lhes possibilite responder, de modo consistente, às características, necessidades e 

interesses destes estudantes, nomeadamente desenvolver um currículo multilingue e 

intercultural (Melro & César, 2009b, 2010b, in press a, in press b). Assim, este estudo 

possibilitou-nos compreender a urgência de a Escola se repensar no seu todo (Hegarty, 

2001; Marchesi, 2001), operacionalizando consistentemente princípios e práticas 

organizacionais de EI, afirmando-se como espaço e tempo de cuidado ético e profissional, 

não mais compactuando com práticas organizacionais, supervisivas e pedagógicos que 

levem a cenários, contextos e situações semelhantes aos referidos pelos participantes 

deste estudo, marcados pela insegurança, pelo medo, pelo desconhecimento ou pelo risco, 

constituindo-se como barreiras à afirmação da Escola como reflexiva, aprendente e 

inclusiva.  

A voz dos participantes denuncia uma organização escolar burocrática e pouco 

centrada na pessoa de cada aluno, pouco humanista, não se coadunando com práticas 
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pedagógicas que se querem inclusivas, fazendo com que se incluam os estudantes surdos 

excluindo-os, depois, no interior da própria escola. Assim, se em contexto de EI a Escola 

deve estar preparada para educar todos os estudantes, este estudo evidencia ser dever 

ético-político atuar de modo a fazer cumprir os princípios que subscreve, desenvolvendo 

uma praxis organizacional, supervisiva e pedagógicas rigorosa, não os descuidando, 

sobretudo quando se trata de educar estudantes que, como os surdos, exigem da Escola 

cuidados acrescidos, de que dotar os professores de formação especializada é exemplo, 

motivando-os, apoiando-os, acompanhando-os, implantando, enfim, um praxis 

supervisiva que lhe dê voz e poder. As evidências empíricas ilustram barreiras à 

afirmação de processos organizacionais, supervisivos e pedagógicos dialógicos, 

participados e colaborativos, importando propiciar a emergência de uma cultura de escola 

inclusiva que valorize a diversidade dos que nela participam, respondendo-lhe 

adequadamente e apontando-lhes ser possível desenharem futuros profissionais e pessoais 

mais promissores.  

Como evidenciamos, em sistemas educativos que se querem inclusivos, as 

decisões a nível macro têm de considerar outros critérios de distribuição dos docentes 

pelas escolas, pondo cobro a processos que não têm em consideração os projetos 

educativos das escolas e dos docentes, outras qualificações profissionais que não a 

classificação com que terminaram o percurso académico que lhes dá acesso à profissão e 

o tempo de serviço, excluindo ou não os distribuindo de acordo com outras qualificações 

que lhes permitiriam operacionalizar princípios de EI, tais como terem certificação em 

braille ou em LGP.  

Corroborando os resultados de outros estudos levados a cabo por outros autores 

noutros contextos (Ainscow, 2005; Porter & Smith, 2011; Ryan & Gottfried, 2012), as 

evidências empíricas desta investigação iluminam ser urgente que a Escola se assuma 

como agente de mudança (Perrenoud, 2002a, 2002b), concebendo os processos 

organizacionais, supervisivos e pedagógicos como ferramentas culturais, contribuindo 

para que sejam efetivados os princípios de qualidade educativa inerentes à EI. Estes 

princípios ganham particular relevância na educação dos surdos que se encontram a 

frequentar sistemas formais de educação de adultos, como o ensino recorrente noturno na 

modalidade do SEMC, desafiando a Escola e os processos organizacionais, supervisivos 

e pedagógicos que a configuram a reconhecerem e a valorizarem a diversidade 

linguístico-cultural que lhes é própria (Melro & César, 2009b, 2012, in press a, in press 

b), significando, como evidenciámos, ser dever da Escola afirmar uma cultura 
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organizacional e profissional focada em processos formativos e supervisivos 

colaborativos, reflexivos e legitimamente participados. 

Questão 5 – Quais os elementos facilitadores e as barreiras à inclusão dos 

estudantes surdos nesta escola? 

Quando está em causa analisar, compreender e interpretar os processos 

epistemológicos, ético-políticos e educativos que iluminam a inclusão dos estudantes 

sinalizados como necessitando de AESE, como os estudantes surdos adultos, é importante 

evidenciar quais os elementos que facilitam a inclusão, bem como as barreiras existentes, 

de modo a que possam ser ultrapassadas. As evidências empíricas deste estudo mostram 

ser importante que a Escola identifique e operacionalize elementos facilitadores de 

inclusividade, reconhecendo-os, valorizando-os, apoiando-os, potenciando-os, 

derrubando, enfim, as barreiras à afirmação de uma Escola inclusiva e intercultural. 

Assim, as evidências empíricas deste estudo indicam que, a par de outros agentes 

educativos, os professores são um dos elementos-chave na inclusão dos estudantes surdos 

na escola. Porém, paradoxalmente, eles também se constituem como barreiras à sua 

inclusão. Como iluminámos, quando os professores tiveram acesso a uma formação 

especializada, atempada e apropriada à inclusão consistente destes estudantes, mobilizam 

conhecimentos e competências que lhes possibilitam operacionalizar princípios de 

educação de surdos, reconhecendo e valorizando, nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas, a sua diversidade linguístico-cultural. Urge que a Escola derrube uma das 

principais barreiras à inclusão dos estudantes surdos na Escola: formação lacunar dos 

professores e de outros agentes educativos, possibilitando-lhes desenvolver um currículo 

multilingue e intercultural, que propicie aos surdos equidade no acesso às oportunidades 

de sucesso escolar e social.  

Um outro elemento fundamental para que a inclusão destes estudantes tenha 

sucesso interrelaciona-se como a necessidade de a Escola desenvolver processos 

organizacionais, supervisivos e pedagógicos que facilitem a afirmação destes 

participantes como elementos facilitadores da inclusão dos surdos, desenvolvendo uma 

formação inter- e intra-pares que afirme a Escola como locus de formação (Formosinho, 

2009) onde, reflexiva, dialógica e colaborativamente se desenhem formas de atuação que 

respondam adequada e consistentemente à diversidade destes estudantes. Como 

evidenciámos, isso pode ser conseguido se a Escola puser cobro a uma praxis 

organizacional, profissional e supervisiva marcada pela ignorância, pela solidão, pelo 

desnorte que levam à ausência, nos professores e noutros agentes educativos, de formas 
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de atuação informadas, reflexivas e colaborativas, resultando na incapacidade de 

desenvolverem um currículo inclusivo e intercultural, bem como de realizarem transições 

entre línguas e culturas. 

Assim, as evidências empíricas permitem-nos compreender que, para que a Escola 

ultrapasse barreiras endógenas à inclusão dos estudantes surdos, deve tomar consciência 

da importância de uma cultura organizacional e profissional eticamente comprometida 

que imprima qualidade à educação oferecida. Isso pode ser conseguido se, como 

evidencia este estudo, a Escola adotar práticas organizacionais e profissionais 

facilitadoras de processos supervisos que contemplem a criação equipas de trabalho multi 

e interdisciplinar, assumindo a colaboração inter- e intra-pares como princípio orientador 

de uma praxis supervisiva inclusiva, reflexiva e crítica (Alarcão, 2008; Leite, 2002; 

Roldão, 2009, 2012; Ryan & Gottfried, 2012; Schön, 1983). 

Importa, pois, que a Escola se assuma como facilitadora de inclusividade e de 

interculturalidade, fazendo emergir espaços e tempos de reflexibilidade crítica, que 

apoiem e afirmem como elementos de inclusão as estruturas organizacionais e 

supervisivas que a configuram, como os conselhos de departamento e de disciplina, os 

conselhos pedagógico e de escola, entre outros, assumindo os processos organizacionais, 

supervisivos e pedagógicos como elementos de desenvolvimento organizacional e 

profissional da Escola (Argyris & Schön, 1978; Sá-Chaves, 2011), derrubando barreiras 

e afirmando-se como inclusiva.  

Como este estudo ilumina, para que a inclusão dos estudantes surdos seja uma 

vivência possível, é necessário que a Escola derrube barreiras à inclusividade e afirme 

uma cultura organizacional e profissional cujas formas de atuação desfaçam mitos, 

combatam preconceitos, assumindo os surdos como participantes legítimos e pondo cobro 

ao seu disempowerment. 

Questão 6 – Quais os impactes da inclusão de estudantes surdos na vida desta 

escola e nas TPLV da vida dos diversos participantes? 

Focando os impactes da inclusão de estudantes surdos na vida da escola e na dos 

participantes, as evidências empíricas indicam que eles incidem sobre: (a) os processos 

organizacionais, supervisivos e pedagógicos que a escola valoriza e operacionaliza, 

reorganizando-se para que afirme uma praxis educativa mais inclusiva e intercultural que 

reconheça as potencialidades e as especificidades destes estudantes; (b) as representações 

sociais sobre a escola, sobre a profissionalidade docente, sobre os estudantes, bem como 

sobre a Educação e as sociedades no seu todo, fazendo emergir uma consciência 
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epistemológica e ético-política crítica comprometida com valores humanistas e 

democráticos, com impactes no desenho das TPLV dos participantes; (c) o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos professores e de outros agentes educativos, 

reconhecendo na inclusão de estudantes surdos um elemento-chave para a afirmação, na 

escola, de processos formativos focados na operacionalização consistente dos princípios 

de educação de surdos inclusiva; e (d) as aprendizagens dos estudantes, com impactes no 

seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social, bem como na sua inclusão escolar e 

social. 

Interrelacionados com os impactes indicados, este estudo ilumina que a inclusão 

de estudantes surdos nesta escola tem também impactes sobre: (a) as abordagens que a 

escola faz sobre a EI, particularmente as relacionadas com a educação de surdos adultos, 

perspetivando-a já não como uma modalidade de ensino especial, mas como uma 

ferramenta cultural que propicia o desenvolvimento cognitivo e emocional destes 

estudantes, dos pares, dos professores e de outros agentes educativos que participam na 

escola; (b) a forma como esta escola responde à diversidade linguístico-cultural que a 

caracteriza, desenvolvendo formas de atuação muito próximas do paradigma da inclusão 

que a reconhece, valoriza e celebra, sendo o contacto diário com os surdos um elemento 

essencial dessa aceitação; (c) os modos como esta escola e estes participantes perspetivam 

os surdos, levando-os a assumir o paradigma sócio-antropológico, que os reconhece e 

valoriza na alteridade ontológica e cultural que configuram, abandonando gradualmente 

o paradigma medico-patológico que os descrimina, os segrega, os exclui; (d) as 

representações sociais, formas de atuação que se afirmam como mais valorizadoras dos 

surdos, de modo a não perpetuar o estigma e o preconceito com que, durante muitos 

séculos, a Escola e as sociedades perspetivaram os surdos; (e) os princípios e as práticas 

com que a Escola desenha a educação dos surdos, abandonando, ainda que nem sempre 

de modo consistente, o oralismo ou a comunicação total, e desenvolvendo uma praxis 

inclusiva e intercultural que respeite, valorize, abrace e celebre a diversidade linguístico-

cultural que caracteriza os surdos, com impactes no seu acesso ao sucesso escolar e social; 

e (f) as transições realizadas entre línguas e culturas, bem como entre a Escola e a 

sociedade, reconhecendo a transversalidade da EI e afirmando a inclusividade e a 

interculturalidade.  

A complexidade epistemológica, ético-política e educativa que configura a 

inclusão de estudantes surdos na escola, leva-nos a afirmar que os impactes na Escola e 

nas sociedades contribuirão para a afirmação de uma educação e sociedade mais 
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equitativas, mais inclusivas, mais interculturais e mais justas. Exigem-se uma educação e 

sociedades facilitadoras da apropriação de conhecimentos e do 

desenvolvimento/mobilização de capacidades e competências, propiciando aos 

indivíduos o desenvolvimento de mecanismos de inter- e intra-empowerment, afirmando 

a participação legítima e o empowerment de todos, com impactes na cidadania 

democrática e na equidade educativa e social. 

Trajetórias futuras 

A vulnerabilidade educativa, social e cultural que configurava os surdos, 

nomeadamente, em Portugal, fez emergir no investigador uma consciência 

epistemológica, ético-política, educativa e sociocultural que nos indicava ser nosso dever 

desocultar-lhe o sentido, contribuindo para por cobro ao disempowerment dos surdos. 

Optámos, então, por realizar este estudo que, na esteira de outros entretanto desenvolvidos 

(Melro, 1999, Melro, 2003a), pretendia contribuir para reduzir as diversas formas de 

exclusão que, em Portugal, os surdos vivenciam, dando-lhes voz e poder. Consideramos 

essencial ter a investigação que lhe deu origem sido desenvolvida no domínio da EI e 

intercultural, iluminando barreiras à inclusão escolar e social dos surdos, que importa 

derrubar. 

Apesar de termos dado por concluída uma etapa profissional – a tese de 

doutoramento –, a complexidade que subjaz a este estudo impede-nos de afirmar que a 

tenhamos concluído este processo de aprendizagem, até porque assumimos a EI e 

intercultural como ferramenta cultural, dinâmica e processual, exigindo uma ação 

constante que possibilite a transformação consistente dos princípios e das práticas sociais, 

educativas, investigativas e culturais, comprometendo-nos com a inclusividade, com a 

interculturalidade e com a equidade. Reconhecemos na realização deste trabalho um 

espaço e tempo de desenvolvimento profissional e pessoal do investigador, permitindo-

lhe apropriar conhecimentos e desenvolver competências no domínio da EI, em particular 

na educação de surdos, com impactes nas trajetórias profissionais e pessoais desenhadas 

e a desenhar.  

Concebendo os indivíduos como ontologicamente inacabados, dialógicos, 

criativos, transformadores, reflexivos, críticos e participativos (Freire, 1970/1987, 1996), 

e conectando esta conceptualização com a TPLV que pretendemos desenhar para o futuro, 

síntese de múltiplos fatores e de interconexões de interações sociais, idealizando e 
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operacionalizando o idealizado, uma certeza emerge: queremos continuar a trabalhar no 

domínio da EI e intercultural, particularmente na educação de surdos, analisando e 

interpretando sentidos, partilhando, refletindo e confrontando as formas de pensamento 

que mobilizamos, para, dialógica e colaborativamente, continuar a desocultar o sentido 

que ilumina a inclusão escolar e social dos surdos em Portugal. 

Tendo em conta a presente investigação, e uma vez que o domínio da EI e 

intercultural, nomeadamente da educação de surdos, é um domínio que nos interessa e 

onde temos vindo a desenvolver atividade profissional como investigador, como docente 

e, mais recentemente, como diretor de um centro de formação de professores, gostaríamos 

de estudar os impactes da inclusão dos adultos surdos nas TPLV que desenham, nos 

contextos educativo, profissional e pessoal. Para tal, gostaríamos de realizar um follow 

up que analisasse e interpretasse os impactes que a frequência desta escola teve nas TPLV 

dos surdos adultos que participaram neste estudo, bem como nos pares ouvintes e 

respetivos professores. É um desafio que gostaríamos de abraçar num futuro post doc, 

dando corpo à vontade de continuarmos a produzir conhecimento no domínio da EI e 

intercultural e ao dever ético-político de podermos contribuir para a redução da exclusão 

vivenciada pelos adultos surdos em Portugal. 

Não menos aliciante é para nós desenhar a trajetória de participação no domínio 

da formação de professores, em contexto de EI e intercultural - um domínio que nos tem 

acompanhado profissionalmente há cerca de 20 anos. Como esta investigação ilumina, os 

professores são cruciais na afirmação de cenários educativos e sociais mais inclusivos, 

mais equitativos e mais justos. Assim, por consideramos ser urgente que a Escola assuma 

e estude a formação destes agentes educativos na e para a inclusividade, na e para a 

interculturalidade, na e para a diversidade, bem como pelas responsabilidades inerentes 

ao cargo de diretor de centro de formação de professores que recentemente assumimos, 

gostaríamos de dar continuidade a projetos profissionais e formativos como o ciclo de 

conferências Do Gesto à Voz: Educação de Surdos e Inclusão - um exemplo de como se 

podem operacionalizar estes princípios de educação e formação inclusivos.  

Organizado pelo investigador e com a colaboração de uma vasta equipa de 

profissionais de diferentes quadrantes, este ciclo de conferências assumiu-se como um 

fórum transdisciplinar inclusivo no domínio da educação de surdos, com impactes na 

formação de professores e de outros agentes educativos, bem como no empowerment de 

uns e de outros. Tendo sido acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua de Professores, nele participaram surdos e ouvintes, com diversas idades, níveis 
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de escolaridade, formações iniciais e profissões, usando como recurso linguístico tanto a 

LGP como a LP, de acordo com a língua materna de cada um, propiciando vivências de 

diálogo intercultural, algo que nos parece essencial promover entre a comunidade surda 

e a ouvinte, com impactes na formação intercultural de professores e de outros agentes 

educativos. Quando nos referimos à necessidade de diálogo intercultural, este inclui as 

várias entidades representantes dos surdos, como a APS, a ASP, a FPAS ou a AFAS, 

dialogando num mesmo espaço e tempo, abordando as questões que as preocupam, bem 

como outros, mais anónimos, surdos e ouvintes, igualmente participantes legítimos destas 

comunidades: pais, familiares, professores do ensino regular e do ensino especial, 

estudantes, intérpretes de LGP e tantos outros, que tiveram voz e poder, exprimindo 

preocupações, dúvidas, questões, sucessos e muito do esforço que têm vindo a fazer para 

tornar a inclusão uma prática e não apenas um ideal. 

Por acreditarmos ser possível fazer emergir cenários educativos e sociais mais 

equitativos, mais inclusivos e mais promissores para os surdos, sejam quais forem as 

TPLV futuras, estamos certos que elas se interrelacionarão com o dever ético-político de 

(re)construímos paradigmas epistemológicos e praxiológicos que possibilitem dar voz e 

poder, afirmando uma Escola e sociedades mais inclusivas. Assim, esperamos que este 

trabalho facilite o desenvolvimento de outros projetos de investigação em EI e 

intercultural, para que promovam o acesso ao sucesso escolar dos estudantes sinalizados 

como necessitando de AESE, como os surdos. Nesse sentido, gostaríamos de conceber e 

pôr em prática mais cursos e ações de formação que permitissem às famílias, aos 

estudantes, aos professores e a outros agentes educativos terem acesso ao que nos foi 

permitido apropriar com o desenvolvimento deste estudo bem como o trabalho que 

desenvolvemos no âmbito do projeto de investigação Interação e Conhecimento – onde 

germinou esta investigação – trouxeram de inovador para a Educação e para a afirmação 

de cenários investigativos mais colaborativos, mais participativos e mais inclusivos. 
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