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Subcapítulo 4.4 
Reflexividade e Conflito de Legitimidades na Educação Especial 

 
 

A organização da educação de crianças e jovens com discapacidades, em contextos mais 
ou menos segregados, primeiro, e a criação pelo Ministério da Educação de equipas de 
educação especial (EEE) para promover e apoiar a integração escolar dessas crianças e 
jovens, assim como, depois, a intervenção educativa precoce junto de crianças em risco 
e suas famílias, deu a um bom número de educadoras e professores (sobretudo do 1º 
ciclo) a oportunidade de trabalhar duradouramente em contextos educacionais diferentes 
dos tradicionais na escola pública e no jardim de infância. Em centros educativos 
especializados, em projectos de intervenção precoce e noutras equipas 
multiprofissionais de apoio à integração escolar (mais ou menos informais), estes 
professores interagiram quotidianamente, trabalharam em proximidade, coordenaram 
acções, trocaram informações e desenvolveram saberes com outros profissionais, 
sobretudo das áreas médico–terapêutica e do serviço social. Nessa interacção, 
desenvolveram práticas de reflexão, explicitando procedimentos e formalizando a 
linguagem de interacção; o que os levou a uma consciência discursiva do saber 
profissional que aí foram construindo e à procura de conhecimento abstracto 
(nomeadamente em cursos de especialização), permitindo-lhes a transferência desse 
saber para contextos de trabalho em relação estreita e prolongada com famílias e para 
contextos em que o trabalho educativo individual tinha que ser articulado com a 
planificação curricular e as práticas pedagógicas das turmas e escolas.  
  A posição muito particular que os professores de educação especial (EE) tinham 
no campo da educação e a autonomia técnica de que dispuseram durante muitos anos, 
nomeadamente no âmbito de EEE, favoreceram o desenvolvimento de uma 
reflexividade que incidiu sobre o funcionamento das instituições e sobre os princípios 
que geram categorias, regras e recursos, quer para a educação especial (EE), quer para a 
educação em geral. No desenvolvimento dessa reflexividade, alguns professores de EE 
aperceberam-se de um conflito de legitimidades em torno desses princípios. 

Numa fase em que viam a sua autonomia ser reduzida e o conflito de 
legitimidades a agudizar-se, devido às “reformas educativas” e a uma reorganização da 
EE justificada pelos “novos” princípios da “escola inclusiva” 1, um grupo de educadoras 
e professores que se tinham encontrado numa EEE onde a reflexão institucional era 
assumida como uma tarefa da equipa e que tinham procurado, sem sucesso, levar essa 
reflexão aos escalões da administração escolar regional a quem competia a supervisão 
das EEE (e que nesse âmbito promoveram durante anos vários tipos de reuniões e 
encontros com uma frequência quase mensal), procurou, através de uma narrativa 
construída em diálogo numa série de encontros, refigurar esse percurso de experiências 
e reflexões 2. 

 Neste subcapítulo, prossegue-se a análise dessa narrativa dialogada (iniciada no 
Subcapítulo 4.2), estando aqui particularmente em foco:  

- na Secção 1, o modo como, desde a socialização inicial na profissão (no 
contexto dos centros especializados sob a orientação de psicólogos e 
pedopsiquiatras formados na escola psicanalítica), a reflexão incidia sobre os 

                                                 
1As EEE respondiam directamente perante a chamada Divisão de Educação Especial (DEE) do Ministério 
da Educação (ME), dotada de grande autonomia no aparelho do ME, devido ao lugar relativamente 
marginal (e pouco enquadrado, política e administrativamente) que então era atribuído à EE. Com a sua 
integração progressiva no campo da educação e o seu enquadramento nas políticas de reforma educativa 
dos anos 90, o sub-campo da EE viria a perder autonomia e de certo modo a dissolver-se.  
2 Essa narrativa intitulada Nós, foi integrada como Anexo nesta tese para a obtenção do grau de doutor. 
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aspectos indissociavelmente emocionais e técnicos da relação educativa, 
desenvolvendo-se práticas de “produção e cuidado de si” que passavam, quer 
pela reflexividade interactiva, quer por “reuniões de síntese” – está aí em 
questão em que medida essas práticas promovem, ou prefiguram mesmo, a 
reflexão institucional;  

- na Secção 2, o modo como a consciência discursiva dessas dimensões práxica e 
técnica se exprime em narrativas do “acompanhamento de casos” - procurando-
se mostrar como também os contextos narrativos podem levar ao 
desenvolvimento da reflexividade institucional, e analisar as circunstâncias em 
que o agudizar do conflito de legitimidades favorece esse desenvolvimento; 

- na Secção 3, o modo como, interligando narratividade e reflexividade 
institucional, esta pode ser desenvolvida incidindo simultaneamente sobre os 
sistemas abstractos (onde são formulados os princípios que geram regras e 
recursos) e sobre os contextos locais (onde essas regras, que podem ser 
reinterpretadas, regulam os usos, eventualmente alternativos, de recursos 
legítimos) – estão aqui em discussão as condicionantes e os limites do 
desenvolvimento dessa reflexividade (pela sua relação com o conhecimento 
abstracto e com a posição social na estrutura de poder). 

 
 Estes profissionais, que começaram por (1) viver o conflito de legitimidades 

sobre as interpretações e usos alternativos de regras e recursos nos contextos de 
interacção quotidiana com outros profissionais e no acompanhamento ao longo de anos 
de crianças com discapacidades, e que (2) participaram no conflito de legitimidades no 
contexto de escolas e de serviços, assim como em torno da articulação entre estes, 
acabaram por (3) fazer a sua reflexão incidir sobre a globalidade dos campos sociais em 
que esses conflitos se desenvolvem.  

 Neste subcapítulo procura-se abordar as relações entre esses três níveis do 
conflito de legitimidades. Quais as relações que os narradores estabelecem entre eles? 
Quais as relações que diversas abordagens sociológicas permitem estabelecer? Quais os 
usos que os profissionais poderão fazer dessas diferentes abordagens sociológicas? 

 Vários sociólogos que estudaram a experiência profissional nas áreas da 
educação, médico-terapêutica e do serviço social na última década do século XX 
identificam três lógicas da acção profissional que podem ser postas em correspondência 
com os três tipos de contextos sobre os quais os professores de EE a que nos referimos 
fizeram incidir sucessivamente a sua reflexão, permitindo identificar três níveis do 
conflito de legitimidades. Mas, enquanto que o percurso de reflexão desses professores 
aponta para um conflito de legitimidades presente em cada um dos contextos, 
permitindo colocar a hipótese de se tratar do mesmo conflito de legitimidades em três 
níveis, um desses sociólogos, François DUBET (2002), ao colocar a ênfase no conflito 
entre as três lógicas, passa completamente ao lado do conceito de campo social como 
lugar de desenvolvimento desse conflito e faz de cada profissional a sede para o seu 
desenrolar e para a sua eventual resolução: Como se pode ver no Subcapítulo 3.8, para 
este autor, é ao trabalhador que compete “recompor a unidade da sua experiência e 
desse modo a do seu objecto de trabalho”, assumindo uma tarefa de integração social (e 
entre o social e o sistémico) que o nível dos sistemas já não assegura 3. Daqui resulta 
uma sobrevalorização da “relação”, que não corresponde à experiência do grupo cuja 
narrativa tem vindo a ser analisada. 

                                                 
3 DUBET, 2002, p. 324: l’unité du travail finit par ne s’éprouver que dans la critique, que dans le 
mouvement même qui s’efforce de rassembler une expérience. 
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Já se pôde ver (no Subcapítulo 3.9 e na Secção 4.3.2) que Yves COUTURIER 
(2004), desloca o foco da análise da “relação” para a “intervenção”, embora identifique 
nessa “intervenção” uma dimensão “práxica” 4. 
  Couturier dá grande importância à distinção que Giddens faz entre a consciência 
prática e a discursiva porque permite identificar vários níveis de reflexividade 5. É 
necessário ter presente a diferença entre: 1) uma reflexividade, de certo modo 
inconsciente, ligada ao que Bourdieu chama o sentido prático e Giddens a consciência 
prática; 2) uma reflexividade que permite a organização discursiva da prática pelos 
sujeitos/actores, a regulação da acção e a coordenação pela prestação de contas e pela 
negociação da linguagem, que se pode considerar como uma reflexividade interactiva; e 
3) uma reflexividade institucional, muito ligada à prática discursiva que permite ao 
actor objectivar o social e a sua própria relação com o social 6. Como já se procurou 
mostrar no subcapítulo 3.9, o modo de Giddens e mesmo Couturier articularem esses 
três níveis da reflexividade não é satisfatório, tendo-se procurado no decurso desta 
investigação uma articulação que fosse mais adequada para pensar o papel da 
reflexividade na emancipação de grupos sociais 7. 
  Foi aí afirmado que a reflexividade institucional decorreria, segundo 
COUTURIER (2002), num “plano mediado em que o social se produz e se reproduz na 
interacção das instituições e em que a relação do sujeito com a sua experiência é 
mediada pelo movimento de estruturação do social” 8, e que isso impediria uma “visão 
focal” dos sujeitos sobre os níveis macro e meso de estruturação do social. Haveria, 
portanto, um problema de articulação entre os dois movimentos da reflexividade que 
Giddens identifica na base da estruturação social. Defende-se aqui que outra 
articulação poderia basear-se no facto de actores e instituições, nas suas diversas 
reflexividades, se referirem a um mesmo campo social. 

Correspondendo a dimensão dos sistemas aos contextos em que alguns 
professores de EE fazem incidir a sua atenção quando põem em questão os princípios 
que geram regras e recursos, estamos, no caso destes professores, perante uma situação 
muito diferente, que levou a procurar outras abordagens. Como se viu no Subcapítulo 

                                                 
4 Dimensão “práxica”, que Couturier define em termos muito próximos daqueles com que Dubet se refere 
à “relação”: “praxis como mobilização de si em actividades complexas, necessárias e éticas (...) no 
quadro de uma relação entre coexistentes, o utilizador e o profissional...”.  
5 Couturier entende que a “separação analítica” que Giddens faz entre a consciência prática e a discursiva, 
é importante porque “a reflexividade relegada ao sentido prático não permite uma abordagem do duplo 
movimento reflexivo”, com que este sociólogo teoriza a estruturação social na fase da modernidade 
reflexiva. Chama também a atenção para que a dimensão discursiva não está reduzida, em Giddens, a uma 
praxis ética na inflexão introspectiva, passando sim pela explicitação das práticas.  
6 Segundo COUTURIER (2002), nessa teoria, a reflexividade seria “modo de reprodução/ actualização/ 
realização do social pelas práticas dos agentes, mas também pelo trabalho das instituições” que seriam 
“tão reflexivas quanto os agentes”. Tal como um agente realiza o seu projecto por uma praxis reflexiva 
discursiva, também uma organização pode antecipar os seus possíveis ligando futuro e passado num 
presente razoável. O projecto de Giddens seria, portanto, “ articular acções e estruturas numa dualidade” 
em que o estrutural seria "quer o meio quer o resultado não intencional das práticas sociais” (Giddens, cit. 
in COUTURIER, 2002). 
7 Confrontou-se no Subcapítulo 3.9 o argumento de que: “A reflexividade da praxis subjectivante articularia a 
dimensão relacional com a dimensão dos sistemas porque realizaria na prática o epistema performativo liberal, e não por se inserir 
num processo reflexivo mais global que levaria os actores a objectivar o social. Essa reflexividade, estaria restringida à dimensão 
práxica e não teria nenhum efeito emancipatório, funcionando, pelo contrário, como um reforço da lógica do «centro do poder»”. 
8 Segundo essa concepção a determinação do quadro de acção destes profissionais decorreria em 
contextos, ou esferas exteriores à sua praxis, e isso explicaria que, conforme constata COUTURIER (2004) nos grupos 
profissionais que estuda: “o mundo dos sistemas, sejam os grandes determinantes sociais, as políticas sociais, os saberes científicos, 
as relações de classes ou de sexos, por exemplo, é, feitas as contas, pouco presente nas explicações da intervenção”, sendo 
introduzido no discurso como “simples contexto para a mobilização de si”. 
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3.9, DUBET (2002) fala de uma circularidade conflitual entre lógicas de acção em que 
o conflito de legitimidade tende a ser restringido à subjectividade dos profissionais e a 
existência de um campo social onde se desenvolve o conflito de legitimidades não é 
pensado nem pelos actores nem pelo sociólogo – o que leva a colocar a questão de como 
os profissionais relacionais podem encontrar uma saída do circuito fechado das lógicas 
circularmente conflituantes. Enquanto que em COUTURIER (2002 e 2004) se encontra 
uma dimensão que, não obstante ser determinante da acção, não poderia ser pensada na 
sua globalidade pelos actores/sujeitos, que articulariam as dimensões da sua acção 
exclusivamente no modo práxico – contra o que se mantém a questão de saber se e 
como os actores sociais podem fazer a sua atenção incidir no funcionamento de 
instituições e campos sociais de um modo que corresponda à reflexividade que aí se 
desenvolve e lhes permita superar as limitações de uma consciência discursiva 
construída em contextos locais.. Por isso, foi importante compreender como a 
teorização de CARIA (2000, 2002a e 2005) fornece, sobretudo com o desenvolvimento 
dos conceitos de “reflexividade institucional” e de “racionalização da cultura”, 
instrumentos para compreender o modo como este grupo de professores de EE narra a 
sua experiência, e para formular questões relativas à possibilidade de práticas reflexivas, 
como as que estes profissionais desenvolveram durante anos e os levaram a assumir 
posições no conflito de legitimidades de modo a terem algum efeito sobre as relações de 
forças nos campos sociais. 

A questão principal deste subcapítulo pode, assim, ser reformulada deste modo: 
Como é que a dimensão relacional/práxica/contextual de que estes professores têm uma 
consciência discursiva, se articula com a dimensão dos sistemas abstractos e dos 
campos de lutas em que são formuladas as políticas e produzidos os discursos, ou os 
princípios, que geram problemáticas, categorias, regras e recursos para a educação? 
Como é que o foco da atenção dos profissionais relacionais pode passar de uma 
dimensão à outra? Em que condições e com que limites? Esse progressivo alargamento 
dos contextos e campos sobre os quais incide a reflexão pode ser um processo 
individual, ou depende de práticas institucionais? 
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4.4.1. Consciência Discursiva da Produção de Si e da Técnica na Relação 
 
Como já se viu no Subcapítulo 4.2, educadoras de infância e professores que entraram 
para a EE ainda nos anos 70 do século XX tiveram a oportunidade, em centros 
educativos especializados na educação de crianças com discapacidades, de adquirir um 
saber profissional especializado. A reflexividade interactiva e a explicitação de 
procedimentos que caracterizaram o processo de aquisição desse saber tornou possível a 
sua transferência para contextos de educação integrada em escolas e jardins-de-infância, 
bem como a sua transmissão a outros professores e educadoras. As redes informais de 
relações que muitos desses profissionais constituíram a partir dos seus encontros nesses 
centros e no curso de especialização, e as relações comunitárias que desenvolveram no 
âmbito de EEE, nos anos de 80 e inícios dos de 90, permitiram-lhes desenvolver esse 
saber e fazer um uso contextualizado do conhecimento abstracto, que continuaram a 
procurar em cursos de especialização. No Subcapítulo 4.2, esse processo de construção 
de um saber profissional e de uma identificação profissional já foi referido com algum 
detalhe 9, pelo que não se vai aqui retomar essa análise, a não ser para compreender 
como a “dimensão práxica” (10) da relação com as crianças se articulava com 
procedimentos e outros aspectos técnicos, bem como com a linguagem e o 
conhecimento abstracto. 
  A existência de uma “consciência discursiva” de alguns aspectos dessas relações 
é particularmente evidente nos termos em que uma educadora se refere às suas 
primeiras experiências de trabalho no Centro Infantil Helen Keller, especializado na 
educação de crianças com deficiência visual, onde fez o estágio do Curso de Educadora 
de Infância da Escola João de Deus e onde trabalhou durante mais três anos. Depois de 
se referir ao trabalho conjunto com terapeutas e outras educadoras com muitos anos de 
experiência em EE, fala das reuniões semanais em que estavam presentes também 
assistentes sociais, enfermeiros, professores de música e de expressões, psicólogos e 
médicos de várias especialidades, nomeadamente oftalmologistas e pedopsiquiatras 11. 

Retoma-se aqui esta fala de uma das narradoras porque um problema 
incontornável na relação com crianças com graves discapacidades é a reacção 
emocional que provocam o seu aspecto disforme, a falta de controlo de posturas e 
atitudes ou a falta de competências mínimas de comunicação, que a antropologia 
reconhece como profundamente associados à representação social do que é um ser 
humano 12. Isto põe como primeira exigência aos profissionais que trabalham com 
crianças com estas características não só a superação desse choque inicial, quer na 
atitude exterior, quer nas suas reacções emocionais mais íntimas, mas também um 
contínuo controlo de si, um “cuidado de si”, que pode passar pelas mais diversas 
tecnologias do eu, e que, numa perspectiva psicanalítica, consistem fundamentalmente 

                                                 
9 Nesse subcapítulo, mostrou-se como este processo de construção contextual de um saber profissional 
explicitado e transferível corresponde, em larga medida, à teorização de Caria, tendo-se concluído que 
estes professores desenvolveram um estilo de uso de conhecimento crítico – pragmático que corresponde 
a uma forma emergente de racionalização da cultura, caracterizada pelo insuficiente desenvolvimento do 
sentido interpretativo. 
10 No sentido de COUTURIER (2004). 
11 Diz nomeadamente, como já se viu no Subcapítulo 4.2: “Todas nós tínhamos que dizer o que tínhamos 
feito com os miúdos. Tudo aquilo era analisado e, às duas por três, já éramos nós que éramos analisadas. 
Porque nós dizíamos: o miúdo fez isto ou aquilo. E eles perguntavam: E tu o que é que sentiste? Nós a 
pensar que íamos apresentar um problema do miúdo e acabávamos a falar dos nossos problemas. Se 
surgiam questões mais complicadas, propunham-nos sessões individuais com a psicanalista ou com o 
psicólogo (que era director da escola).” 
12 Ver sobre esta questão Olivier GRIM (2000) e João POMBEIRO (2001). 
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no controlo da contra– transferência 13. E, contudo, a intensidade emocional da relação 
pedagógica com estas crianças tem necessariamente que ser maior.  
  Segundo Dubet e segundo Couturier, desde os anos 60 que psicólogos e 
psiquiatras, sobretudo os de orientação psicanalista, têm generalizado a prática de 
reuniões com os mais diversos profissionais do “trabalho sobre outrem”, 
frequentemente designadas por “reuniões de síntese”, em que o “estudo de caso”, o 
“seguimento” ou “acompanhamento” de um caso (case work) integra como práticas, o 
relatório (compte rendu), a reflexão sobre o modo de estar e a análise da psicodinâmica 
dos profissionais que trabalham no caso. Mas este tipo de trabalho sobre si não ocorre 
apenas nas reuniões regulares. Informalmente, no quotidiano, este tipo de profissionais 
tem quase sempre um parceiro ou um pequeno grupo de apoio em que as relações de 
amizade se misturam com os interesses profissionais, e no contexto do qual é frequente 
assumir as dificuldades na relação com as crianças a níveis mais ou menos profundos e 
sem passar pelo crivo da linguagem psicanalista ou pelo receio de uma perscrutação 
para além do nível desejado. Também a nível informal, é frequente a aquisição de 
atitudes (com alguma eficiência, mesmo que se trate de um comportamento pouco 
reflectido) na relação com as crianças com discapacidades ou as suas famílias, atitudes 
que passam pela banalização da situação: modos de se dirigirem à criança, de 
reconhecerem alguns sinais, de anteciparem reacções... Mas nem sempre essas atitudes 
mais superficiais são suficientes. Como se pôde ver no Subcapítulo 4.2, uma narradora 
de Nós dizia: 

No ano a seguir ao estágio, com o tal miúdo autista [No Keller, algumas das crianças, além de 
discapacidades visuais, apresentavam outras discapacidades ou perturbações, por vezes graves, 
constituindo o que os técnicos designam por casos de multideficiência] com quem eu tinha muitas 
dificuldades, e não me davam indicações que eu achasse que podia seguir, sugeriram-me, por exemplo, que 
me despisse e trabalhasse com ele em íntimo contacto corporal. Mas não insistiram porque chegaram à 
conclusão que eu não tinha formação, e se calhar, não disseram, mas terão pensado que não tinha 
maturidade. Mas encontrei uma forma de jogo com algum contacto corporal que permitiu estabelecer uma 
relação com ele. No Keller dava-se muita importância ao contacto corporal. Noutro ano, tinha uma miúda 
complicada, que se escondia debaixo das mesas, guinchava muito, sem que eu conseguisse acalmá-la. 
Depois de ter apresentado o caso numa reunião, o director foi à sala, meteu-lhe a mão debaixo da camisola 
e acariciou-a – hoje corria o risco de ser acusado de pedofilia. E conseguiu acalmá-la. Claro que nessas 
situações é muito importante a confiança em si próprio.  

 
É toda esta gama de aprendizagens que um professor ou educadora que trabalhe com 
crianças com estas características tem que percorrer na sua socialização. O Centro H. 
Keller proporcionava contextos para toda esta gama, desde os mais informais, de tipo 
comunitário, às relações associativas em rede e, de certo modo, às relações associativas 
organizacionais reguladoras. 

Foi uma verdadeira escola. Embora não houvesse aulas, nas conversas com essas pessoas, o quadro de 
referência teórica estava bem claro! E aí é que eu me dei conta que de facto não sabia rigorosamente nada. 
Não era só uma questão de nomes, conceitos. Era uma questão de ser capaz de reflectir e de saber pensar 
nas coisas, e de saber porque é que se estava a fazer aquilo. Mas aprendi muito pela observação de como é 

                                                 
13 Segundo Laplanche e Pontalis (citado por GRIM (2000, p.84) a “contratransferência” seria “o conjunto 
das reacções inconscientes do analista à ‘pessoa do analisado, e mais particularmente à transferência feita 
por este”. Sendo que a “transferência”, segundo os mesmos autores, “designa em psicanálise o processo 
pelo qual os desejos inconscientes se actualizam sobre certos objectos no quadro dum certo tipo de 
relação estabelecida com eles, e eminentemente no quadro da relação analítica. Trata-se de uma repetição 
de protótipos infantis vivida com um marcado sentimento de actualização.” Grim, um técnico de 
psicomotricidade que trabalha com crianças multideficientes, mostra como os processos de transferência e 
contratransferência se cruzam na pessoa do terapeuta — psico ou fisioterapeuta – e as projecções se 
fazem sobre as disformidades e falta de competência das crianças, pondo em jogo as mais inconscientes 
angustias relacionadas com a identidade da espécie e de si mesmo enquanto ser humano. É por isso que a 
“reabilitação” das “crianças deficientes” passa por um processo de antropogénese. 
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que as colegas trabalhavam. Trabalhávamos muito em conjunto. Entrávamos nas salas umas das outras. 
Estávamos a par das características e dos problemas dos miúdos de cada sala. E tudo isto com muita 
conversa e muita reflexão que nos dava segurança em relação a saber se o que estávamos a fazer era 
adequado. E sobretudo saber porque é que se fazia e que repercussões teria nos miúdos, que sentido teria 
para eles. [14] 
 

Os processos de controlo de si, quer passassem ou não pelo controlo da 
contratransferência, e a participação em conversas em que se explicitam sentimentos e 
tipos de relação e se interpretam situações, implicam um domínio de linguagens 
especializadas, que só a procura de conhecimento abstracto pode proporcionar, assim 
como uma meta–cognição, que só uma racionalização da cultura profissional, e mesmo 
da cultura societal, permite. Podemos pôr-nos a questão de, numa abordagem 
psicanalítica, ou numa abordagem antropopsicanalítica como a que é proposta por 
Olivier GRIM (2000), haver um nível de aprofundamento da relação entre o profissional 
e a pessoa com quem (sobre a qual) trabalha a partir do qual estamos perante o que 
podemos considerar reflexividade institucional. Mas não é possível dizer que a 
generalidade dos que trabalhavam no Keller tivessem desenvolvido a reflexividade 
institucional o suficiente para se poder falar em racionalização da cultura profissional. 

A psicanálise unifica teoricamente as três lógicas do “trabalho sobre outrem” e 
articula as três dimensões referidas por Couturier, num modo que não é necessariamente 
o “práxico” — na medida em que passe pela explicitação de “mediações sociais” 
(Sartre, 1960). Mas como as "reuniões de síntese" não são sessões de psicanálise e os 
psicanalistas aí presentes não explicitam todas as psicodinâmicas e mediações sociais 
que poderiam identificar nessas reuniões, os profissionais que façam um uso profano ou 
fragmentado da psicanálise não têm resolvido na prática o problema dessa articulação 
entre as três dimensões, cuja cisão torna a experiência dos profissionais relacionais tão 
problemática.  
  Quando esta educadora, como vimos acima, relaciona o uso de técnicas de 
contacto corporal com a disponibilidade emocional, a superação de habitus (por 
exemplo de pudor) e a confiança que se tem em si próprio, revela ter uma consciência 
prática da articulação entre a dimensão práxica da relação e a dimensão técnica, mas 
não é clara a consciência discursiva dessa articulação. Nem é explicitada a este 
propósito qualquer reflexão que incida sobre a estrutura de poder na relação entre os 
psicanalistas e os outros profissionais, a não ser uma referência aos estatutos sociais dos 
diversos profissionais e ao facto de alguns não estarem permanentemente no Centro; 
mas sem que as diferenças de estatuto sejam questionadas, nem que se estabeleça 
qualquer relação com as práticas nas reuniões semanais 15.  
  Nesta linha de pensamento, a reflexividade institucional e a “racionalização da 
cultura” só seriam possíveis de alcançar se se passasse por uma abordagem sociológica, 
e fazendo recurso à linguagem e a conhecimentos abstractos construídos no âmbito 
dessa disciplina. A partir da parte final da Secção 4.4.2, pode ver-se como, em que 
medida e em que circunstâncias foram por aí os professores que nos narraram 
dialogicamente a sua experiência. 

                                                 
14 Lendo esta referência durante a orientação desta tese, Raul Iturra fez notar que, ao contrário de Freud, 
que em 1905 e 1917 escreveu sobre as “depravações” na relação com as crianças, Melanie Klein, 1948, 
Hannah Freud, 1953, Wilfred Bion, 1962, aconselham as carícias silenciosas no corpo da criança 
“assustada, mais do que doente”. Ver Iturra 1996 e na revista Página da Educação. 
15 Diz, a propósito das relações entre uma tão grande variedade de profissionais: “...nem havia grande 
distinção entre professoras, educadoras e outros professores de Trabalhos Oficinais e de Educação Física, 
ou mesmo terapeutas. Só médicos e psicólogos, por um lado, e pessoal auxiliar, por outro, é que seriam 
grupos identificáveis como distintos: em parte por razões de estatuto, em parte, no caso dos médicos, 
porque não estavam lá no dia a dia.” 
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4.4.2. Da Narratividade à Reflexividade Institucional 
 
No âmbito da educação de crianças com discapacidades integradas nas escolas e jardins 
de infância, grande parte do trabalho destes professores e educadoras não é uma 
actividade de ensino, designado por “apoio directo”, mas sim o que é designado, entre 
eles e em documentos reguladores emanados de instâncias hierárquicas que os 
controlam, como “apoio indirecto”. Este começou por ser entendido como um trabalho 
de avaliação, aconselhamento e programação com outros professores ou educadoras de 
infância: os professores das turmas ou as educadoras dos grupos em que as crianças 
com deficiência “são integrados”, bem como os responsáveis por órgãos de gestão. Mas 
é, realmente, um trabalho muito mais diversificado e que abrange uma grande variedade 
de pessoas, desde os pais e profissionais que trabalham na área da deficiência, dos 
serviços médico-terapêuticos aos serviços sociais, e que desenvolvem uma relação com 
a mesma criança e sua família, até ao trabalho sobre as representações sociais da 
“deficiência”, na família e no meio social em que se pretende “integrar” a criança. Esse 
trabalho passa, em larga medida, por práticas narrativas, quer para a obtenção de 
informação, quer para o desenvolvimento da relação e a (re)construção do sentido da 
acção educativa 16, quer ainda para a coordenação e coerência, no espaço e no tempo, da 
acção dos vários profissionais (ao longa de toda a vida de um indivíduo com alguma 
discapacidade grave, ou mesmo moderada). Daí que a consciência discursiva dos 
processos em curso em intervenções de longa duração se exprima com frequência na 
forma de narrativas. 
 
Lógicas/dimensões da acção 
 
Nesta subsecção começa-se por pôr em evidência, numa narrativa, as três lógicas de 
acção nas profissões de trabalho sobre outrem, definidas por DUBET (2002), e as três 
dimensões da intervenção referidas por COUTURIER (2004) 17. Se aceitarmos a 
teorização deste autor, segundo a qual o imperativo de implicação na relação remete, 
pela sua génese, para a dimensão dos sistemas, e esta dimensão da “intervenção” se 
refere aos sistemas abstractos (“systèmes d'action agissant hors de la praxis 
professionnelle”, como escreve Couturier), é de esperar que sobre essa consciência 
discursiva possa incidir a reflexividade institucional desenvolvida no âmbito das EEE. 
Vamos ver em que medida isso se verifica nos diálogos em que se reconstituem 
algumas histórias de acompanhamento de casos ao longo de anos18. 

A Irene surgiu-nos através da família quando tinha dois anos. Vivia com os avós e a mãe numa bela quinta 
(...). A mãe tinha-se apaixonado aos 18 anos por um rapaz toxicodependente que nunca mais quis saber da 
Irene e da mãe dela e depois acabou na prisão. Esta menina tinha nascido com uma deficiência nas áreas 
auditiva, visual e motora e com problemas cardíacos. Valeu-lhe a avó, extraordinária, que se ocupou dela. 
Já não sei se comecei a apoiá-la por não haver nenhuma outra educadora disponível [a narradora era na 
altura coordenadora da EEE, e nessa medida geria os recursos desta] ou porque me apaixonei pelo caso. 
Durante três anos, dei-lhe apoio no domicílio, na sala de intervenção precoce e no jardim-de-infância onde 
me deslocava com ela, para lhe proporcionar alguma socialização naquele contexto. Apesar de sempre ter 
apoiado crianças multideficientes desde o primeiro ano, em que trabalhei com uma surdocega, senti 
necessidade de contactar a ESE de Lisboa para ter algum apoio de retaguarda, e acabei por ser convidada 
para frequentar um curso que estavam a preparar na área da surdocegueira, em colaboração com a 
universidade de Boston. Davam prioridade a educadoras ou professoras que estivessem a trabalhar com 
surdocegos, porque associado ao curso estava um projecto de investigação. Envolvi-me muito com este 

                                                 
16 Referimos detalhadamente esse trabalho em FILIPE, 2003a. 
17 Estas dimensões e lógicas foram apresentadas sinteticamente nos subcapítulos 3. 8. e 3.9 
18 Necessariamente escolhidas entre as mais sintéticas, ou com excertos seleccionados por razões de 
economia deste texto. 
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caso, criando amizade com a família, especialmente com a avó, uma boa relação que ainda hoje se 
mantêm, e uma grande afecto pela miúda. Era uma criança com quem trabalhava muito corporalmente. Ao 
longo de três anos, trabalhei sempre com ela ao colo. Por ela ter a deficiência motora, mas também por 
necessitar muito da relação corporal para lhe transmitir emoções e para lhe poder ensinar acções e 
reacções. Havia que rotinizar sequências de actividades, mas era a comunicação que mais me preocupava 
e mais difícil era. Ensinava-lhe gestos, associava acções e objectos, antecipava-lhe as actividades para a 
tranquilizar. Eram gestos que demorava meses a ensinar-lhe. Havia dias em que estava a trabalhar bem 
com ela, parecia tranquila, e de repente as lágrimas corriam-lhe pela face. Ninguém conseguia decifrar... Só 
me apetecia chorar também. Foi um trabalho muito violento, a nível físico (dei cabo da coluna), mas 
sobretudo emocionalmente. Em mais de vinte anos de trabalho na educação especial foi a única criança 
com quem eu sonhei que era minha filha e, em sonhos, chorava compulsivamente angustiada. Nunca me 
tinha acontecido nada de parecido. Investi muito psicológica e fisicamente. O curso que frequentei ajudou-
me bastante. Mas continua a ser a única miúda em relação à qual eu tenho a sensação de que não consegui 
fazer nada por ela. Hoje está num centro de educação especial, depois de ter passado por um colégio para 
onde a encaminhei depois de uma angustiada procura com a avó e a mãe, porque não me satisfazia 
nenhuma das alternativas. Depois de a apoiar, senti pela primeira vez um irredimível falhanço e cansaço da 
educação especial. Cada vez mais me pergunto, mesmo quando estou com outros miúdos, se vale a pena 
obrigá-los a tanto esforço como aquele que implica a intervenção de educadores especializados. Sempre 
criei grande afecto pelas crianças com quem trabalhei, mas tinha sempre uma atitude muito técnica e de 
exigência. Quando pela primeira vez me envolvi profundamente a nível emocional, fiquei esgotada.  
[…]O caso mais próximo deste tinha sido o do António José, um miúdo que nasceu com hidrocefalia, com 
grande disformidade facial, que tinha um grande atraso de desenvolvimento e que, mesmo quando 
aprendeu a andar tinha um grande desequilíbrio na marcha. Dei-lhe apoio ao domicílio sem nunca ter 
conseguido integrá-lo e como na aldeia onde vivia não havia nenhum jardim de infância levava-o muitas 
vezes ao parque infantil onde o socializava com outras crianças e onde desenvolvia outras actividades do 
programa que tinha para ele. Entretanto os outros meninos da aldeia também se habituavam a ele. Criei 
uma boa relação com esta família e quando ele tinha seis anos fiz um encaminhamento para a unidade local 
que a Liga dos Deficientes Motores tinha criado na escola de O. A última vez que o encontrei foi em 1998, já 
com 16 anos, na sala da Liga, quando a ECAE de Sintra voltou a ter a responsabilidade por aquela zona. 
Fizeram com ele o trabalho possível durante estes anos todos, mas agora que ele se aproxima dos 18 anos 
não têm possibilidade de continuar a responder às necessidades dele e da família. Nem os pais nem eu e a 
técnica da Liga encontrámos qualquer colocação para ele. E a procura estendeu-se desde Lisboa a Torres 
Vedras. Está agora em casa. Como muitos outros que acompanhámos durante anos.  
 

Relativamente à dimensão dos sistemas, esta educadora e outras que trabalham na EE 
formulam, noutras ocasiões, questões que aqui são apenas afloradas: Que sentido tem 
um tão grande investimento na intervenção precoce e na integração educativa/escolar de 
crianças “deficientes” se não são acompanhadas por um investimento correspondente 
numa formação profissionalizante adequada a estas pessoas, ou, se as suas limitações 
são mais graves como nestes casos, se não existem estruturas de apoio às famílias e de 
acolhimento quando estas faltam, centros de actividades ocupacionais, lares, concebidos 
de um modo que permitam a essas pessoas e às suas famílias uma vida o mais próximo 
possível do normal? Porque é que tantas vezes, depois de se ter assegurado um percurso 
escolar que as “normalizou “ tanto quanto possível enquanto crianças, esse processo é 
abruptamente interrompido por falta de estruturas adequadas em número suficiente 
quando termina a idade escolar, ou depois de esta ser artificialmente prolongada mais 
uns anos? Porque é que se radicaliza o discurso da inclusão escolar destas crianças 
quando as famílias e as próprias crianças têm outras prioridades? 19 
  A narrativa deste caso é mais explícita em relação a outras dimensões da 
intervenção, identificadas por Couturier, e às lógicas de acção no trabalho sobre outrem, 
definidas por Dubet. O predomínio de uma lógica de “serviço” está patente quando diz 
que assumiu o caso porque não havia uma educadora disponível para o tipo de 
intervenção necessária, mas logo a lógica relacional se revela como ainda mais 

                                                 
19 No Capítulo 5 pode ser encontrada resposta para esta questão. Mas por enquanto importa descrever a 
dinâmica da reflexão destes professores. 
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determinante da acção. A dimensão praxeológica ou técnica é explicitada com algum 
detalhe, permitindo apercebermos – nos até que ponto está desenvolvida uma 
consciência discursiva resultante de uma reflexão interactiva que mobiliza 
conhecimento abstracto persistentemente procurado em “cursos escolares” (mas sempre 
numa forma já recontextualizada); não se ficando por um sentido práxico pouco 
explicitado que Couturier diz predominar nos grupos profissionais que estudou. A 
dimensão técnica está estreita e conscientemente ligada à dimensão relacional, 
nomeadamente através do modo como é explicitado o trabalho que implica uma relação 
corporal muito íntima, que não pode deixar de estar associada à aproximação afectiva à 
família e ao trabalho sobre si que o desempenho de um "papel quase de mãe", durante 
um tão longo período, implica; sendo de assinalar a preocupação, surpresa, por não ter 
conseguido regular a distância emocional, ao fim de quase vinte anos de trabalho com 
casos não menos problemáticos do que aquele. 
  A procura de um curso na ESE que lhe desse uma retaguarda mais adequada a 
um caso tão complicado, e a relação, por essa via, com projectos de investigação, são 
uma expressão do sentido estratégico 20, que esta educadora (como outras educadoras 
desta EEE participantes na narrativa dialogada a que se vem fazendo referência neste 
capítulo) revela em muitas outras ocasiões, nomeadamente pela participação no Projecto 
Portage introduzido em Portugal pelo Centro de Apoio à Criança e à Família (CEACF), 
do Ministério da Segurança Social, nos anos 80 21. A este propósito, é oportuno referir 
que esta educadora, também coordenadora da EEE durante um largo período, rejeitou, 
depois de uma discussão na EEE, um projecto, igualmente apresentado como inovador 
pelo CEACF, de salas especiais nas escolas para crianças com autismo (salas 
TEACCH); com motivações cuja exposição e análise detalhada não cabem neste texto, 
mas que se relacionam com a interpretação dos princípios de “integração de deficientes” 
e com a contextualização do conhecimento psicossociológico sobre socialização na 
educação de crianças com deficiência. 
  Referem-se aqui estes factos porque parecem evidenciar não só um estilo critíco-
pragmático de uso do conhecimento (CARIA 2002a, 2005) caracterizado pelo 
desenvolvimento do “sentido estratégico”, mas também o desenvolvimento de algum 
“sentido interpretativo”. 
 
 
Um posicionamento crítico 
 
Num excerto do diálogo narrativo que mais à frente se transcreve, em que é 
reconstituída a história do acompanhamento de uma criança com autismo, pode ver-se 
como este grupo de educadoras, e esta EEE, desenvolvia uma alternativa, quer às salas 
para autistas, de orientação relativamente segregativa, quer à “escola inclusiva” – 
através da negociação prévia com as escolas e os professores e um acompanhamento em 
proximidade da turma e de outros contextos de vida das crianças. No mesmo encontro 
em que foi gravado esse diálogo, pode ver-se como a “escola inclusiva” começou por 
ser vista por este grupo como um reforço ou uma aceleração da política de integração 
escolar de crianças com discapacidades, mesmo graves, e como, ao verem que o apoio 
da administração governamental do sistema educativo a essa retórica de radicalização 
da integração (nomeadamente no preâmbulo de documentos legislativos) não era 
                                                 
20 Cf. CARIA (2000 e 2002) e as referências aos sentidos do uso do conhecimento na actividade 
profissional nos subcapítulos 3.9, 4.2 e 4.3.  
21 Projecto com o qual se pretendia reabilitar a capacidade educacional dos pais destas crianças, dando-
lhes a oportunidade de partilhar, durante um longo período, as técnicas (dispositivos de avaliação e 
planificação e registo de actividades a realizar com as crianças) e os saberes dos especialistas. 
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acompanhado por orientações para a acção dos professores de EE e das equipas em que 
se coordenavam, nem para as escolas, muito menos pelo reforço de recursos ou 
racionalização da sua distribuição, começaram a colocar reservas às únicas medidas 
administrativas efectivamente adoptadas, e que passavam pela dissolução das EEE e 
pela colocação dos professores de EE directamente nas escolas — para além de 
passarem a ser designados por “professores de apoio educativo” (PAE), isso implicava 
uma desarticulação entre “relações organizativas hierárquicas” e relações mais 
informais, precisamente numa fase em que as transformações do seu papel a tornavam 
mais necessária e a dispersão pelas escolas dificultava o desenvolvimento de 
“associações em rede”. Começaram também a questionar-se sobre o que o ideário da 
inclusão trazia realmente de novo em relação às ideias de “normalização” e de 
“integração”, e sobre as razões do entusiasmo de alguns académicos com voz no 
subcampo da educação, e do silêncio em relação ao esclarecimento de algumas questões 
que colocavam sobre a “escola inclusiva”.  
 
 

A Passagem do José 
José estava caracterizado como tendo... traços autistas — começou Teresa [uma educadora de infância a 
trabalhar há muitos anos na EE, mas que só na segunda metade dos anos 90 frequentou o curso de 
especialização]. Tinha feito uma evolução mais ou menos normal até aos dois anos de idade. A partir daí 
tornou-se visível que não correspondia às expectativas. As pessoas começaram a notar que não estabelecia 
facilmente comunicação e não desenvolvia a linguagem. Aos três anos, veio para um infantário da rede 
pública onde começou a ser apoiado pela nossa colega Elisabete, que tinha trabalhado com os deficientes 
auditivos e depois tinha feito um curso de especialização em problemas de comunicação. Penso que foi a 
educadora que insistiu com a mãe para que ele fosse a uma consulta. Começou a ser seguido por um 
neuropediatra que trabalhava no centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil, que depois passou a fazer parte 
do Hospital D. Estefânia. Foi ele que fez um diagnóstico na área do autismo. Quando eu o conheci em 1997, 
ele já estava aqui havia quase dois anos e estava muito treinado. Para além da anamnese, fiz o 
levantamento do que as educadoras tinham feito com ele 22. Tinham começado por procurar trabalhar a 
linguagem dentro do grupo, nas situações de tapete, nas actividades de cantinho. Era uma criança que não 
estabelecia relação: procurava objectos e, quando se fixava num, andava com esse objecto na mão com um 
comportamento que é designado por objecto-autista. Não olhava para as coisas. Se lhe pusesses um jogo à 
frente ele não o manipulava, ou, se iniciava, não acabava; se lhe desses um lápis e papel, ele pegava no 
lápis, mas sem olhar para o papel; se lhe desses dois objectos e lhe pedisses que te desse um deles, 
nomeando-o, ele não correspondia. 
[…] Depois, já não me lembro se foi por tentativas, se por sugestão do médico, procurou-se definir e 
organizar um espaço individualizado para ele, com actividades repetidas diariamente, a usar os mesmos 
jogos repetidamente. Joaquina [outra educadora que entrou para a EEE no final dos anos 90], porque tinha 
mais tempo disponível — estava ali quatro dias por semana só para ele; não era o dia inteiro, mas era 
bastante tempo — dava-lhe o almoço, em que ele tinha problemas com o que mastigava, com o que engolia. 
Começámos a experimentar muitas das coisas que se fazem agora nas salas TEACCH. Entretanto, 
entrámos em contacto com a Associação dos Autistas, na Junqueira, onde tivemos uma ajuda preciosa do 
Edgar Pereira, que também nos fez algumas sugestões: Estabelecer muito bem os tempos, as actividades; 
dar muitos padrões de segurança, repetindo esses padrões de casa para a escola, da escola para casa, 
catalogar as coisas, em casa, as prateleiras. Fez-se um trabalho mesmo estruturado, organizado: planeava-
se semanalmente as actividades; comunicava-se essas planificações aos pais; eles procuravam dar 
seguimento àquilo e também traziam soluções que estavam a dar resultado em casa. Os registos eram 
importantes para os pais e para nós. Eram um instrumento de avaliação e de comunicação entre nós. Para 
percebermos o que estávamos a fazer. O pai ia ao jardim filmar o que ele lá fazia. De maneira que, ao 
revermos algumas filmagens, podíamos dar-nos conta da evolução do miúdo.  
[…] No segundo ano em que eu trabalhei com ele, durante o estágio do curso de especialização na ESE — 
porque entretanto fizemos um adiamento de entrada para a escola — o José progrediu muito: já estava com 
um comportamento mais estabilizado; já mantinha o contacto visual connosco; já ia à casa de banho e 

                                                 
22 Anamnese, diagnóstico e medidas educativas adoptadas, bem como os seus resultados, deviam estar 
claramente inscritas no Plano Educativo Individual (PEI) de qualquer criança acompanhada pelos 
professores de EE. 
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lavava as mãos sozinho; já estava a emparelhar palavras com imagens; a associar palavras tipo mãe e pai. 
No início, o trabalho era muito individual Mas nessa fase mais avançada, ele já podia escolher actividades, 
tal como os outros, submetendo-se às mesmas regras de registo num quadro com um cartão para cada 
actividade23. Claro que com a nossa ajuda. Mas já não ficava à margem ou em actividade paralela, como 
antes, quando ia para os cantinhos. Já era capaz de trocar alguns objectos: por exemplo, se um lhe atirava 
uma bola, ele depois atirava a bola ao outro. Durante muito tempo tinha sido um exercício que fazíamos com 
ele, envolvendo gradualmente outros miúdos. Mas no último ano, ele já fazia isso sozinho, isto é, sem nós. 
Já era capaz de ir a correr atrás dos outros no recreio. As trocas de bola também eram no recreio. Mas 
tínhamos que ser nós a levá-lo para o recreio e tínhamos que ficar por ali, mais ou menos próximas dele. O 
José tinha consciência de que estávamos ali e de que estávamos a ver. Tudo aquilo era muito controlado e 
muito treinado, “amestrado”, mas era uma evolução notável. A educadora de uma sala não pode fazer isso. 
Não só porque implica muito tempo, mas também porque é um trabalho muitas vezes separado dos outros e 
que requer muita atenção Essa tal filosofia da inclusão que estivemos a ver, é impensável num caso destes. 
E isso verificou-se quando ele foi para o primeiro ciclo. Face à evolução que ele tinha tido, achámos que 
havia condições para ele ir frequentar a escola que funcionava no mesmo edifício e em que ia ter muitos dos 
mesmos colegas. Nós entendíamos que isso podia ser feito numa lógica de integração. Não era nos 
pressupostos da “escola inclusiva”: aqui está ele por direito próprio, têm aqui o PEI que fizemos na pré-
escolar, agora tratem de adaptar o funcionamento da turma á presença dele.  
[…] A ideia não era ele ir fazer a escolaridade, mas poder estar numa sala com outras crianças que já 
conhecia e que o conheciam e sabiam lidar com ele, e ele ir trabalhando naquelas áreas em que estava a 
fazer alguns progressos: aumentar o reconhecimento de vocabulário pelo uso de cartões com palavras, por 
exemplo — porque ele continuava sem dizer uma palavra. Discutimos isso em reuniões com a ECAE 
[equipa de coordenação dos apoios educativos, que de algum modo substituiu a coordenação das EEE, a 
partir de 1997]. Eu estava muito optimista. A Paula [outra educadora especializada em comunicação, que 
trabalhara com José] punha algumas reticências – talvez porque conhecesse melhor a escola. A 
coordenação também punha algumas. Mas eu era muito optimista porque achava que, se aquele miúdo 
fosse para um colégio especial, ia novamente cair no isolamento, e ia voltar a recorrer a objectos para se 
auto-estimular. Ele precisava que a gente o chamasse, o contactasse, lhe tocasse, lhe chamasse a atenção, 
que fosse tendo o contacto corporal para promover a comunicação. E portanto, se estivesse com outros 
miúdos autistas, cada um para seu lado a fazer a macacada dele, ele iria regredir. Nas reuniões com a 
ECAE também estavam professoras de apoio que trabalhavam naquela escola, e a Isabel acabou por estar 
de acordo comigo em que se podia tentar a integração, com muito apoio, muita negociação prévia com a 
escola e escolhendo as pessoas adequadas. Os pais também punham reticências à entrada do José na 
escola. Mas nós achávamos que a escola ia ter apoio como sempre tinha tido. E a equipa de coordenação 
iria propor o reforço desse apoio na rede de lugares de apoio educativo [a decidir pela DREL], o que seria 
indispensável para dar continuidade ao tipo de trabalho que a Joaquina vinha fazendo. No ano seguinte, 
esta educadora iria residir para outra região, pelo que não podia ser ela a continuar como professora de 
apoio. 
Tínhamos consciência que ele não poderia ser deixado entregue predominantemente aos cuidados da 
professora que tinha a turma toda. E também não podíamos prever quem seria a professora que iria ficar 
com a turma – interveio Isabel. O que também era importante. Ainda procurámos negociar isso com a escola 
– não me lembro se com a directora ou em conselho escolar – mas sabíamos que isso estava para além da 
nossa capacidade de influência. 
Depois desse conselho escolar – retomou Teresa a narrativa – a professora que quis ficar com a turma — 
talvez porque lhe desse jeito o horário — encontrou-me na rua e disse-me: Ah Teresa! Preciso de falar 
contigo. Vou ficar com o José e vou precisar que vocês me dêem umas “dicas” e uma ajudinha. E eu disse-
lhe que o miúdo não ia para lá para fazer as aprendizagens típicas do primeiro ano, mas que estava muito 
estabilizado, que já tinha bastantes autonomias, que não ia criar problemas de comportamento e que era 
uma questão de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Passado um dia ou dois, encontrei a 
professora de apoio que era a única professora disponível para apoiar o José — porque acontecia que a 
escola tinha acabado por ficar com ainda menos professores de apoio que no ano anterior. E ela também 
me veio dizer que precisava de falar comigo: “A Joaquina já cá não está e eu preciso de umas dicazinhas 
para o José”.  
Foi, em 2000, o ano em que a DREL, ou o ME, reduziram muito o número de lugares da rede de apoios, 
mesmo em relação ao total de lugares que nos autorizaram a propor na rede – lembrou José. E aquela foi 
uma das escolas em que eles fizeram reduções à nossa proposta, sem sequer nos consultarem. Foi em 
parte por isso que decidimos sair da coordenação. 

                                                 
23 FILIPE (2003a ) faz a descrição da organização deste jardim de infância. Ver também Subcapítulo 4.3 desta 
tese de doutoramento. 
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Mas parecia que aquilo era só uma questão de “dicas” – continuou Teresa. E eu disse-lhe: “Mas tu não tens 
o dossier do José, com o PEI e programas? A Joaquina não te entregou tudo e não te explicou o que lá 
estava?” Eu sabia que havia ali muito material e que aquilo estava muito bem organizado. E estavam lá, 
nomeadamente, muitas propostas para dar continuidade ao trabalho com ele. Havia o projecto de construir 
com ele um dicionário – trabalho a fazer na sala, e que até podia envolver outros miúdos a recortar imagens. 
Bastava desenvolver um programa de aprendizagem de leitura/escrita pelo método global. E havia também 
coisas na área do cálculo que ele também estava a iniciar. E ela reagia meio engasgada e dizia que não 
tinha lá tudo o que precisava. Disse-lhe que tinha que começar por estar com o miúdo, estabelecer a 
comunicação, fazer uma avaliação dela [risos das presentes], que a professora da turma tinha que fazer o 
mesmo, e que depois tinham que conversar uma com a outra. E então se quisesse, podia ver-se de novo o 
que estava no dossier. Até hoje! Não voltaram a falar-me no assunto. Passados uns tempos, soube que 
aquilo estava a rebentar por todos os lados, que estavam à espera de uma professora colocada em 
miniconcurso, não sei se ao abrigo do Artigo 35. Acabou por ser uma educadora, daquelas contratadas que 
entram em miniconcurso também para os lugares de apoio educativo que ficam vagos. 
Na DREL – esclareceu Isabel — tinham dito, quando fizeram as reduções na rede, que depois, se fosse 
preciso, colocavam professores ou educadoras ao abrigo dessa legislação e não no quadro do despacho 
105/97 que era o dos apoios educativos. Mas, como já não havia professoras disponíveis, quem concorria 
eram educadoras que tinham estado no ano anterior em regime de contrato. Quando essa educadora 
chegou, a Graça, que tinha sido a educadora da sala do José, foi ter com ela e disse-lhe que tinha uma 
cópia do processo do José e que se ela quisesse fazer uma reunião ela convocava a Teresa. Não se 
mostrou interessada e quando uma vez a Graça lhe disse “Olha! Aquelas é que são as educadoras de 
educação especial! “, ela nem nos quis conhecer.  
Mas não são só as educadoras colocadas em escolas do 1º ciclo em miniconcurso – interveio Alda. As 
professoras que foram substituir-me a mim e às duas professoras de EE que estavam comigo, já o ano ia a 
meio, e nem sequer conheciam um miúdo com 8 anos fortemente afectado por paralisia cerebral que estava 
na sala da Liga, mas que no ano anterior tinha sido assumido como aluno da escola. Apercebi-me de que já 
não havia um trabalho definido de educação especial naquela escola. Havia ali miúdos para quem era 
necessário desenvolver currículos alternativos e elas pensavam que isso era trabalho para terapeutas 
ocupacionais – E estamos a falar de crianças de 8 ou 9 anos. 
Elas não são “professoras de educação especial”! – comentou Isabel. Não é só por não terem um curso de 
especial, nem por não terem muita experiência. É por serem “professoras de apoio” e por terem como 
referência as professoras que eram destacadas para apoio nas escolas ao abrigo de um Artigo 35 não sei 
de que decreto24. E por aceitarem ser tratadas pelas professoras das escolas como tratavam essas 
“professoras do 35”. E muitas das que vão agora para essas funções são até educadoras sem vínculo, que 
são contratadas ao ano e que até aceitam ir para escolas do 1º ciclo, onde as professoras fazem delas o 
que querem. 
É por isso que eu digo – acrescentou José — que falta liderança nas escolas, mas faltam sobretudo 
orientações, ou normas coerentes, que definam um quadro para novas lideranças e para a diversificação de 
papéis profissionais. E coerência entre todos os níveis da administração escolar. Não basta decretar a 
“escola inclusiva” e fazer umas acções de sensibilização ou ideologização tipo “up the people”. Porque 
tínhamos consciência deste tipo de obstáculos é que propusemos as acções de formação centradas na 
construção do papel social do professor de apoio em alternativa ao modelo de formação do tipo “NEE na 
sala de aula ”como andaram aí a fazer os paladinos da “Escola Inclusiva”. 

 
Num só excerto (25) do diálogo narrativo, mesmo relativamente longo, é difícil pôr em 
evidência como se fazia a articulação entre uma reflexão que incidia sobre os problemas 
contextuais no trabalho com crianças e com escolas e uma reflexão que incidia sobre o 
funcionamento de instituições e sobre princípios, o modo como estes se afirmam e 
como geram categorias, regras e recursos. Espera-se que a narrativa deste caso permita, 
mesmo assim, compreender como, da reflexão sobre contextos e sobre princípios, 
emergiu uma posição crítica em relação à administração governamental da educação, 
que coloca a questão da reflexividade institucional. 
  A nível da EEE, essa reflexividade passou a incidir na constatação de que a 
administração governamental apoiava a retórica da “inclusão” como um passo em frente 

                                                 
24 Este “apoio” no âmbito do artigo 35 não se destinava especificamente ao trabalho com crianças 
deficientes. Tratava-se de um reforço genérico dos recursos humanos da escola. 
25 O diálogo relativo a este caso, assim como outros aqui transcritos, foi submetido a uma recomposição. 
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em relação à “integração”, de permeio com a contraditória viabilização de dispositivos 
segregadores como as já referidas “salas para autistas”, sem proceder a qualquer 
avaliação sistemática do que estava a ser a “integração”; nem sequer do que estava a ser 
conseguido em experiências sérias e quais as dificuldades que aí se estava a ter — 
“limitaram-se a aplicar a lógica de, face às dificuldades, dar um salto para o escuro” —, 
sem qualquer previsão dos meios necessários: limitando-se a implementar um modelo 
de “formação em cascata” com incidência na resposta às “necessidades educativas 
especiais na sala de aula”, concebido por académicos e por aqueles que no centro do 
subcampo da formação entendem que a Escola Inclusiva depende sobretudo da atitude 
da grande massa dos professores que têm a responsabilidade de leccionar (?) nas turmas 
– cascata que não chegou a esses professores, extinguindo-se com os fundos que 
pagavam os formadores dos primeiros níveis.  
 
4.4.3. Reflexividade institucional numa EEE  
 
Já se pôde ver, no Subcapítulo 4.3, como a reflexividade institucional começou por 
incidir no funcionamento de equipas de educação especial (EEE). Mais tarde, ao 
questionar as diferenças entre “escola inclusiva” e integração escolar de crianças com 
discapacidades (“com necessidades educativas especiais”), estes profissionais foram 
levados a fazer incidir a sua reflexão sobre as contradições das políticas e discursos 
sobre a educação e a relacionar essas contradições com o funcionamento do campo 
social da educação. 

Falando, no diálogo narrativo que aqui se vai analisando, do funcionamento das 
EEE de que fizeram parte nos anos 80, e nalguns casos já nos anos 90, as narradoras 
dizem não ter havido significativa reflexão nas reuniões das equipas nessa fase 26. Essa 
ausência de reflexão foi posteriormente (muito claramente no contexto do diálogo 
narrativo a que nos vimos referindo) relacionada com um estilo de liderança que, como 
se viu, assentava na cooptação dos membros das EEE, e passava por relações pessoais 
de afinidade e de confiança pessoal e protecção mútua. Não era nas reuniões de EEE 
que esses grupos confrontavam as suas reflexões e procedimentos, mas sim numa rede 
informal de grupos semelhantes e ex-colegas dispersos por várias EEE (FILIPE, 2003b) 
27. A ausência de reflexão sobre as finalidades da educação especial e a sua relação com 
aspectos organizativos da EE e a escola no seu conjunto fazia, por exemplo, com que os 
critérios de atendimento, as características da população atendida e as prioridades 
fossem mesmo completamente diferentes nos vários níveis do sistema de ensino. O 
autor desta dissertação dizia nos encontros para a construção da narrativa Nós que antes 
da publicação do DL 319/91. “não havia «modelos de integração» muito precisos e 
pensados para os vários contextos das nossas escolas”. Havia só o princípio de 
encontrar as respostas às «necessidades educativas especiais» em «contextos o menos 
segregativos que fosse possível»”. No nível que Couturier designa por sistémico, a 
elaboração do Decreto-Lei 319/91que visava a sistematização da Educação Especial no 
quadro da Lei de Bases do Sistema educativo foi feita por um conjunto de 
investigadores, académicos e membros da administração governamental, sem 
participação das EEE, nem sequer através dos seus coordenadores. O único coordenador 
que participou nesse grupo foi o da primeira EEE de Sintra, que o fez a título individual. 

                                                 
26 Cf nota 41 em Subcapítulo 4.2 e ver início de Subcapítulo 4.3 
27 CF Subcapítulo 4.2: Era em pequenos grupos de afinidade resultantes de encontros anteriores em centros educativos e no curso de 
especialização que algumas professoras do 1º ciclo, por um lado, e educadoras, por outro, avançavam na explicitação e formalização 
de procedimentos e na procura de alternativas adequadas aos variados contextos que iam encontrando em escolas, jardins de 
infância e no trabalho que as educadoras desenvolviam com as famílias e as crianças em sede domiciliar (no quadro da intervenção 
precoce, ou devido a dificuldades de integração em jardins de infância de algumas crianças). 
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Se a experiência desta EEE foi carreada para aquele contexto, foi-o mediada pela 
reflexão que esse coordenador desenvolvia individualmente ou no âmbito da sua 
participação em contextos académicos totalmente exteriores à EEE. 

Como se pôde ver no Subcapítulo 4.3, foi com a divisão da EEE de Sintra em 
duas equipas, que alguns dos professores de EE, autores da narrativa dialogada que 
vamos seguindo, tiveram a oportunidade e a necessidade de reflectir de modo 
sistemático sobre o funcionamento das EEE, sobre os modelos de atendimento de 
crianças “deficientes” integradas em escolas, e sobre a intervenção nessas escolas. No 
início da década de 90, com os professores a serem colocados nas EEE por concurso, os 
coordenadores a serem eleitos e a administração governamental da educação especial a 
ser organizada numa série de elos hierárquicos, perante os quais as EEE tinham que 
prestar contas com regularidade, oralmente e em documentos, a autoridade das 
coordenações das EEE e o reconhecimento da legitimidade de uma intervenção cada vez 
mais sistemática dos professores de EE nas escolas e jardins de infância, numa época 
em que arrancava e se generalizava a “Reforma Educativa”, exigia o desenvolvimento 
de algum tipo de reflexividade institucional.  

Noutros excertos do diálogo narrativo e na Secção 4.3.1, pode ver-se como a 
atenção destes professores incidiu sobre a falta de efectivação dum sistema educativo 
com um ensino básico obrigatório que na realidade continuava a ter três ciclos 
completamente desconexos nas suas finalidades ((já sem considerar a educação de 
crianças até 6 anos, que continuava a não ser obrigatória, nem sequer generalizadamente 
acessível). Viram-se confrontados, nomeadamente, com a questão do que poderia 
significar “sucesso educativo” para um enorme percentagem de crianças e jovens com 
insucesso escolar, percentagem que o alargamento da escolaridade obrigatória fazia 
crescer ano a ano crescer ano a ano. Enquanto por outro lado, a permanência na escola 
até aos 15 anos de crianças com discapacidades, , foi colocando os professores de EEE 
perante os problemas de organização escolar, com a articulação entre “planos 
educativos individuais” que previam diferenciações curriculares, por um lado, e por 
outro, a constituição de turmas e o funcionamento de turmas cada vez mais 
heterogéneas (com os problemas relativos à adequação de práticas pedagógicas, ao 
desenvolvimento curricular e à avaliação num quadro de decisão relativo à progressão 
da generalidade dos alunos). 

Ainda no diálogo narrativo pode ler-se: 
Ainda não se falava de escola inclusiva e já nós pensávamos a intervenção da educação especial em termos 
de mudança da escola, quer em vertentes organizativas e curriculares, quer na prática pedagógica [28]. 
Fazia-se com as escolas -- com algumas escolas e alguns professores de forma mais avançada que com 
outros – o trabalho de reflexão e transformação. Na equipa de Sintra, na perspectiva da educação especial 
em integração, tivemos sempre em vista que a escola tinha que mudar. 

 

E num documento enviado à DREL em 1998 os três membros da EEE que 
passaram a constituir a Equipa de Coordenação de Apoios Educativos (ECAE), 
propunham-se: 

 
Ajudar os PAE [29] a tomar consciência da necessidade de desenvolver estratégias identitárias e procurar 
desenvolver as competências (relacionais) e os conhecimentos (sobre o sistema educativo e a cultura e 
organização de cada estabelecimento escolar) necessários para prosseguir essas estratégias.  
.Nesse desenvolvimento, é essencial que os PAE reconheçam as competências que adquiriram e que se 
ajustam ao papel que lhes é atribuído, e quais as que lhe falta adquirir; construindo, para esse efeito, um 
projecto de formação pessoal e em grupo. 

                                                 
28 Cf. CARIA (2000) sobre a atitude de “subordinação formal” dos professores de Bragança face à falta 
de orientações para a reforma no início de 90. 
29 Professores de Apoio Educativo. 
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Isto na sequência da seguinte constatação que constava igualmente desse documento: 
  

Os professores de apoio educativo das diversas escolas, ao reunirem quinzenalmente com a ECAE 30, 
funcionam espontaneamente como “grupos de circulação de informação” onde informações com diversas 
origens (escolas, DREL, DEB, instituições académicas, organizações e serviços ligados à problemática da 
educação) circulam, são reunidas e são objecto de reflexão e contextualização. Os PAE têm a expectativa 
de fruírem de uma instância própria para acesso e tratamento da informação, independente das escolas em 
que estão integrados. Esse é um traço da sua identidade, já constituída, de professores de educação 
especial, adquirido no contexto da organização em EEE. No nosso entender, esta expectativa e prática 
espontânea deve ser aproveitada e potenciada também num contexto organizativo em que estes professores 
estão integrados nos estabelecimentos de ensino; contribuindo para a construção de identidades de PAE em 
que estes professores assumem a sua especificidade no contexto de culturas de cooperação (e contribuam 
para o desenvolvimento dessas mesmas culturas). 

 
 

Foi face às problemáticas do significado do sucesso educativo e das finalidades 
dos vários ciclos da escola básica, do desenvolvimento curricular, da organização 
escolar e da formação de professores entendida como desenvolvimento de culturas 
profissionais, que, a nível colectivo, na EEE, se começou a fazer a “antecipação das 
consequências da acção” (ou a correcção retrospectiva da acção face aos resultados 
obtidos) entendida como a “expressão de um sentido estratégico, por via da reflexão 
institucional sobre os saberes procedimentais da experiência contextual-profissional” 
(CARIA, 2002a). Esse sentido estratégico orientou, ao longo de toda a década, uma 
problematização que se focalizou, a partir de 95, e sobretudo de 97, nas dúvidas em 
relação à política de “escola inclusiva”, bem como a discussão colectiva das funções 
atribuídas aos professores de apoio educativo num novo despacho (D. N. 105/97) e das 
condições para a sua implementação, num quadro em que a administração central e 
regional ia diluindo a sua acção normativa 31. Acabou mesmo por levar membros do 
grupo que tinham assumido a coordenação da ECAE à ruptura com a DREL, tendo 
resultado daí a dissolução da equipa. Não pela falta de orientações 32, mas por a DREL 
não assumir a necessidade de reflexão institucional nas reuniões que promovia com os 
coordenadores das equipas. 
  

A própria narrativa dialogada, de que aqui temos vindo a analisar alguns 
segmentos, pode ser considerada um momento da reflexão deste grupo de professores 
de EE, um contexto narrativo em que se desenvolveu a reflexividade institucional. 
Como já se disse, essa reflexão reproduz e prolonga de algum modo a reflexão que era 
feita na EEE e, para a realizar, os narradores recorreram mesmo a alguns documentos da 
equipa, entre os quais as actas das reuniões da EEE ao longo de sete anos. 
  Como se pode ver no Subcapítulo 4.3, a narrativa do processo de funcionamento 
e transformação da EEE é um encadeamento de acontecimentos de vários tipos, desde 
os relacionados com os “casos” aos que envolviam interacções entre os membros da 
equipa ou entre estes e contextos exteriores, e de referências cruzadas a discussões e 

                                                 
30 ECAE, DREL e DEB, são respectivamente as siglas das seguintes instâncias da administração escolar: 
Equipa de Coordenação de Apoios Educativo, Direcção Regional de Educação e Departamento do Ensino 
Básico.  
31 Ver, no Subcapítulo 5.6, LIMA (2002b e 2002c) e CORREIA (2000 e 2003) sobre a descentralização-
recentralização que realmente liberta a governação de pressões e responsabiliza as comunidades locais, as 
escolas e os professores pelo insucesso das políticas educacionais (Stephan BALL, 1900, terá sido dos 
primeiros a identificar este mecanismo). 
32 Cf. CARIA, 2000, sobre a “subordinação formal” que caracterizaria os professores do 2º e 3ºciclo que, 
face à reforma do início dos anos 90, reclamavam “mais orientações”. 



 

 918 

reflexões sobre variadas problemáticas e contextos. A partir de certa altura, a narrativa 
desenvolveu-se, ora vendo, para uma dada problemática, qual o tipo de interacção entre 
membros da EEE que acompanhava a sua abordagem na equipa, desde quem a suscitava 
até como se chegava a conclusões; ora partindo das referências a casos e reflectindo 
sobre as problemáticas que suscitavam. As problemáticas dos modelos de atendimento e 
da integração são abordadas contando e reflectindo sobre alguns casos em épocas ou 
circunstâncias diferentes. 
  Com a discussão do princípio de normalização que está subjacente à ideia de 
integração escolar 33, os professores de educação especial fizeram incidir a sua 
reflexão sobre aspectos muito gerais do funcionamento da sociedade. E isto em função 
da planificação de medidas para casos concretos: o que pode ser importante para 
diferentes crianças com trissomia do cromossoma 21 (T 21). Transcreve-se aqui um 
excerto do diálogo narrativo em que são comparados casos de crianças com T 21 em 
relação às quais foram feitas opções diferentes quando atingiram os 13 ou 14 anos de 
idade. Clara ficou mais tempo na escola do 1º ciclo, enquanto aguardava a possibilidade 
de frequentar um curso profissionalizante numa CERCI, tendo actualmente uma 
actividade remunerada na área dos serviços. Amélia foi para uma escola básica com 2º e 
3º ciclos. 
 

Não nos podemos esquecer que a escola é um espaço social fundamental para estas idades – disse Teresa. 
E nessa ordem de ideias, a aprendizagem da escrita é “normalizante” – fez notar José, professor do ensino 
secundário. É o que fazem os outros miúdos na escola primária. É para isso que estão lá! E isto no 
entendimento deles e dos pais. E sem escrita não há escola. Não faz sentido avançar num currículo que, 
desde o 1º ciclo, assenta no domínio da comunicação escrita e, pelo menos a partir do 3º ciclo, é construído 
regressivamente com base no currículo universitário, por “disciplinas” [34]. 
Nós defendíamos – interveio Isabel – que os miúdos fossem para as E.B. 2.3. no pressuposto de que o 2º e 

                                                 
33 Para aquele diálogo narrativo foram carreadas por iniciativa de diversos narradores, passagens de um 
artigo de Sérgio NIZA (1996) sobre a Escola Inclusiva publicado na revista Inovação em 1996. 
Transcrevem-se aqui algumas delas.  
 “Bengt Nirje, que influenciou a lei sueca de 1967, define “normalização” como o “proporcionar às pessoas deficientes mentais o 
padrão e as condições de vida quotidiana tão próximos quanto possível das normas e padrões da sociedade em geral”. Estas são, no 
resumo feito por Niza, as oito dimensões para normalização da vida das pessoas deficientes por estabelecidas por Nirje, num artigo 
de 1969, sobre os serviços residenciais para pessoas com deficiência mental: (1) um ritmo diário normal; (2) uma rotina normal de 
vida; (3) um ritmo normal do ano, com férias e dias de significado especial na família; (4) oportunidades de ter experiências de 
desenvolvimento normal no decurso da vida, (5) respeito e consideração pelas escolhas, expectativas e desejos das pessoas 
deficientes, (6) viver num mundo heterossexual, (8) aplicação de padrões económicos normais, (8) padrões normais de facilidades 
físicas, por exemplo no acesso a hospitais, à escola e a casa próprias...” 
 Para Wolfensberger que, segundo Niza, publicou em 1972 “o primeiro trabalho de fundo sobre o princípio de normalização 
aplicável a qualquer pessoa com deficiência”, a integração seria um corolário da normalização: “a integração é o oposto da 
segregação, consistindo o processo de integração nas práticas e nas medidas que maximizam (potencializam) a participação das 
pessoas em actividades comuns (mainstream) da sua cultura” (Wolfensberger, cit in Niza, 1996). 
  Enquanto que a definição da NARC (National Association of Retarded Citizens, USA) define integração educativa de uma forma 
mais próxima do conceito de integração tal como era entendido em Portugal nos anos 80: “oferta de serviços educativos que se 
põem em prática mediante a disponibilidade de uma variedade de alternativas de ensino e de classes, que são adequadas ao plano 
educativo, para cada aluno, permitindo a máxima integração institucional, temporal e social entre alunos deficientes e não – 
deficientes durante a jornada escolar normal”. 
  Niza refere também a distinção de quatro formas de integração, feita por Soder em 1081: física, funcional, social e societal ou 
comunitária, que caracteriza assim: 
 “A integração apenas física implica a redução da distância, a coexistência num mesmo território escolar mas a separação das 
actividades educativas podendo utilizar-se os mesmos espaços em momentos diferentes.” 
 A integração funcional pressupõe a utilização simultânea dos mesmos espaços tais como recreios, 
refeitórios, sanitários, áreas desportivas e espaços polivalentes. 
 A integração social refere-se à inclusão de um ou mais alunos considerados diferentes numa turma 
regular. É para muitos a única forma de integração normalizante, e impõe a aceitação de formas variadas 
de cooperação para que sejam atingidos os objectivos comuns de educação de forma tal que a interacção 
no grupo permita a interiorização (assimilação) de padrões de aceitação mútua.”  
  Estes conceitos serão analisados e discutidos ao longo do Capítulo 5, sobretudo nos subcapítulos 5.1 e 
5.5. 
34 Cf. CARRILHO, e ZABALZA. 



 

 919 

3º ciclos poderiam dar-lhes condições para eles poderem fazer uma socialização com miúdos da idade 
deles, e que poderiam continuar a fazer currículos alternativos a um nível mais elevado (com alguma 
progressão em termos de extensão de competências a outros contextos, e a outro nível em áreas como as 
de expressões). Isso nunca foi feito e por isso falhou. E se calhar hoje recuamos porque de facto não foi 
feito. 
Mas achas que aquilo falhou? – perguntou Alda. 
Não se pode dizer que falhou – respondeu José. Pergunto-me é o que é que aquilo acrescentou ao que a 
miúda fazia, ou em relação ao que foi feito no 1º ciclo. Não falhou, no sentido em que, do ponto de vista 
organizativo, até se conseguia a presença em aulas de várias disciplinas: continuaram a desenvolver um 
programa tipo escolar na disciplina de Português, tinham apoio com um professor do 1º ciclo que estava lá 
destacado ao abrigo de outros programas que não tinham nada a ver com a educação especial. Havia ali a 
ficção de um desenvolvimento curricular de aprendizagens escolares que teriam passado do 1º para o 2º 
ciclo. Tentaram levar até onde podiam a ideia de fazer um desenvolvimento curricular no âmbito dessas 
disciplinas. Daí o apoio do tal professor na aprendizagem do Português. Claro que era um reforço de 
aprendizagens básicas do 1º ciclo, mas os programas do 2º ciclo surgem como aprofundamentos dos do 1º 
ciclo, e portanto não se dava muito pela diferença. Se bem me lembro, tentaram ensinar-lhe Inglês. Era a 
ideia da “escola inclusiva” com a “orientação para o currículo”. Tentaram o enquadramento num “currículo 
comum”, embora “de modo parcial” [35]. Tentaram ir nesse sentido o mais possível. Portanto nesse aspecto 
não falhou. A meu ver, levaram tão longe quanto se pode levar hoje essa ideia em escolas deste tipo. 
Falharam foi no resto: na parte social, nas autonomias [36] – disse Isabel. Porém, não podemos comparar a 
Clara com a Amélia. Porque a Clara, se tivesse ido para a E.B.. 2..3. do Lourel, estou convencida, teria feito 
uma belíssima integração social. Porque ela estava bem na primária, porque por si só fazia boas integrações 
sociais. Ela viveu sempre em situações de boa integração. A escola do 1º ciclo aumentou-lhe essas 
competências sociais e se tivesse ido para a B. 2. 3. teria arranjado amigos de 12 ou 13 anos. 

 
 
 
Com a discussão das ideias de “participação no currículo comum” e de diversificação 
de níveis de desempenho curricular, os professores de EE foram levados a analisar o 
funcionamento da instituição escola na perspectiva do currículo e a compreender a 
tensão entre flexibilidade curricular e a “caução social das aprendizagens escolares”. 
Com a assimilação, que está subjacente ao modelo de escola inclusiva, entre os factores 
bio-médicos e psico-médicos de exclusão social e outros factores de exclusão social, a 
reflexão deste grupo incidiu sobre as potencialidades socializadoras da escola, para uma 
vasta gama de populações, bem como sobre os limites e as consequências de políticas 
que utilizam essa potencialidade socializadora para tentar fazer face a problemas sociais 
que têm dinâmicas que ultrapassam a escola: políticas que ignoram ou procuram 
compensar evoluções sociais que vão em sentido contrário. Mas essa discussão não 
contava então com todos os contributos que aqui são referidos e analisados no Capítulo 
5, sobretudo os que estão na base do Subcapítulo 5.6, mantendo o grupo numa atitude 
de reserva, mais do que de crítica aberta e recusa activa do modelo de “escola inclusiva” 
com tudo o que implica em relação às finalidades e organização da escola. 
 

                                                 
35 Sobre os conceitos de “cumprimento parcial do currículo”, de “ensino diversificado por níveis” (que 
implica a noção de diversificação de níveis de desempenho curricular), pode ver-se PORTER (1995) e a 
análise que aqui é feita no Subcapítulo 5.2. Porter fala de “ensino com níveis diversificados” que passa 
pela “identificação dos principais conceitos que têm de ser ensinados numa lição; determinação duma 
variedade de formas através das quais os alunos possam exprimir a sua compreensão; e desenvolvimento 
de meios de avaliação que correspondam aos diferentes níveis de desempenho”. 
36 Cf. Lou Brown em Conferência na Fundação C. Gulbenkian em 2002, e VIEIRA e PEREIRA (1996). 
Ver no Subcapítulo 5.3 a referência a “currículos funcionais”. 
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4.4.4 Reflexividade, campo social e cultura profissional 
 
 
Posições no campo, conceitos e reflexividade 
 
Em conclusão, pode constatar-se que, tal como acabou por concluir este grupo de 
professores, mais do que a ideia de normalização, ou uma transformação nos princípios 
técnico-pedagógicos que serviam de base à concepção de programas educativos 
adequados a crianças com deficiências, foram as concepções e as políticas relativas à 
instituição escolar que mudaram e arrastaram a «novidade» da "escola inclusiva". Esta 
«novidade», por um lado, levou estes educadores a procurar compreender melhor as 
transformações por que a escola estava a passar nos vinte anos da sua acção na EE. 
Levou-os, por outro lado, a questionar-se sobre se o ideário da "escola inclusiva" não 
deixaria sem resposta parte importante das necessidades educativas de muitas crianças 
com descapacidades graves ou mesmo moderadas. Tendo compreendido que a 
“inclusão” não era simplesmente uma radicalização ou aceleração do movimento de 
integração, interrogaram-se porque é que algumas pessoas com posições de destaque no 
subcampo da EE tinham apresentado a “escola inclusiva” como tal radicalização ou 
avanço. Foram levados, assim, a fazer incidir a sua atenção sobre a lógica de ganho e 
manutenção de posições num campo social — o subcampo da educação especial – mas 
também as relações desse subcampo com o campo da educação. Sem que, porém, as 
questões fossem formuladas nesses termos. A falta de acesso a estes conceitos terá 
mesmo retardado o esclarecimento destas questões. 
  Foi a radicalização do posicionamento crítico resultante do desenvolvimento da 
reflexividade que incidia sobre o campo (as políticas, os actores e os princípios que 
fundamentam legitimidades e geram recursos) que levou alguns destes professores a 
pressionarem os níveis organizacionais da administração regional que supervisionavam 
as EEE e as suas coordenações, para que fosse assumido nas reuniões — cada vez 
menos frequentes — o conflito de legitimidades agudizado, nomeadamente nas escolas, 
pela deriva e contradições das políticas relativas à educação especial e à educação na 
sua globalidade: desde o sentido e alcance da autonomia das escolas, ao combate à 
exclusão e ao insucesso escolar, à gestão curricular e concomitante avaliação (com 
acentuada flexibilização, mas ao mesmo tempo pretendendo garantir a caução social de 
aprendizagens curriculares – como o ministro Marçal Grilo insistia em lembrar em 
discursos e preâmbulos legislativos). Face ao insucesso quase total dessa tentativa de 
fazer assumir, àquele nível, contraposições que já eram patentes para muitos professores 
na EE e nas escolas (mas sobre as quais também era difícil fazer incidir a reflexão de 
órgãos de gestão das escolas, com os conselhos pedagógicos, mesmo quando essa 
reflexão era esboçada em conselhos de turma), estes professores demitiram-se da equipa 
de coordenação de apoios educativos (ECAE).  
  Na sequência disso, os que estavam mais ligados à EE, nomeadamente por terem 
cursos de especialização, pareceram refugiar-se, à semelhança do que DUBET (2002) 
refere para outras profissões, no reforço das lógicas “relacional” e de “serviço” (no caso 
destes professores, sobretudo na dimensão técnica destas lógicas). Enquanto uma das 
professoras do 1º ciclo retomava o trabalho de “leccionar turmas”, o professor do ensino 
secundário, que é o autor desta tese, procurou, durante um ano em que “leccionou” 
Ciências da Natureza no 3º ciclo do Ensino Básico, no aprofundamento de abordagens 
sociológicas da educação e das profissões que fizera na preparação de uma dissertação 
de mestrado, o conhecimento de que sentia necessidade para reflectir sobre a 
experiência na EE, e convidou um grupo das suas colegas na EEE para, numa sequência 
de encontros mensais que prolongariam a dinâmica de reflexão na EEE ou nas reuniões 
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dos PAE com a ECAE, refigurar narrativamente as suas experiências de mais de vinte 
anos na Educação Especial. 
  Não é possível ver isso claramente no diálogo narrativo a que aqui nos fomos 
referindo, mas é conveniente acrescentar a constatação de que a consciência destas 
contradições não lhes permite instalarem-se tranquilamente na dimensão técnica da 
”relação” e do “serviço”: mantendo continuamente sob escrutínio a dimensão dos 
sistemas e levando a sua insatisfação às reuniões promovidas pela ECAE que passou a 
enquadra-las (onde, no entanto, não parece haver sinais de desenvolvimento de uma 
reflexão institucional); ou fazendo dessas problemáticas tema de conversas entre 
colegas — mas a informalidade dessas conversas, assim como a ausência de uma 
linguagem suficientemente especializada, fazem com que seja duvidoso ver aí um 
desenvolvimento da reflexividade institucional. 
  Alguns professores de EE, por razões ligadas ao desenvolvimento da reflexão 
institucional, ou por outras dinâmicas do seu desenvolvimento pessoal e profissional 
deslocaram-se para o subcampo da formação ou da investigação e, por essa via 
acabaram por ter uma voz mais ligada à sua posição no campo académico. Podem 
desenvolver aí uma reflexão que lhes permita participar no conflito de legitimidades, 
mas essa reflexão dificilmente realiza uma síntese, entre os conceitos teóricos e as 
problemáticas que emergem dos contextos de trabalho dos profissionais de EE, como a 
que este grupo procurou. 
 
Reflexividade institucional como objectivação das posições nos campos sociais e participação nos 
conflitos de legitimidade 
 
Complementando esta conclusão, pode chamar-se a atenção para o modo como os 
actores/sujeitos podem aceder à reflexividade institucional através de uma leitura 
estratégica dos possíveis, que tem em consideração contextos e campos 
progressivamente mais alargados; num esforço de emancipação da relação imediata com 
o social, favorecido por um jogo reflexivo em que os actores/sujeitos devolvem uns aos 
outros a representação social da acção de cada um, explicitando essas representações e 
objectivando-se mutuamente, o que lhes permite reflectir colectivamente sobre essas 
objectivações. A dinâmica dos campos sociais só é acessível a cada actor através de 
mediações que são de vários graus de generalidade e abstracção. 
  Mas esse processo de objectivação e de alargamento do foco de reflexão 
necessita de condições institucionais e é reversível a qualquer momento. No caso deste 
grupo, foi no âmbito de uma EEE, numa fase de agudização do conflito de 
legitimidades a todos os níveis, desde as práticas de relação pedagógica e de relação 
entre profissionais, até à formulação de políticas e de discursos sobre a educação, 
passando pela reorganização das escolas e da administração escolar, que a reflexão 
incidiu mais nitidamente sobre os contextos em que se formulam os princípios que 
geram categorias, regras e recursos. Mas a perda de autonomia técnica e uma maior 
subordinação hierárquica (com a eliminação das EEE e a colocação dos professores de 
EE na dupla dependência hierárquica dos órgãos de gestão das escolas e de equipas de 
coordenação mais integradas na cadeia hierárquica da administração governamental), 
assim como a dissolução de redes de relações (em boa parte resultantes de encontros em 
instâncias de socialização profissional, como eram os centros educativos especializados 
e os cursos de especialização num instituto de referência, mas também ligadas à 
organização sindical), fez com que estes profissionais deixassem de dispor de uma 
instância organizacional onde essa reflexão fosse institucionalizada. 
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Reflexividade institucional, capacidade social (poder) e cultura profissional 
 
Com base na análise da narrativa deste grupo, que se pode generalizar nos seus aspectos 
essenciais a outras EEE em que teve um grande peso a “primeira geração” de 
professores e educadoras de EE (os que fizeram a sua socialização profissional na EE 
em centros educativos especializados e depois se especializaram no Instituto A.A.Costa 
Ferreira e foram membros de EEE 37, podemos concluir que os vários tipos e níveis de 
reflexão desenvolvidos por estes profissionais lhes terão permitido uma “racionalização 
da cultura” que corresponde ao que Telmo CARIA (2002a) designa por “forma 
emergente de cultura profissional” 38. Mas vários factores, que aqui vamos destacar, 
podem ter contribuído para que não se tenha desenvolvido uma cultura profissional que 
correspondesse à acepção algo idealizada de uma “cultura profissional plena” a que 
CARIA (2005) faz referência no Capítulo 2 de Saber Profissional 39.  

O diálogo narrativo de que aqui se apresentaram excertos evidencia não só um 
“estilo critíco-pragmático de uso do conhecimento” (CARIA, 2002a) caracterizado pelo 
desenvolvimento do “sentido estratégico”, mas também um significativo 
desenvolvimento do “sentido interpretativo”. Estão, assim, reunidas as duas vertentes 
que CARIA (2002a) considera deverem articular-se na “racionalização da cultura 
profissional” e, no quadro da teorização deste autor, é-se levado a procurar uma 
explicação para as limitações do desenvolvimento da cultura profissional deste grupo 
profissional no relativamente escasso domínio sobre recursos, resultante de uma posição 
social intermédia e pouco estável na estrutura de poder. 

A nossa atenção recai então sobre o que poderá ser uma contradição prática 
entre, por um lado, a hipótese de que seriam as “identificações profissionais definidas 
por trajectos profissionais (de formação), ligados a contextos” e as “identificações 
profissionais em que a legitimação experiencial está associada a trajectórias mistas” 
(como seria um caso predominante neste grupo de profissionais 40), a criar uma maior 
disponibilidade/necessidade para a “racionalização da cultura”, hipótese formulada por 
CARIA (2005), e por outro lado, o pressuposto de que o desenvolvimento da 
reflexividade institucional (condição para uma racionalização da cultura que leve a uma 
“cultura profissional plena”) está dependente do poder sobre regras e recursos (CARIA 
2002). A história deste grupo de profissionais, tal como resulta da refiguração narrativa 
que fizeram, parece indicar que, para esse pleno desenvolvimento, não basta uma 
relativa autonomia para a definição da sua acção técnica, como a que existia nas EEE 41. 
Mostra também que o desenvolvimento da reflexividade institucional que leve a uma 

                                                 
37 Cf. Filipe 2003b e aqui os subcapítulos 4.1 e 4.2. 
38 Cf Tadeu da SILVA. 
39 Numa fase de desenvolvimento da sociedade capitalista caracterizada pela efemeridade dos contextos 
de trabalho profissional e dos contextos organizacionais em geral, em que parece difícil, se não 
impossível, a constituição de “culturas profissionais plenas”, o conceito de racionalização da cultura, 
como processo, é mais relevante do que a idealização de uma cultura profissional plena. Assim a atenção 
dos investigadores incidiria mais sobre as condições para o desenvolvimento da reflexividade 
institucional, sobretudo as relacionadas com o uso do conhecimento abstracto, com a autonomia 
profissional relativa em contextos locais e com o poder nos campos sociais. 
40 Nessas “trajectórias mistas” o desenvolvimento profissional passa quer por contextos de trabalho quer 
por cursos académicos ou outros momentos formais de formação profissional. 
41 Coloca-se uma questão de poder, não só definido como autonomia técnica e “poder sobre regras e 
recursos” em contextos locais de acção, mas, mais geralmente, de posição na estrutura social de poder 
num campo (ou mesmo num espaço social, assunto que é abordado no Subcapítulo 3.3 desta tese de 
doutoramento, numa secção dedicada à análise da teorização desta questão por Bourdieu), de que também 
dependerá a “voz” (num sentido próximo do que lhe dá Bernstein) no conflito de legitimidades. 
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“racionalização da cultura” depende da duração e extensão (horizontal e vertical) de 
contextos institucionais onde ela ocorre; ou seja, da sua generalização e da abrangência 
de vários níveis de decisão 42. 
  O carácter efémero dos contextos em que a reflexividade se desenvolve e 
institucionaliza não permite a consolidação e generalização das práticas mais avançadas 
desta “forma emergente”. Seria necessário mais tempo para que se desenvolvesse um 
subcampo de EE relativamente autónomo, em que a autonomia profissional, as relações 
associativas em rede e as relações organizacionais levassem ao desenvolvimento de uma 
reflexividade institucional que passasse por uma procura de conhecimento adequado, e à 
aquisição de uma “voz” (no sentido de Bernstein) que lhes permitisse a participação em 
todos os níveis do conflito de legitimidades. A articulação deste subcampo com os 
subcampos académicos da formação e da investigação na área da EE e o campo da 
educação em geral, poderia passar pela academização (ou, no mínimo, pelo 
reconhecimento académico) do seu saber profissional em instituições em que os 
profissionais tivessem uma presença significativa, à semelhança do que se passou com 
as profissões liberais institucionalizadas, e que foi esboçado para os magistérios do 
Ensino Primário no início do século XX (NÓVOA, 1987) 43 , mas isso requer uma 
capacidade social que nenhum grupo de “professores do ensino não superior” detém 
actualmente. 
  Também a dificuldade de acesso dos profissionais, em momentos cruciais, a 
conhecimento abstracto crítico na área das ciências sociais pode ser considerado como 
factor limitante da sua reflexividade. Não será possível, sem o domínio, por exemplo, de 
teorizações sociológicas em torno dos conceitos de campo social e de campo de lutas, 
ou a discussão de teorias relativas à existência de um centro e uma periferia no campo 
da educação (como por exemplo a teoria bernsteineana do campo de recontextualização 
pedagógica 44) que um grupo profissional, como este, participe e ganhe voz no conflito 
de legitimidades que, como aqui se procurou mostrar, atravessa todos os níveis, desde 
os contextos em que se desenvolve a relação pedagógica, aos contextos em que se faz a 
gestão do sistema educativo e se formulam princípios (independentemente do sentido de 
eventuais determinações entre esses níveis) 45. Mas a produção e disponibilização de 

                                                 
42 O facto de, em Portugal, essa generalização e abrangência vertical serem insuficientes pode ser 
relacionado com a heterogeneidade estrutural do país, como se sugere no final do Capítulo 8 de Saber 
Profissional, a propósito da gestão hospitalar. Mas para além desta afirmação genérica, filiada na tese 
desenvolvida por SANTOS (1990) da posição semi-periférica de Portugal, impõe-se o estudo mais 
aprofundado de campos sociais específicos com a identificação das posições dos actores, e o estudo da 
sua evolução, bem como das suas relações com outros campos. Estudo que só pode ser levado a cabo no 
âmbito de programas de investigação sistemática que abranjam muitos investigadores. 
43 Os cursos de especialização em EE, no Instituto A. A. da Costa Ferreira, correspondiam em certa 
medida a este modelo, mas a evolução geral do campo académico levou a uma ruptura da formação com 
as instâncias de explicitação do saber profissional. 
44 Ter-se-ia que discutir nomeadamente a posição mais ou menos periférica dos professores no campo da 
educação, bem como a percepção que têm dessa posição, colocando hipóteses como esta, à qual conduz a 
consideração das dimensões da acção dos profissionais relacionais a que se referem Dubet e Couturier: 
Na dimensão relacional os professores estariam no “centro” do campo da educação, mas na dimensão dos 
sistemas, e nas dimensões de controle e mesmo de serviço os professores estariam na “periferia”. 
45 No desenvolvimento da reflexividade institucional, estes profissionais tiveram algum interesse por 
conhecimento abstracto também na área da sociologia, sobretudo relativo às culturas organizacionais, ao 
desenvolvimento profissional, aos papéis sociais, nomeadamente os papéis profissionais, e o 
enquadramento sociológico de políticas educativas. Mas o acesso destes profissionais a conhecimento é o 
resultado de uma procura determinada predominantemente por uma dinâmica contextual. Esta parece não 
visar um nível de aprofundamento e um domínio de áreas disciplinares de referência (como continuam a 
ser principalmente a psicologia e a pedagogia) que permita falar numa intermediação entre ciência e senso 
comum na prática profissional. Muito menos em relação à sociologia e à filosofia política na suas relações 
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conhecimento adequado (porque crítico e não funcional aos que detêm mais poder) e em 
tempo útil para os profissionais, depende da compreensão que os sociólogos 
desenvolvem da evolução dos grupos profissionais e dos campos sociais e das 
representações e legitimações que reflexivamente proporcionam 46. 
 

                                                                                                                                               
com a ética e a antropologia filosófica, tal como as desenvolvem Boltanski ou Ricoeur, e que me parecem 
ser as áreas mais implicadas na problemática da relação destes profissionais com as famílias de crianças 
com discapacidades e com outros profissionais nas escolas e outras organizações onde se desenvolve a 
educação dessas crianças ou o seu acompanhamento bio-médico, psico-médico ou social – com a 
passagem (partilha) pela incerteza gerada não só pelos aspectos bio-psico-médicos das deficiências, mas 
sobretudo a incerteza gerada pelos próprios sistemas abstractos: a começar pelas repercussões de 
constantes mudanças de políticas nos campos da educação da saúde e do serviço social; sendo que muitas 
dessas mudanças só são compreensíveis pela explicitação do que está em causa nos conflitos de 
legitimidade que decorrem nesses campos;: explicitação que tem que passar pelo esclarecimento do que 
Foucault designa por “regime de verdade” ou por epistema, e que não dispensa a análise que Bourdieu faz 
do “campo de lutas simbólicas” (ou lutas pela legitimação) na sua articulação com o mais vasto “campo 
de lutas sociais” (como aqui se viu no Subcapítulo 3.3). 
46 Ver subcapítulos 3.5 e 3.6 


