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Subcapítulo 4.2 
Reflexividade Interactiva e Reflexividade Institucional 

no Desenvolvimento Profissional 
de Educadoras e Professores na Educação Especial 

 
 

A educação especial (EE) foi um dos sectores do sistema educativo que mais, e mais 
cedo, permitiu a muitos professores e educadoras opções de desenvolvimento 
profissional que os colocaram em situações e em posições que os levaram, antes e mais 
do que a maioria dos professores, a fazer usos dos conhecimentos (adquiridos em 
contextos escolares ou desenvolvidos na experiência profissional) visando a inovação, a 
formalização e a racionalização de procedimentos controlada por eles próprios 1. Talvez 
por isso, alguns se tenham confrontado mais profundamente com a natureza das 
mudanças ocorridas durante a década de 90, as quais, sendo profundas, não 
corresponderam às expectativas e projectos de nenhum dos actores, quer aqueles cuja 
acção se desenvolve essencialmente a nível da execução quer, mesmo, os posicionados 
num nível de concepção e planificação.  

Pode ver-se aqui em que medida isso aconteceu com um grupo de educadoras e 
professores que, durante mais de uma década, no contexto de Equipas de Educação 
Especial (EEE), se interrogaram sobre o sentido das mudanças em curso e procuraram 
antecipar os ajustamentos e inovações necessárias à persecução de novas finalidades 
educativas, em diálogo e colaboração com uma grande variedade de agentes com 
posições mais ou menos centrais ao campo educacional. A sua posição intermédia e 
pouco definida no aparelho hierárquico da administração escolar, a sua proximidade 
prolongada com instâncias de formação de professores, nomeadamente as que 
organizam cursos de especialização, e também a sua interacção com uma grande 
variedade de grupos profissionais e outros actores, tê-los-á levado a confrontarem-se 
com problemas que, numa instância de análise, podem ser relacionadas com questões 
como: 1) as relações entre vários tipos e fontes de saber, 2) a distribuição de poder no 
campo educacional, e 3) os posicionamentos mais ou menos periféricos em relação aos 
centros de produção do discurso legitimador.  

Um dos focos de problematização foi, nos termos dos próprios professores, a 
inflexão de uma “política de integração de deficientes” para uma política de “escola 
inclusiva” (na segunda metade dos anos 90 e que está directamente relacionada com a 
dissolução das EEE tal como existiram de 1980 a 1997 2), mas só no Subcapítulo 4.4 
será abordada essa questão.  

A análise que se desenvolve neste subcapítulo parte duma reflexão dialógica 
realizada por quatro educadoras de infância, duas professoras do 1º ciclo e um professor 
do ensino secundário que, sendo parte do núcleo mais estável e dinamizador de uma 

                                                 
1 Cf. CARIA (2002). No quadro da teorização deste autor, pode dizer-se que estes professores fazem uso 
desses conhecimento nas dimensões instrumental-técnica, relacional-contextual e normativa-
interpretativa. 
2 As equipas de educação especial (EEE) em que se organizavam e coordenavam as suas acções 
educadoras de infância e professores de todos os níveis de ensino a trabalhar no âmbito da educação 
especial num território que, em princípio, correspondia a um município, foram substituídas, em 1997, por 
equipas de coordenação de apoios educativos (ECAE), com dois ou três membros a coordenar professores 
de apoio educativo, agora já não destacados em EEE mas colocados em escolas: ECAE que intervinham 
nas escolas em termos de aconselhamento a nível dos órgãos de gestão e mantinham a ligação com pais e 
com outros serviços de saúde, assistência social e formação profissional que desenvolvem acções 
complementares. 
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EEE, deram continuidade ao tipo de reflexão interactiva e institucional (3) que aí 
desenvolviam, continuando a reunir durante mais de um ano após o encerramento dessa 
equipa, e produziram o texto Nós (anexado a esta tese) que é uma refiguração narrativa 
da experiência de trabalho na EE ao longo de duas décadas. Essa narrativa começa 
(Secção 4.2.1) pela comparação das suas experiências de formação profissional em 
contexto escolar (embora para a maioria se tratasse de escolas com um cunho 
acentuadamente profissional) e das suas primeiras experiências de trabalho como 
professores, passa (Secção 4.2.2) pelas narrativas das primeiras experiências na 
educação especial, até à frequência de cursos de especialização, frequentados pelas 
diversas narradoras ao longo de quase duas décadas, e desenvolve-se (Secção 4.2.3) 
com uma reflexão sobre o trabalho das e nas EEE. É essa reflexão, acompanhada 
(Secção 4.2.3) da comparação dos tipos de saberes que aí adquiriram, procuraram e 
desenvolveram, feita pelas narradoras, que será o foco desta análise. Questões relativas 
ao esforço estratégico, interpretativo e de recomposição (do sentido e da vivencialidade) 
da actividade profissional a nível relacional—contextual durante a última década serão 
referidas sumariamente na conclusão. 
 
 

                                                 
3 Ver CARIA (2002) e a análise que aqui é feita desses conceitos, no Subcapítulo 3.9 desta tese. 
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4.2.1. Formação Profissional Inicial (em contexto escolar) e Primeiras Experiências de 
Trabalho 

 
À escolha dos cursos das escolas do magistério primário e de escolas de educadoras de 
infância, presidiu a preferência por cursos de curta duração, acessíveis com o 5º ou 7º 
anos do curso dos liceus ou com o 11º ano do ensino unificado e que davam, nas 
décadas de 70 e 80, razoáveis garantias de encontrar emprego. O facto de se tratar de 
cursos que recrutam maioritária ou quase exclusivamente entre pessoas do género 
feminino pode dever-se simplesmente as representações sociais do campo profissional, 
mas permite também colocar a hipótese de continuar a ocorrer a constituição, durante a 
socialização primária de raparigas, de habitus cuja mobilização na actividade 
profissional facilitaria o exercício dessas profissões. Isto, não obstante a maioria das 
narradoras afirmarem não ter passado por processos educativos tradicionais para 
raparigas 4. A questão ultrapassa o «jeito para tratar de crianças», podendo ter a ver com 
a gestão de trabalhos (labor) que não têm um produto definido e visível (work) 5.  

É referida também a relativa proximidade de cursos de medicina na perspectiva 
do exercício de pediatria, ou de psicologia e, dum modo geral, o conhecimento 
científico sobre a infância. Mas as professoras descrevem os conteúdos das cadeiras de 
psicologia na escola do magistério primário como não indo além das generalidades da 
psicologia na cadeira de Filosofia do curso complementar do liceu. As professoras não 
recordam qualquer conteúdo de pedagogia ou didáctica geral que aí tenham adquirido 
(com excepção da referência a Freinet, que uma delas destaca como uma das novidades 
introduzidas na Escola do Magistério Primário de Lisboa em 1975), caracterizando os 
conteúdos das didácticas específicas como contributos muito directos para a assimilação 
dum modelo de acção na sala de aula, que era identificado como o principal objectivo 
da aprendizagem. Mesmo assim, a professora que frequentou a Escola do Magistério, no 
período de instabilidade e transição de 73/74 e 74/75, diz que, por comparação com as 
professoras formadas em anos anteriores, sentiu que saía do «magistério» praticamente 
sem esse modelo. A outra professora, que entrou já com o 7º ano da secção de letras do 
curso complementar do liceu e frequentou a Escola do Magistério Primário de Santarém 
no final da década (76/79), afirma ter terminado o curso sem uma preparação 
satisfatória para a didáctica da iniciação à leitura e escrita, porque não foram feitos os 
estágios que a tinham como objecto. Também ela não terá adquirido nessa escola um 
modelo de acção profissional securizante ou que constituísse uma base para desenvolver 
um modelo próprio. Só ao fim de muitos anos de prática, beneficiando, ora mais ora 
menos, do modelo, do apoio e da colaboração com colegas, se foi sentindo 
minimamente segura nessas áreas. Na compreensão que fui conseguindo desta pessoa, 
são, ainda hoje, a visão do mundo, as competências relacionais e a relação com o 
conhecimento adquiridas no liceu que lhe permitem desenvolver um saber profissional 
na reflexão interactiva com as colegas das escolas e da educação especial; e, associada a 
uma experiência multicultural no contexto de uma família alargada com muitos tios e 
primos abertos à miscegenização racial que se intensificou em Luanda a partir do final 
dos anos 60, caracteriza o seu estilo como professora e a sua disponibilidade para 

                                                 
4 Além de que nenhuma das narradoras, ao descrever as competências e atitudes que mobiliza no seu 
trabalho, explicita quaisquer saberes especificamente associáveis a habitus ou disposições resultantes de 
educações “femininas”. 
5 Cf. ARENDT (1958) sobre a distinção entre Labor, Work e Action. DUBET (2002) põe a questão do 
declínio do programa institucional que sustentava as profissões de trabalho sobre outrem e as dificuldades 
de recomposição dessas, que daí resulta, poder estar relacionado com a crescente feminização nesses 
sectores profissionais, mas não aprofunda a questão. 
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trabalhar com crianças com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem/relação 
com a escola. 

As educadoras referem ter adquirido alguns conhecimentos da história da 
educação e da pedagogia, mas reconhecem ter sido o conhecimento relativo ao 
desenvolvimento da criança a constituir-se como o saber de referência na identidade 
profissional. Um saber que, no curso de educadoras de infância, lhes terá sido 
transmitido também numa forma abstracta, mas numa súmula em que não seriam 
descriminados os contributos e abordagens de várias correntes e que tinha em vista 
fundamentar ou justificar as actividades práticas da componente principal do currículo 6, 
que visava, tal como nas escolas do magistério, a aquisição de um modelo de acção na 
sala de jardim-escola – aqui talvez mais estruturado e com uma gama mais variada de 
recursos (técnicas, materiais e áreas de actividade) –, sublinhando, todas as educadoras, 
o carácter profissionalizante desses cursos e a relativa segurança com que de lá saíam.  

Helena Melo, a professora que frequentou a Escola do Magistério Primário em 
73/75, foi, no primeiro ano de actividade como professora, relativamente isolada 
(professora única) numa aldeia do Baixo Alentejo em que ainda soprava o vento da 
mobilização político-social, que começou a forjar os seus recursos profissionais e o seu 
estilo de trabalho – uma espécie de estágio autogerido. Só no quadro do conhecimento 
da sua história de vida, que aqui não vai ser referido 7, pode ser bem compreendido o 
que lhe permitiu transformar uma situação difícil numa experiência avaliada 
positivamente e essencial para a sua formação. Mas terão tido importância: 1) a 
apropriação de uma visão do mundo tipicamente transmitida num liceu de Lisboa em 
confronto com uma experiência do mundo mediada pela família, que não estava em 
conformidade -- desconformidade que a terá levado a problematizar uma e outra; 2) um 
contexto de mobilização política popular para a transformação social; e 3) as 
características do meio rural e a representação que aí se tinha da escola primária. Esta 
professora refere ter em mente a realização de uma relação com as crianças e uma 
prática de ensino aprendizagem com base na crítica/rejeição de aspectos essenciais do 
que fora a sua própria experiência escolar.  

Três das educadoras passaram por situações semelhantes em fases mais ou 
menos iniciais das suas carreiras. A sua experiência beneficiou igualmente com algumas 
das características das escolas e jardins-de-infância em meio rural, mas não de modo tão 
decisivo: tratou-se para elas de confirmar, alargar e relativizar os modelos de acção e as 
representações das crianças e da actividade profissional que tinham adquirido na 
formação inicial.  
 
 

                                                 
6 Segundo as narradoras, em todo o curso eram utilizadas quase exclusivamente “sebentas”. 
7 Embora durante uma primeira fase da investigação tenha sido feito um estudo detalhado das histórias de 
vida das participantes na narrativa Nós. Para ter uma deia da orientação desse estudo, ver FILIPE 1999. 
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4.2.2.As Primeiras Experiências na Educação Especial 
(Centros de Educação Especial) 

 
A educadora que mais cedo começou a trabalhar na educação especial (Isabel Parente), 
fê-lo, como era inevitável até 1980, num centro de educação especializado num tipo de 
deficiência – O Centro Infantil Helen Keller que era, além de um centro de educação de 
crianças cegas e grandes amblíopes 8, um importante centro de formação (informal) de 
professores. Algumas das formulações a que chegou na refiguração narrativa construída 
de forma dialógica com as colegas e o investigador são razoavelmente condensadas, 
referindo de forma explícita alguns dos aspectos em foco nesta análise, pelo que é 
oportuno fazer aqui algumas citações do texto Nós. 

 
No Keller, havia um grupo de médicos e outros técnicos muito qualificados (...) [9]. (...) Havia  as 

terapeutas e as educadoras e professoras especializadas, para além da assistente social, enfermeiros e um 
sem número de professores, de música e de expressões. (...) Era frequente as terapeutas irem à salas e 
trabalharem lá connosco. E reuníamos semanalmente. (...) Nessas reuniões combinávamos por vezes ir aos 
gabinetes delas com um ou dois meninos e ficávamos a assistir, porque nos apetecia ou porque os miúdos 
se sentiam melhor connosco lá e elas nos pediam para ficarmos; outras vezes eram elas que vinham às 
salas onde estávamos com os grupos para observar ou experimentar alguma solução e comentá-la de 
imediato connosco. Foi aí que soube o que é que elas fazem. Se não, até hoje não teria senão uma vaga 
ideia.  
(...) Todas nós tínhamos que dizer o que tínhamos feito com os miúdos [nas reuniões semanais]. Tudo aquilo 
era analisado e, às duas por três, já éramos nós que éramos analisados. 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 Miguel [o director da escola]. Foi um 
processo muito importante. E acho que foi aí que eu aprendi imensas coisas. Para além dos jantares, onde 
também se aprendia muito sobre a vida.  
 

Interrogada pelo investigador sobre se teria aprendido mais a trabalhar com os 
miúdos na sala ou com aquele grupo das reuniões semanais, respondeu: 
 

São coisas de natureza completamente diferentes. Acho que aprendi mais com esse grupo de reflexão. Com 
os miúdos fazem-se adaptações, encontras formas de relação, mas são coisas que variam de grupo para 
grupo, de criança para criança. Isso dá lugar a uma acumulação de experiência que nos dá confiança. 
Quando tinha problemas e os levava ao grupo, eles davam-me uma série de sugestões, explicando porquê 
com base nos conhecimentos que tinham10, e que eu depois experimentava. Aprendia assim muito mais 
depressa do que poderia aprender ao longo de anos com os miúdos 11.  

No ano a seguir ao estágio, com o tal miúdo autista, 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. Na sala 
estava uma estagiária do Costa Ferreira e, por isso, fez-se uma filmagem. O Victor Soares e outros 
professores do Costa Ferreira viram o filme e comentaram valorizando a minha solução. Eles terão ficado 
surpreendidos com aquele tipo de trabalho, mas no Keller dava-se muita importância ao contacto corporal. 

Noutro ano, tinha uma miúda complicada, que se escondia de baixo das mesas, guinchava muito sem que 
eu conseguisse acalmá-la. Depois de ter apresentado o caso numa reunião, o director foi à sala e meteu-lhe 

                                                 
8 Acuidade visual igual ou inferior a 3/10. 
9 Refere um sociólogo, psicólogos e médicos de várias especialidades, nomeadamente oftalmologistas, 
psicanalistas e pedopsiquiatrias, entre os quais destaca João dos Santos, um dos fundadores do Instituto. 
10 Estamos perante a associação do saber contextual ao conhecimento abstracto que fundamenta práticas 
interpretativas que não são mera justificação. 
11 Estaremos perante um processo de universalização do saber contextual através da sua articulação com o 
conhecimento abstracto e o desenvolvimento do sentido interpretativo. Cf. LAHIRE, 1998, sobre os 
limites da generalização. 
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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 que se tem em si próprio. Eram 
aprendizagens que eu não faria sozinha, por mais anos que trabalhasse com os miúdos. 

Mas aprendi muito pela observação de como é 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 . Na Escola João de Deus não tínhamos essa 
noção. Fazíamos porque nos davam o modelo. 
 

Quer no quotidiano, quer nas reuniões semanais, a interacção entre profissionais 
com diferentes formações e práticas faz supor que tivesse que se passar pela 
explicitação do saber procedimental comum a cada profissão e por alguma explicitação 
das categorias da linguagem. Isto caracteriza uma “reflexividade interactiva”  (CARIA, 
2002) que permite “racionalizar a cultura” (idem) e desenvolver o sentido contextual em 
articulação com o sentido interpretativo (e estratégico), através da utilização do 
conhecimento abstracto na explicitação do saber contextual. A pressão nesse sentido 
seria ainda mais forte nas reuniões semanais, dada a presença de profissionais que 
fazem um uso mais sistemático do conhecimento abstracto e face aos quais seria 
inevitável a explicitação do saber contextual, dado estes não estarem presentes nas 
interacções quotidianas. Impunha-se, portanto, o desenvolvimento de uma linguagem 
que permitisse transcender o circunstancial, o pessoal e a narração obsessiva do 
acontecimento. Pedopsiquiatras, psicanalistas, sociólogos e psicólogos desenvolveriam 
um sentido interpretativo e um sentido estratégico em articulação com o sentido 
contextual, constantemente sujeitos que estavam à constante verificação das suas 
antecipações. Para além de “saber porque é que se fazia”, todos procuravam antecipar e 
estar atentos a que “repercussões teria nos miúdos, que sentido teria para eles” e para os 
profissionais que com eles interagiam quotidianamente, como diz a narradora. 

Segundo Telmo CARIA (2002, p. 10), é com base nesta reflexividade interactiva 
que “se poderá vir a ter uma consciência discursiva das regras de acção e do uso 
legítimo dos recursos que organizam as rotinas em contexto de trabalho”. E é “a partir 
da reflexão institucional 12 [...] que se poderá vir a ter um entendimento sobre o modo 
como rotinas, regras e recursos se estendem pelo espaço-tempo”. Ora essa consciência 
discursiva das regras de acção e do uso legítimo dos recursos não estaria muito 
desenvolvida nesta educadora, então muito jovem e no início de carreira (ainda não 
especializada), e é duvidoso o grau de reflexão institucional naquele centro educativo. 
As referências que a narradora faz a essas questões deixam pensar que elas não eram 
explicitadas, pelo menos ao seu nível de participação.  
 

(...) Foi uma verdadeira escola. Embora não houvesse aulas, nas conversas com essas pessoas, o quadro 
de referência teórica estava bem claro! E foi aí 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.  
(...) Nunca senti que eles fossem meus professores. Estavam num plano de conhecimento muito superior ao 
meu, e sem dúvida que eram mestres, mas nunca senti que estivessem ali a querer ensinar-me ou avaliar-
me. Pelo contrário, tinham uma atitude de ajudar a reflectir e a crescer. Foi pelo menos assim que os 
encarei. Nem nunca senti críticas. E era assim, mesmo com professoras mais velhas, quase todas 
especializadas e com muita experiência. (...) Ao interrogar-nos sobre o que sentíamos e porque é que 
tínhamos feito isto ou aquilo, eles também estavam a tentar perceber.  

(...) Por isso [o peso institucional das professoras especializadas e a consciência da falta de instrumentos 
teóricos] a questão da especialização começou desde logo a surgir para mim como uma necessidade 

                                                 
12 Que, segundo CARIA (2002), incide sobre “o funcionamento institucional e sobre a estrutura de 
desigualdades de poder presentes no campo social em que se inscreve o contexto de trabalho”. 
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absoluta. Por um lado, achava que tinha que aprender muita coisa e que se quisesse perceber minimamente 
alguma coisa daquilo tinha que ir fazer a especialização. Por outro lado, era uma questão de título, porque as 
pessoas especializadas tinham um estatuto diferenciado, até ganhavam muito mais: havia o cargo de 
coordenadora de sector, que só as especializadas é que podiam ter. [13] 

 
Esta educadora, que ao dizer ter compreendido no Keller que “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” põe em evidência uma “capacidade de dissociação entre o conteúdo e a 
forma contextual de conhecer” (que já teria adquirido antes), desenvolveu 
aceleradamente um saber contextual em articulação com um forte sentido interpretativo 
e algum sentido estratégico 14. Mas compreendeu que para avançar nesse 
desenvolvimento tinha que ganhar uma posição de maior acesso a recursos e 
reconhecimento, o que passava pela frequência de um curso de especialização onde 
procuraria conhecimento abstracto que lhe permitisse acesso a recursos simbólicos, 
nomeadamente uma linguagem com a qual realizar interpretações legítimas. Só no 
contexto desse curso, participaria numa reflexão institucional abarcando todo o campo 
da educação mas especialmente o subcampo da educação especial; o que a levaria a 
colocar a questão da segregação vs integração educativa e a conceber nessa base uma 
inflexão na sua estratégia de desenvolvimento profissional. 
 

Também Helena, a professora que no seu primeiro ano de actividade profissional, 
se viu isolada num contexto rural a autogerir a sua aprendizagem fundamental, passou 
seguidamente por um centro de educação especial ainda na década de 70: uma das 
muitas CERCI com que o movimento social respondia ao profundo atraso do país e à 
incapacidade do Estado. 
 

(...) Quando fui para lá trabalhar com aqueles miúdos, eu tinha que fazer tábua rasa da formação profissional  
que tinha, porque não lhes podia dar nada de escolaridade. O trabalho que eu fiz com eles nessa sala de 
“sensorial”, foi trabalho de educadora. E na altura não sabia muito bem o que fazer (...) Tinha uma auxiliar 
que já tinha trabalhado no ano anterior noutra instituição e havia uma educadora que tinha experiência com 
aquele tipo de miúdos, que me ajudaram a saber o que poderia fazer com eles [15]. Com aquele grupo, tinha 
que se fazer um tipo de trabalho que não era aprender a ler e a escrever. Era mais o desenvolvimento 
sensorial e o trabalho na área das autonomias [16]: tanto na alimentação como no vestir e no despir, e na 
higiene pessoal. Passava muito por coisas como o contacto corporal, a expressão plástica. Foi aí que 
começámos a fazer aquilo a que mais tarde se deu o nome de PEI [17]  
(...) No primeiro ano, eu trabalhava mais com a tal educadora e com a auxiliar mas, no segundo ano que 
estive lá, e em que fui para a sala da pré, já houve mais ligação entre todos os que trabalhavam com os 
miúdos. Cada grupo tinha a sua educadora ou a sua professora mas tinham também professores de 
psicomotricidade, educação visual, oficinas, terapias. E os miúdos passavam por essas actividades todas. 

                                                 
13 Raul Iturra, numa leitura deste texto durante a preparação da dissertação, fez o seguinte comentário: -- 
Esta professora, não é narradora, é uma analista da sua própria experiência, que ao contar, ensina aos 
outros.  
14 Cf. CARIA, 2000 e 2002. 
15 Estaremos perante saberes tácitos e intuitivos, pouco explicitados. 
16 As “áreas” que começaram por ser definidas no âmbito da Psicologia e em que educadoras e 
professoras de educação especial avaliam e trabalham são:  

1-Autonomias: alimentação, higiene pessoal...  
2-Socialização,  
3-Motricidade,  
4-Comunicação e Linguagem,  
5-Cognição. 

17 Planos Educativos Individuais, de que constava uma caracterização das crianças que podia incluir uma 
“anamnese” (o que cada um não esquece da sua experiência e deve ser do conhecimento do profissional 
que vai trabalhar sobre o caso) e a caracterização do contexto de vida, uma avaliação por áreas com 
identificação de áreas fortes e fracas, uma planificação das metas a alcançar e das actividades a 
desenvolver e os recursos a mobilizar, e a previsão de etapas de reavaliação.  
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Os professores de psicomotricidade ou o de educação visual não faziam nada que não passasse pelos 
professores das salas. Lembro-me de estarmos a fazer iniciação à leitura e ir ao “ginásio” com professores 
de educação física que ali faziam psicomotricidade, e aquilo era vivenciado a nível corporal. E isso foi 
concebido em conjunto. Nós tínhamos, por exemplo, reuniões semanais. Eu nunca tinha estado numa escola 
em que houvesse reuniões semanais e onde as coisas fossem discutidas: desde os casos dos miúdos até 
como é que os professores se relacionavam uns com os outros [18]. 
(...) Esse encontro, por um lado, deu para perceber que não havia uma leitura única da maneira de fazer as 
coisas, nem uma única maneira de dar aulas -- nós saímos do Magistério com uma ideia quase única de que 
se deve ensinar desta forma, ou que os meninos só aprendem desta forma – por outro lado, deu-me também 
vontade de procurar mais formação, porque a formação de base que eu tinha era muito pouca. 
 

Manuela Gonçalves, a outra professora do 1º ciclo, fez a sua primeira 
experiência na educação especial no mesmo centro, quase dez anos depois, e narra essa 
experiência nos seguintes termos. 

 
Quando eu cheguei lá, os técnicos, eram sobretudo as terapeutas ocupacionais: uma delas era uma das 
directoras – Outra directora, que era uma das fundadoras, era professora do 1º ciclo, mas não tinha 
meninos. Aliás, nós até dizíamos que “dirigentes não trabalham com babas”. Havia uma psicóloga e havia 
uma terapeuta de fala. E havia vigilantes e outro pessoal auxiliar. De vez em quando, as terapeutas levavam 
os meninos, mas eu não percebia muito bem para que é que elas os queriam (...) Foi a 1ª vez que eu 
trabalhei com um leque tão grande de técnicos diferentes.  
(...) O que me foi dito pelas directoras foi que eles aprendiam a escrever o nome e outras coisas muito 
funcionais: os nomes de localidades, para apanharem as camionetas e outras coisas que na altura me 
disseram. O que para mim, na altura, era não me ensinarem nada – eu não fazia a menor ideia do que fosse 
um currículo funcional. Não me ensinarem o que eu sentia que precisava. Lembro-me de ter pegado no 
programa do 1º ciclo e de ter elaborado um programa em que peguei nos temas do estudo do meio: era a 
alimentação, o vestuário, transportes, e assim. E fiz um programa que mostrei à psicóloga. Disse-me que 
estava bem – mas penso que em termos de escolaridade não percebia grande coisa. Foi por aquilo que me 
guiei. Depois fui vendo, por curiosidade, como é que faziam as educadoras: como treinavam as autonomias. 
Fui-me apercebendo do trabalho dos outros grupos, que não tinham nada a ver com o meu [19].  
Dava-me bem com a Júlia, que ainda lá anda, e procurava saber o que ela fazia. Íamos juntas na camioneta 
e conversávamos. E havia coisas que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, que era importante os miúdos 
saberem apertar botões, dar nós nos sapatos e limpá-los e engraxá-los. Ou saberem pôr mesas, saberem o 
nome das peças da roupa. Elas tinham uma espécie de aldeia da roupa branca, para ensinar aos miúdos. 
Nunca tinha pensado que se tinha que ensinar isso, porque aos outros meninos não se ensina, aprendem 
sozinhos, enquanto que ali aquilo era uma matéria de ensino.  
 

Das sínteses narrativas destas duas professoras, pode depreender-se ocorrer 
nesses centros um uso mais incipiente de conhecimento abstracto, de explicitação da 
linguagem e de formalização de procedimentos, do que aquele que nos foi referido para 
o Centro H. Keller. Mas os constrangimentos de uma situação nova, procurada enquanto 
tal no desenvolvimento profissional, terão levado, também aqui, ao desenvolvimento do 
sentido estratégico, à colaboração de vários tipos de profissionais e a práticas de 
antecipação/planificação que terão feito sentir a necessidade dessa explicitação e de 
conhecimento abstracto para o fazer. Propulsionada por aspirações antigas e pelas novas 
necessidades surgidas, Helena começará por fazer o curso complementar dos liceus e o 
curso de educação pela arte e depois entrará numa EEE juntamente com muitos 
professores com quem tinha estado no centro de educação especial. 
 
  De entre os estilos de uso do conhecimento identificados por Telmo CARIA 
(2000 e 2002), o que mais se aproxima do uso do conhecimento predominante nestes 
contextos de trabalho será o “crítico - pragmático”. Mas, se por um lado não parece 
haver a sobrevalorização dos aspectos singulares das situações, por outro, a escassez de 

                                                 
18 Mas não necessariamente reflexão institucional. 
19 Tratar-se-ia de algo mais que um ajustamento tácito aos modelos oferecidos por colegas. 
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conhecimento abstracto disponível é tão marcante e assumida que falar, como na sua 
teorização mais geral faz Caria (idem) em “consciência dual da acção”, não será muito 
apropriado. Isto sem que se possa tão pouco identificar uma “consciência dualista da 
acção” própria de uma forma de uso do conhecimento muito marcada pela 
escolarização 20. Já a “consciência discursiva contextualizada na acção” (CARIA, 
idem), que está em desenvolvimento, não pode ir muito longe sem o acesso a 
conhecimento abstracto adequado; como uma das professoras assume, tirando daí 
algumas consequências, mas resistindo à oferta de alguns tipos de conhecimento que, 
num primeiro momento lhe parecem demasiado teóricos. Isso poderá dever-se à 
predominância, na cultura profissional dos professores da escola primária, da procura 
de uma “consciência discursiva da acção na forma de tradição oral” (CARIA, idem). 
Esta professora irá no entanto superar essa influência, num contexto completamente 
novo em que os professores de E. E. assumem maior autonomia técnica e constituem 
uma nova identidade profissional colectiva. Nesse contesto estas professoras e 
educadoras irão também envolver-se em lutas pela legitimidade do uso de recursos 
(modelos de organização do atendimento a crianças com deficiências e dificuldades de 
aprendizagem e/ou de adaptação à escola, instrumentos de registo e planificação) e 
regras (os princípios de educação integrada dos deficientes, com inerente necessidade 
de transformação das práticas pedagógicas nas escolas). Mas estamos a referir-nos já ao 
trabalho nas equipas de educação especial (EEE) e à intervenção destas nas escolas 
primárias na primeira metade da década de 80, o que só será objecto de análise no 
Subcapítulo 4.4. 
 
 
4.2.3 Importância dos Grupos de Trabalho/Amizade e dos Cursos de Especialização na 
Constituição de uma Identidade de Educação Especial  
 
A associação da “manipulação cognitiva do conhecimento” com “a expressão social de 
uma identidade colectiva”, e o exercício articulado dos dois tipos de reflexividade que 
para Telmo CARIA (2002) são condição para o pleno desenvolvimento da 
racionalização cultural, porém, só foram conseguidos por estas educadoras e 
professoras, a partir do estágio do curso de especialização no Instituto António Aurélio 
da Costa Ferreira que lhes deu acesso a conhecimento abstracto e a um contexto onde a 
reflexão institucional era mais desenvolvida, e com a relativamente grande autonomia 
das EEE, e nas EEE; que lhes permitiu a “associação entre reflexividade e poder 
sobre regras e recursos”, como bem sintetiza Telmo CARIA no texto de 2002 (21). 
Para se poder avaliar da plausibilidade destas afirmações vejam-se algumas reflexões 
das narradoras sobre a formação nos cursos de especialização e o funcionamento de 
pequenos grupos de trabalho em regime de amizade. Esses excertos da narrativa 
dialógica permitem também ter uma ideia de como esse processo é heterogéneo e como 
ocorrem em cada pessoa avanços, recuos e contradições. 
 Comecemos por ver como Helena se refere ao pequeno grupo de trabalho no 
seio de uma das primeiras equipas de educação especial formada no início dos anos 80.  
                                                 
20 Para Telmo Caria (2002), esta forma de uso do conhecimento refere-se à presença de sentidos 
estratégicos e interpretativos com ausência ou fraco sentido contextual”. A consciência da acção que esse 
uso do conhecimento evidenciaria é designada por dualista porque “os discursos explícitos da técnica, da 
teoria e das finalidades sociais não se articulam com a reflexividade interactiva relativa às rotinas e às 
regras de acção em contexto”, por oposição com uma “consciência dual da acção”, própria da 
racionalização da cultura, em que há “articulação entre experiência subjectiva e reflexão institucional (...) 
e entre reflexão interactiva e conhecimento abstracto”. 
21 Ver tb. GIDDENS (2000), e BOURDIEU (1998). 
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Fizemos muito trabalho que a nível prático ficou como modelo para a equipa. Ainda não havia as orientações 
[do Ministério da Educação] para  fazer Planos Educativos Individuais (PEI), que só 
aparecem claramente no DL 319/91, e já nós fazíamos esse tipo de planificação sistematicamente, e 
organizávamos os processos dos meninos. A orientação da Celina que, além de ser professora, tinha feito o 
curso de psicologia, foi decisiva. Do CECD, eu já tinha uma experiência de planificação feita em colaboração 
com outros técnicos, mas naqueles primeiros anos da equipa foi uma experiência nova. Toda a organização 
da intervenção (nas escolas, com os meninos?) era muito discutida entre nós.  
(...) Acreditávamos em determinadas coisas e tentávamos organizar-nos. Começámos por nos apoiarmos 
mutuamente porque sentíamos que não tínhamos preparação. Não tínhamos um suporte teórico muito 
grande. Só mais tarde passámos pelo Aurélio [22]. Por outro lado, não nos sentíamos à vontade nas escolas 
nos primeiros tempos. Durante muito tempo, fomos consideradas como um corpo um bocado estranho 
dentro da escola. Tentávamos perceber o que se estava a passar. Tínhamos que construir uma prática que, 
para nós, fosse correcta, que desse resposta aos problemas de miúdos a que a escola não respondia, ou 
respondia mal. E não havia modelos. A nossa reflexão era muito em termos práticos. Criar instrumentos para 
a prática. Organizar para a prática. 
 (...) Penso que quando estive no CECD não me sentia com uma identidade de professor de educação 
especial. Aquilo para mim tinha sido uma experiência, mas achava que ainda não tinha bases para me poder 
considerar de educação especial. A identidade de educação especial não me veio dali. Nem vinha do 
Aurélio. Nós na altura não éramos especializadas e pensávamos que elas se achavam num estatuto 
diferente por virem do Aurélio. Mas nós não achávamos que isso lhes desse estatuto. Porque nós, no grupo 
em que eu estava, associávamos muito o Aurélio às classes especiais e por isso não valorizávamos a 
formação no Aurélio. Só depois de passarmos por lá é que começámos a valorizá-lo. 
 (...) Fui para o Aurélio porque via que, apesar de termos uma prática de vários anos em que tínhamos 
desenvolvido um modelo satisfatório, vinham “as meninas do Aurélio”... Tratava-se de obter reconhecimento. 
Nas escolas perguntavam-nos se éramos especializadas. 
(...) No Aurélio dei-me conta de que havia coisas que me faziam falta, a nível teórico (por exemplo na área 
do desenvolvimento da criança). Ajudou-me a aprofundar coisas que eu já fazia com a Celina, e a arrumá-las 
melhor [avaliação das crianças e desenvolvimento de programas]. Mas a nível da experiência, não. Penso 
que a generalidade das pessoas era mesmo menos experiente. O Aurélio não era um curso para dar bases 
práticas [23].  
[Alguns professores] abriram perspectivas de investigação, fizeram-me conhecer técnicas de observação e 
ajudaram-me a pensar melhor a problemática das deficiências. O Victor Soares tratava a questão da 
deficiência mental, os vários níveis de deficiência mental, os síndromas e as perturbações do 
desenvolvimento.  
 

Isabel, que frequentara o curso de especialização no “Costa Ferreira” 
imediatamente antes, atribui-lhe ainda mais importância; embora, para ela, haja, através 

                                                 
22 O curso de especialização no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, “o Aurélio” ou “o Costa 
Ferreira” como diferentes grupos o designam na linguagem familiar. 
23 Cf. Secção 4.2.4 do presente subcapítulo. 
Segundo Isabel Sanches (1995): “A formação de professores de Educação Especial que, a partir de 1976, era da competência do Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira (C1), sito em Lisboa, sofreu um alargamento e reestruturação, em 1986, com a abertura dos cursos de 
Educação Especial nas Escolas Superiores de Educação de Lisboa (C2) e Porto (C3). (...) Importantes conceitos, resultantes dos relatórios 
internacionais desenvolvidos neste sector da educação, necessidades educativas especiais e educação para todos (...) são introduzidos nos 
cursos desencadeados pelas ESE. 
A formação dos PEE [professores de educação especial], durante o período de 1976/91, estruturou-se tendo duas preocupações: uma formação 
geral que iria suprir lacunas de uma formação anterior, comum a todos os formandos; uma formação especializada, numa área da deficiência, 
opcional entre as três ou quatro postas à sua disposição, depois de um tronco comum de conhecimentos básicos, no âmbito da deficiência.(...) 
Os ‘enfoques’ da formação geral situam-se em três áreas: 
(Psicologia do) Desenvolvimento, Ciências da Educação e Investigação do real pedagógico-educativo. 
O aspecto mais inovador é a abordagem teórico-prática que é feita no âmbito da investigação em educação, podendo acrescentar-se que C 1 
lança os alicerces, C2 organiza-os, estrutura-os e utiliza-os numa perspectiva de reflexão da prática implementada, numa dinâmica 
interaccionista teoria/prática/teoria. (...) 
A formação especializada entra com um modelo educativo de intervenção e um discurso de índole pedagógico-educativo. As áreas de 
especialização são organizadas à volta de problemas de performance do indivíduo (C2) e de disfunções biopsicológicas (C3); Cl mantém a 
designação clássica. 
A competência destes professores revelar-se-á em quatro grandes aspectos: 
observação e caracterização do aluno e da situação educativo-pedagógica em que se insere, planificação individual e para pequeno grupo, 
intervenção junto do aluno e contexto educativo e avaliação da criança e do trabalho realizado. Os formandos são ainda dinamizados e 
mobilizados para incrementar e desenvolver a integração socioeducativa (Cl, C2 e C3) e a melhoria das condições pedagógico-educativas do 
sistema escolar, através da sua acção junto do aluno, do professor e do contexto socio-educativo em que tudo se desenrola (C2 e C3).” 
(sublinhados introduzidos na trancrição) 
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do estágio desse curso numa equipa de educação especial em 83/84, uma grande 
continuidade entre o curso de especialização e o contexto de trabalho na EEE que lhe 
deu ainda maior autonomia técnicoprofissional. 
  

Para mim, as perspectivas já estavam abertas desde o Keller. A formação no Costa Ferreira foi a 
confirmação e consolidação, mas deu-me também bases conceptuais que eu não tinha. E abriu-me outras 
perspectivas. Levou-me, por exemplo, a uma maneira muito mais formal de ver as coisas do que eu tinha no 
Keller. 
Depois, no fim do curso de especialização, o ano de estágio foi também um ano de grande aprendizagem, 
porque vim pôr em prática o que tinha estado a estudar e fomos de facto muito acompanhadas pelo Armindo 
[24] que era o orientador de estágio. Ajudou-nos imenso, pelo menos a mim, a estruturar, a pensar nas 
coisas, a registar metódica e sistematicamente, a planear. Todo aquele trabalho de planificação, de registo, 
de que eu não tinha muita prática. Nós discutíamos muito no Keller, reflectíamos muito em grupo sobre as 
coisas, mas não era tão formalizado. 
(...) A verdade é que nessa altura não havia um modelo para intervir no grupo-turma como um todo. Havia a 
prática de trabalho em escolas e centros segregados e havia o modelo da OD [25], e a OD também oscilava 
entre o atendimento aos meninos isolados e o atendimento aos que colocavam e procuravam integrar nos 
jardins de infância, mas com os quais continuavam a trabalhar isoladamente [26].  
(...) Fazíamos aquilo em grupo, as avaliações – na altura chamávamos-lhe diagnóstico – tudo ali muito bem 
definido. Também a definição dos objectivos, do trabalho a fazer com os pais, as actividades com as 
educadoras. 
(...) (Fazíamo-lo para) formalizar face às escolas e às educadoras responsáveis pelas salas. Ainda hoje isso 
é importante. Mas naquela época só íamos aos jardins uma ou duas vezes por semana. Portanto, se não 
deixássemos um registo do que havia a fazer, e se não fizéssemos os registos da progressão, ou não, das 
crianças, as educadoras podiam não compreender o que estávamos a fazer e o que tinham a fazer. 
Compreender a necessidade daquele tipo de trabalho. Se não, a ida às escolas podia ficar pela “conversa 
fiada”. Nós vínhamos do Costa Ferreira com ideias para um modelo de integração em que se trabalharia 
muito com a educadora responsável pela turma 27. 
(...) Como este trabalho das educadoras especializadas nos jardins de infância era uma coisa nova e 
algumas das nossas amigas do Costa Ferreira tinham ficado lá como professoras28, elas convidavam-nos 

                                                 
24 Armindo Rodrigues, que actualmente, doutorado, é professor na ESE de Lisboa. 
Segundo a narradora Isabel Parente: “Ele conhecia a teoria sobre a infância, mas tinha connosco a atitude de 
quem está a apreender. Não perguntava como quem sabe a resposta. Perguntava porque não sabia. E aprendia 
muito connosco. Perguntava-nos muitas coisas: Mas como é que vocês fazem? O que pensam? Porque fazem? E 
depois ajudava-nos a arrumar as ideias e fazia-nos esquemas. Então isso é uma característica, ou não? E isto é um 
objectivo, ou não? E ia arrumando em quadradinhos o que nós íamos dizendo. O facto de ele questionar muito – 
porque não sabia – obrigava-nos a pensar naquilo que estávamos a tentar explicar-lhe. E isso ajudou-nos muito.” 
25 OD é a sigla por que é designado entre os professores de educação especial o serviço de Orientação 
Domiciliar, organizado no âmbito da Segurança Social e realizado por educadoras com um apoio de 
retaguarda de psicólogos e outros técnicos, este serviço funcionou durante os anos 70 e nos anos 80 até 
que as educadoras das equipas de educação especial criadas pelo ME puderam substitui-las. 
26 Teresa Infante, educadora de infância desde 1979 e especializada desde 1998, acrescentou: “Ia-se à 
escola ou ao jardim-de-infância. Separava-se o menino do grupo e fazia-se com ele uma sessão de 
trabalho conforme os objectivos estabelecidos num programa individual, resultante de uma avaliação.” 
E Isabel acrescentou ainda: “Havia aquelas listagens de desenvolvimento. Tinham sido discutidas em reuniões 
das educadoras com o coordenador da equipa, que se interessava muito pelo pré-escolar e trazia muitas vezes 
esses instrumentos.” 
 Essa avaliação individual que as educadoras das salas (do regular) não costumam fazer, é uma 
actividade profissional que caracteriza e distingue as educadoras e professoras de educação especial (cf. 
Sanches, 1995). As listagens de competências por idades são mais incipientes do que as escalas de 
desenvolvimento concebidas por psicólogos e também utilizadas por algumas educadoras especializadas. 
É essa prática de avaliação que está na origem da definição de áreas de desenvolvimento. 
27 É este modelo, que está na origem do termo apoio. As alterações previstas para o DL 319/91 pelo ME 
em 2003 contrariam implicitamente este modelo sem qualquer teorização ou experiência em torno das 
práticas. É por isso que se pode falar em retrocesso aos anos 80. E aqui se vê como, mesmo nos anos 70, 
já se procurava superar a ideia de um apoio individualizado a crianças. 
28 Sobre os professores do Instituto Costa Ferreira e as relações com eles, Isabel diz: “Muitas pessoas que 
lá estavam como professores, estavam ainda em formação. Estavam a fazer os seus mestrados ou doutoramentos. 
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para irmos lá dar conhecimento aos novos alunos do que estávamos a fazer. Isso também nos levou a reunir 
muito, a trabalhar muito, a formalizar. Estávamos muito juntas, a falar e a escrever.  
(...) Levávamos os quadros, falávamos das observações que fazíamos e explicávamos como tínhamos 
chegado àquilo. Falávamos do modo como intervínhamos nas escolas. 

 
A entrada de Teresa na profissão de educadora de educação especial, depois de 

uma passagem por um colégio cooperativo, fez-se pela agregação a este grupo em pleno 
funcionamento 29. 
 

Quando cheguei à equipa, “pendurei-me” na Isabel, na Anabela e na Judite, as três educadoras que já lá 
estavam. Aquilo que aprendi a fazer, foi tudo retirado dos métodos delas (...) Proporcionaram-me tudo o que 
eu precisei. Desde a forma de avaliar as crianças à forma de constituir o processo individual de cada aluno. 
 Sobre as estratégias não me falavam muito, talvez porque partiam do princípio que nas estratégias não há 
nada de novo. São aquelas que nós temos da prática de educadoras, consoante a faixa etária dos miúdos 
com quem trabalhamos no regular. Havia também o problema de como abordar as instituições, porque a 
gente chega ali “feita parva”, sozinha. A primeira vez, bate à porta e diz quem é e ao que vai. Nunca tinha 
estado naquela situação e precisava de alguém que me dissesse como é que isto se fazia. Muitas 
instituições particulares, com características diferentes umas das outras. Algumas muito fechadas, outras 
mais abertas. Quase todas particulares, naquele tempo. Se bem me lembro, comecei só com particulares. 
Tive muito mais ajuda do que outras pessoas que vieram mais tarde também sem experiência. Dávamos-
lhes uns materiais, uns instrumentos de avaliação, papéis, e dizíamos-lhes que tinham que apoiar a escola 
tal e tal. Eu também fui sozinha às escolas que elas me disseram, mas havia mais preparação prévia e mais 
discussão. 

 
Sobre o curso de especialização, disse Teresa:  
 

Queria fazer a especialização porque sentia que não tinha o direito de ir ali fazer aquele trabalho, dizer que 
estava ali para apoiar uma criança, sem ter mais formação do que as colegas que estavam com os meninos. 
Eu pensava que o que eu sabia não devia ser suficiente, porque se fosse as pessoas não se especializavam. 
Se aqueles meninos precisavam que viesse alguém de fora para fazer algo com eles, tinha que ser algo que 
as pessoas que lá estavam não soubessem fazer. Isso começou a fazer-me sentir mal. Muito mal. Tenho a 
impressão que concorri [ao curso de especialização no Instituto Costa Ferreira] logo no primeiro ano [de 
trabalho em EE), e logo nesse ano fui chamada a uma entrevista, mas não fiquei.  

 
Questionada sobre se não podia ter aprendido na prática, como as colegas fizeram em 
grande parte, respondeu: 
 

Podia, e eu tentava. Mas achava que ia ser um processo muito mais moroso. Eu achava que a 
especialização tinha que ser adquirida numa formação académica.  

                                                                                                                                               
Tanto é que muitos deles depois foram-se embora. Quando eu acabei o curso, foi a grande saída de professores. O 
facto de eles estarem a estudar também era importante porque eles aproveitavam-se da nossa experiência, ou 
usavam algum do nosso trabalho. Interessavam-se muito pelas nossas práticas. Nós sabíamos isso, e isso exigia 
uma relação de colaboração que dava lugar à amizade. Sabíamos que de algum modo estávamos a colaborar nos 
trabalhos deles e eles precisavam de nós. Isso favorecia as nossas relações. Mais tarde, no tempo em que a Helena 
lá esteve, talvez já não precisassem tanto de nós, nessa perspectiva.” 
29 Também Paula Marcelino e Alda Barata, educadoras que participaram igualmente nos encontros em 
que foi desenvolvida a narrativa dialógica aqui em foco, se agregaram sucessivamente a esse grupo. Alda, 
a mais jovem do grupo, teve Anabela Cardoso (companheitra de estágio de Isabel) como orientadora de 
estágio, por sugestão de Teresa de quem foi parceira e se tornou amiga no curso de especialização na ESE 
em 1995/98. Alda refere-se a essa experiência na narrativa dialógica: “Eu conhecia o Programa Portage [um 
programa para avaliação e intervenção precoce em colaboração estreita com os pais], mas foi a Anabela quem me 
ensinou a aplicá-lo. O apoio ao menino com Trissomia 21 com quem fiz o estágio era da responsabilidade dela. Era 
eu que trabalhava com esse menino, mas, semanalmente, ela reunia comigo e perguntava-me o que tinha feito... 
Depois começou a passar-me “trabalho de casa”: registos, análise de tarefas, mapa (de actividades) para dar aos 
pais. Tudo muito prático. Outra coisa que ela me transmitiu e vai ficar para sempre foi a necessidade de definirmos 
muito bem os PEI (Planos Educativos Individuais) e o papel do professor de apoio.”  
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(...) Tens que ver que há ali um período de angústia, de insegurança, que eu tenho muita dificuldade em 
dominar. Aquele primeiro, segundo ano, foi muito difícil. Depois de passar aquela barreira da ignorância – 
Que eu achava que era ignorante! Que não sabia o suficiente para aquilo que estava a fazer – é evidente 
que a prática passou a ter outro significado para mim. Passei a dar-lhe um peso muito maior. Fui a um 
grande número de escolas, com pessoas diferentes, com procedimentos diferentes. Aprendi a usar 
instrumentos diferentes e depois a ver, a comparar os resultados. 

 
Face à insistência do investigador sobre a relação entre os conhecimentos 

teóricos e os saberes práticos, bem como sobre os contributos de vários contextos para 
as suas formações, ocorreu um confronto de opiniões de que se transcrevem de seguida 
alguns trechos: 
 

Eu tirei mais proveito do curso da João de Deus – interveio Teresa – para efeitos da aplicação na minha 
prática nos anos que se seguiram, do que até agora tirei da ESE. Posso ter aprendido muita teoria, posso ter 
andado muito preocupada em ler e conhecer os nomes das coisas, mas, no fundo no fundo, se for olhar para 
o meu quotidiano como educadora de apoio, não estou a fazer muito mais, nem muito melhor. Se calhar até 
fiquei atarantada porque achei que talvez devesse estar mais preparada e devesse ter vindo de lá a fazer 
coisas diferentes, coisas melhores 
-- O carácter formal da relação pedagógica, uma prática didáctica que se aprendia no João de Deus, 
adapta-se muito bem às necessidades da educação especial – disse Isabel. O que a ESE faz é permitir que 
as pessoas tenham uma noção do que estão a fazer, tenham um quadro de alternativas mais largo. As 
educadoras que trabalham há muito tempo num jardim ou num colégio até podem ter um leque de 
alternativas e até serem muito criativas nalgumas práticas, mas não se põem, face a um menino mais 
problemático, numa atitude de reavaliação individualizada e de escolha das soluções mais adequadas para 
esse menino. Não costumam utilizar escalas de desenvolvimento na avaliação de cada criança. Enquanto 
que as educadoras especializadas fazem isso e sabem explicar porque é que optaram por uma solução, e 
revê-la se for caso disso.  
 Saímos do curso de educadora com uma ideia do desenvolvimento desde que se nasce até à adolescência. 
Mas só no curso de especialização no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira aprendi de forma 
comparativa modelos de desenvolvimento e outros conceitos de várias correntes: Piaget, Freud, Erickson, 
Spitz.. Eu sabia, da Filosofia do 6º ano do Liceu, que havia uma ciência que era a Psicologia, onde havia 
uma evolução das ideias e dos conhecimentos em relação a questões desse tipo. Mas, ao sair da João de 
Deus, não tinha consciência da importância desse quadro de referência. Só no Keller é que me fui 
apercebendo de que não sabia nada disso. As educadoras que iam para um jardim, isoladas, só muito 
dificilmente se poriam essa questão. Nem davam a menor importância a isso. Eu fiz disso uma questão 
porque tinha que participar em equipas onde esse conhecimento era uma banalidade e estava na base das 
conversas. Na educação especial é que as pessoas se defrontavam mais, mesmo na prática, com essas 
questões. 
(...) É que, quando tens um miúdo normal, tu sabes o que hás-de fazer com ele, e ele evolui quase por conta 
própria. Enquanto que, com um miúdo deficiente, tens que avaliar muito bem em que ponto ele está em cada 
área, porque têm um desenvolvimento mais heterogéneo. E tens que pensar muito qual é o passo que ele 
pode dar a seguir. E qual o que faz mais sentido para o contexto de vida dele e da família, e por vezes 
encontrar adaptações. Tens que fragmentar cada passo através da análise de tarefas. E, muitas vezes, o 
que prevemos não se confirma e temos que repensar tudo de novo. E estarmos calmas e seguras perante os 
pais e as educadoras responsáveis palas salas. 
 

Perante esta explicação de como é vista a especificidade do trabalho das 
educadoras e professoras de educação especial, e tendo como referência a teorização de 
Telmo CARIA (2000 e 2002) não ficarão dúvidas sobre o grau de articulação entre os 
sentidos estratégico e interpretativo e a “consciência discursiva das regras de acção e do 
uso legítimo dos recursos que organizam as rotinas em contexto de trabalho” alcançados 
por estas educadoras. 
 

Nestes excertos da narrativa, é possível encontrar algumas referências a aspectos 
de uma identidade profissional. Aspectos de cuja importância e extensão só é possível 
apercebermo-nos pela “participação legítima” numa “comunidade de práticas” marcada 
por uma identidade resultante da passagem pelo “Costa Ferreira” (geralmente após 
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vários anos de experiência em centros de educação especial) e pelas posições que 
muitas dessas pessoas viriam a ocupar no subcampo educacional que foi, sobretudo 
durante a década de 80 e início de 90, a educação especial 30.  

Aos saberes tácitos, mais ou menos explicitados, e aos saberes técnicos, mais ou 
menos recontextualizados, juntam-se, na cultura profissional desse grupo, saberes–
fazer em relação à administração escolar e na relação com vários agentes mais ou 
menos periféricos ao campo escolar, desde as direcções das escolas, aos pais, a 
técnicos de serviços de saúde, emprego e segurança social, e a políticos e técnicos das 
autarquias locais. Saberes que raramente são explicitados, porque não existem 
contextos onde se desenvolva suficientemente a reflexão institucional e porque 
asseguram o domínio do grupo sobre regras e recursos, tendo sido o seu carácter tácito 
uma condição de controlo das fronteiras do grupo. É provavelmente a isto que Teresa 
se refere quando, a propósito da importância de fazer o curso de especialização, diz: “E 
quando íamos a reuniões de educação especial, sentia que havia uma capelinha, com uma certa linguagem, certos 
códigos, qualquer coisa que me passava ao lado e me fazia sentir inferior.” Mas é Isabel que se refere 
mais claramente a esta dimensão da cultura profissional. 
 

O Aurélio contribuiu muito para uma identidade comum. Nem em relação aos professores do 2º ciclo e 3º 
ciclo havia grandes distinções. No meu curso havia bastantes e estavam nas mesmas turmas. Não é como 
agora na ESE em que têm turmas e cursos separados. Fazíamos trabalhos em conjunto e se íamos fazer 
avaliações, por exemplo na primária, íamos todos. Só os estágios no 3º ano é que eram separados.  
Eu acho que os que foram formados no Aurélio se identificam muito. Os especializados do Aurélio é que 
eram o núcleo duro da educação especial. A ESE era já outra coisa.  

 
Oral e informalmente, Isabel desenvolve uma narrativa da formação e evolução 

de alguns grupos, narrativa que, porém, para efeitos de inclusão no texto escrito da 
refiguração narrativa, restringe enormemente, limitando-se a referir a ligação dos grupos 
de trabalho/amizade a outros grupos e pessoas noutras equipas. Ter-se-iam constituído 
assim redes onde, além da partilha dos saberes–fazer atrás referidos, existe um acesso 
privilegiado a informação. Redes que funcionam como joint-career families 31 que se 
inseriram no já existente sistema de relações em que assentavam as lideranças no 
subcampo da educação especial – inseriram e superaram, introduzindo factores de 
racionalidade que resultavam do processo de racionalização da cultura de que as 
narradoras nos dão testemunho.  

Este grupo, ou grupos, desenvolveram, durante mais de uma década, um uso do 
conhecimento que Telmo Caria considera raro entre os professores, caracterizado por 
                                                 
30 Fazendo referência aos termos de Lave e Wenger (1991), pode dizer-se que só era possível passar de 
uma “participação periférica legitima” naquela “comunidade de práticas”, como poderia ser considerada a 
educação especial nesses anos, a participações mais centrais que caracterizam a plena socialização 
profissional, pela frequência de cursos de especialização, pelas funções que se assumiam na 
administração e nas organizações sindicais e pelo acesso a informação e influência nos vários escalões da 
administração educacional, também ela envolvida na “formação contínua”. Dado as desigualdades na 
distribuição do poder parece ser mais adequada a referência ao conceito de campo social (ou de 
subcampo, tendo em conta o carácter incipiente, ou instável, da sua autonomia) do que a referência ao 
conceito de comunidade de práticas. O termo posições, que se refere, antes de mais, à percepção que os 
actores têm de diferentes graus de acesso e de influência, associados mais ou menos formalmente a 
funções nas organizações, é, no entanto, enriquecido pela referência à definição bourdieusiana de posição 
num campo como associada ao conjunto (sistema) de propriedades sociais de um actor e não meramente 
resultante das funções que formalmente lhe estão atribuídas, ou simplesmente designando a distância 
percorrida da periferia ao centro num processo de socialização profissional que decorreria linearmente 
num processo de aprendizagem contínua, como deixa pensar o conceito de “aprendizagem” por 
progressão a partir de uma “participação periférica legitima”. 
31 Um termo que S. Ball e I. Goodson utilizam para designar grupos de pessoas cujas carreiras se 
desenvolvem com grande interligação e interdependência. 
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um elevado sentido estratégico e, superando a “subordinação formal” (mais frequente 
entre os professores do 2º e 3º ciclo que estudou), intervieram no campo de lutas pela 
legitimidade, se não no centro do campo, a nível da produção do discurso legítimo, pelo 
menos ao nível da interpretação legítima e do uso legítimo dos recursos.  

Em meados da década, terão perdido posições mais próximas do centro do 
campo, o que se pode avaliar pela perda de um representante no secretariado da 
FENPROF a favor de mais um representante do ensino superior, e pela fragmentação 
dos núcleos orientadores na administração central e regional, seguida da transformação 
das estruturas locais de enquadramento que eram as equipas de educação especial. Ou 
terá sido o centro de produção do discurso legítimo no subcampo da educação especial 
(como na educação em geral) que se fragmentou em consequência de políticas de 
“descentralização” e desregulação que DUBET (2002) associa ao declínio do programa 
institucional 32, e por multiplicação dos centros de formação e investigação: de um só 
centro, o Instituto Costa Ferreira, para dois cursos nas ESE de Lisboa e Porto e, mais 
ainda, para uma miríade de cursos em ESE e institutos e universidades estatais e não 
estatais; para não falar numa investigação científica desenvolvida nos mais variados 
centros. Em qualquer dos casos, ocorreu um enfraquecimento da identidade de 
educação especial e, para muitos, nomeadamente para os participantes na refiguração 
narrativa que aqui está em estudo, isso acarretou o afastamento das disputas de 
legitimidade. Implicará isso o recuo a uma “subordinação formal” como Telmo Caria a 
definia para os professores do 2º e 3º ciclos em 2000 e 2002? Para já, a reflexividade 
interactiva e institucional, de que produção da narrativa dialógica é um momento, 
parece levar algumas delas no sentido do aprofundamento de um saber prudencial. 

É no quadro de uma experiência trabalhada pela racionalização da cultura, que 
se desenvolvem algumas atitudes para que se pode adoptar a designação de saber 
prudencial 33, mesmo que não se esteja face a um sentido emancipatório plenamente 
desenvolvido, que caracterizaria uma verdadeira atitude de phronimus 34, visando 
explicitamente uma associação entre “fazer bem” e “fazer o bem” 35. Poderão ser 
encontrados exemplos disso na secção seguinte. 

 
 

4.2.4 Saberes tácitos, saberes técnicos, incorporação e explicitação de saberes, e saber 
prudencial 
 
Grande parte dos saberes adquiridos por estas professoras e educadoras nas primeiras 
experiências em centros de educação especial são saberes tácitos e intuitivos 36, de certo 
modo aquém da maior ou menor reflexão interactiva que ocorria em tais organizações, 
e, como tal, incorporados na forma de habitus. Conforme salienta Telmo CARIA (2002) 
                                                 
32 No subcapítulo 5.6 ver também o contributo de alguns analistas da política educacional em Portugal 
para o esclarecimento desta questão. 
33 Cf. FILIPE, 2005 e o texto Nós em anexo a esta tese. 
34 Cf. MC GEE (1984). 
35 Cf. tb. RICOEUR (1990). 
36 São saberes a que algumas se referem como intuitivos mas que são transmitidos tacitamente pela 
participação-observação nas actividades conjuntas e pelo uso da linguagem comum. São saberes-fazer e 
saberes-estar relativos nomeadamente às atitudes quotidianas com crianças cujos esquemas e tempos de 
interacção são diferentes em muitos aspectos das crianças que elas conheciam; relativos à justa distância 
emocional e às interacções dentro do grupo profissional que permitem gerir simultaneamente a dedicação, 
a angustia face a situações dramáticas e o destacamento emocional. No limite, são mesmo saberes-ser que 
se aproximam do phronimus que está subjacente à referência de Isabel à interacção de um pedopsiquiatra 
com uma criança agitada que presenciou durante a sua passagem pelo Centro H. Keller, em que 
reconhece a “importância da confiança que se tem em si próprio”. 
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“o uso do conhecimento desenvolve-se, em primeiro lugar, com base na consciência 
prática dos actores sociais e a partir da reflexão interactiva sobre dois tipos de saberes 
experienciais, o saber procedimental colectivo (como fazemos?) e a linguagem comum 
(como classificamos?)”. Mas há que chamar a atenção para o facto de se poder 
encontrar, na narrativa em análise, alguma evidência de que, incorporados num período 
em que se trabalhou num certo contexto, podem ser explicitados noutro período ou 
noutro contexto, com outras pessoas 37. Incorporados num período, os saberes podem, 
depois de passar por uma processo de explicitação implicando o uso de conhecimento 
abstracto e o desenvolvimento de sentidos estratégico e interactivo, mais ou menos 
(des)contextualizados, voltar a ser incorporados depois de uma recontextualização de 
normas e técnicas 38. Pode mesmo colocar-se a hipótese de que a explicitação de saberes 
procedimentais e da linguagem dê lugar à aquisição de um habitus profissional 
caracterizado por disposições reflexivas 39. A incorporação (automatização) de 
procedimentos mentais que caracterizam uma relação formal com a prática, pode 
mesmo ser condição para um uso do conhecimento que articule os sentidos estratégico e 
interpretativo e, juntamente com o desenvolvimento do sentido emancipatório na 
dimensão relacional–contextual, leve ao desenvolvimento de um saber prudencial. Se 
partirmos do conceito de “competências”, podemos dizer que as competências 
adquiridas (nomeadamente em contexto escolar ou num processo intencional e 
sistemático de formação) se transformam em saberes, ou permitem desenvolver saberes, 
através de um jogo de incorporação e explicitação de procedimentos, de regras e de 
categorias da linguagem, na sucessão de variados contextos e através da mobilização de 
conhecimento abstracto adequado e recontextualizado. Um problema, como veremos é a 
disponibilidade de conhecimento abstracto na variedade e quantidade (profundidade) 
adequada.  

 
Continua-se a reprodução de trechos relativamente longas da narrativa dialógica, 

para se poder avaliar o grau de plausibilidade e de pertinência destas hipóteses. Na 
sequência da reflexão sobre a importância do curso de especialização para a constituição 
duma identidade profissional na educação especial surgiu uma discussão sobre a 
importância das técnicas na identidade de educador e professor de educação especial 40. 
.  

--Mas há pessoas na educação especial que “pintam um cenário” de conhecimentos e técnicas cujo domínio 
parece essencial para a sua identidade profissional – disse José relançando o debate. 
--Há as técnicas do trabalho com deficientes visuais: a orientação e mobilidade, o Braile – disse Isabel no 
meio de uma sobreposição de falas em que nos questionávamos sobre o que seriam essas técnicas. 
--Há a preparação de materiais de apoio, por exemplo, usando as texturas para o ensino dos cegos; o 
conhecimento das limitações dos grandes amblíopes e as adaptações gráficas, o uso de auxiliares de visão 
ou o treino de visão. Há a linguagem gestual e outros aspectos técnicos do ensino aos surdos. Há as TIC 
(tecnologias informáticas de comunicação) e os sistemas aumentativos na comunicação – lembrou José.  
--As técnicas para o trabalho com os surdos não conheço muito bem – interveio Helena – mas as técnicas 
para os cegos são coisas muito específicas que não podem fazer a identidade profissional. Não é isso que 
valoriza. Quando tive que trabalhar com uma criança cega, passados vários anos depois de estar no Aurélio, 

                                                 
37 Se partirmos do conceito de “competências”, podemos dizer que as competências adquiridas 
(nomeadamente em contexto escolar ou num processo intencional e sistemático de formação) se 
transformam em saberes, ou permitem desenvolver saberes, através de um jogo de incorporação e 
explicitação de procedimentos, de regras e de categorias da linguagem, na sucessão de variados contextos 
e através da mobilização de conhecimento abstracto adequado e recontextualizado.  
38 Cf. Ron SUN (2002). 
39 LAHIRE (1998) fala de “saída do sentido prático”, e das condições para essa saída, mas os objectos 
etnográficos que escolhe para as estudar não incluem profissões como as que aqui têm vindo a ser 
referidas. 
40 Cf. as referências de DUBET (2002) ao ofício aqui analisadas no Subcapítulo 3.8. 



 

 835 

em que a área da deficiência visual foi a minha segunda área de formação – tínhamos nessa época uma 
especialização em duas áreas – fui ver o dossier e não me serviu para nada. Porque a minha forma de 
trabalhar não a aprendi com as técnicas para o trabalho com cegos. 
--Mas há quem valorize isso e apresente a sua especificidade profissional como passando muito por essas 
coisas. E muita gente tem a percepção de que há profissionais que dispõem de soluções técnicas muito 
apuradas para os problemas que a educação destas crianças coloca. Não estarão vocês a subestimar isso? 
– sugeriu José. 
--Pode ter havido uma fase em que nós estivéssemos mais sensíveis a isso – interveio Teresa. Mas todas 
nós que aqui estamos já passámos por tantas revoluções em termos de técnicas, tantas coisas que eram 
“muito boas” mas deixaram de ter crédito, que deram um resultado diferente do que se estava à espera, que 
agora já não acreditamos muito que essas técnicas sejam soluções por si. Por exemplo os programas 
educativos estandardizados para crianças com atraso de desenvolvimento global. Acreditamos mais na 
capacidade de recorrer a várias coisas, para ver em cada caso o que funciona. 
--Mas há quem ache que isso não seja sério. Que essa abordagem é pouco rigorosa. Que há uma 
desvirtuação e portanto um empobrecimento das práticas profissionais – insistiu José, no “papel de 
advogado do diabo”. 
--Há quem ache: “Elas não dominam é as técnicas e por isso é que estão com esta conversa! “ – disse 
Teresa, assumindo o mesmo tom provocatório.  
--Eu acho é o contrário – reagiu Helena. Quem se liga às técnicas é que está a fazer um empobrecimento da 
prática pedagógica. Eu já tive essa experiência numa escola. Nunca fui tão bem recebida numa escola como 
quando fui dar apoio à tal criança quase cega. Era recebida e apresentada à escola pela directora como a 
“técnica especial”. Fartei-me de lhe dizer que não era “técnica”, que era professora, mas ela não percebia 
isso. Continuei a ser “a técnica”. Se pegas na questão do valor eu acho que devia ter mais valor a 
competência como professor. 
Quando dizes que és especializada em deficiência mental, o que é isso? É suposto não saberes nada de 
especial. Mas se dizes que és especializada em deficiência visual então já tens utilidade, porque sabes 
Braile...  
--A especialização em deficiência mental é um saco tão grande, tão grande que metemos lá os problemas de 
comportamento e tudo o mais. Por isso é muito difícil basear o nosso trabalho em técnicas – disse Teresa. 
--Quem fazia mais alarde das técnicas eram as que trabalhavam com cegos ou com surdos – lembrou 
Isabel. No trabalho educativo com deficientes motores e mentais, não se desenvolvem muito essas ideias 
[41].  
(...) As professoras, as educadoras, todos os que trabalhavam nos jardins, a grande maioria dos pais, 
estavam a contactar pela primeira vez de perto com este tipo de miúdos, com este tipo de problemas. Tudo 
aquilo era uma novidade, tudo aquilo lhes fazia impressão e estavam quase paralisados. E, portanto, 
estavam convencidos que nós íamos lá para levar soluções, soluções já feitas, técnicas especiais. Há 
professores do especial que, consciente ou inconscientemente, cultivam essa imagem, ao irem para uma 
sala ou para um cantinho uma hora com a criança a fazerem uns jogos e umas actividades que ninguém na 
escola ou no jardim percebe muito bem o que sejam. É um bocado como os meninos que as professoras 
agora tanto mandam às terapias de fala. 

 
No decorrer dessa discussão foi colocada a questão da utilização mais ou menos 

plena dos saberes para a optimização da acção educativa especial que, por sua vez, 
levou o grupo a aproximar-se da questão da ponderação da acção. 
  

-- [...] Para os miúdos com deficiência mental, como não aprendem tantas coisas espontaneamente, o 
trabalho tem que ser diferente. Eles têm menos tempo. E eu ficava muito preocupada e perguntava-me se 
aquele miúdo, não estaria a progredir muito mais se estivesse ali com uma especializada (disse Manuela). 
--Não sei se acabo por me desdizer! – interveio Teresa. Mas o que entendi do que a Manuela queria dizer é 
que o tempo de vida é o mesmo, mas se estes miúdos levam muito mais tempo e se, mesmo dando-lhes 
muito tempo para exercitar e interiorizar, nunca chegam a fazer bem, então têm muito menos tempo. 

                                                 
41 Noutra ocasião, o investigador procurou avaliar o peso específico da problemática da deficiência 
mental na identidade destas educadoras e professoras:  
--Vocês podem trabalhar com outras crianças, nomeadamente crianças com as mais variadas necessidades educativas, mas, por 
jeito, arte ou vocação, preferem trabalhar com crianças com deficiências moderadas e severas!? 
--Exactamente! – exclamou Isabel. Eu comecei por fazer um curso de especialização em educação especial numa área a que 
davam o nome de “Funcionamento Intelectual Deficitário” e depois outro com a designação de “Multideficiência”. No Keller, logo 
no estágio, trabalhei com um grupo de crianças multideficientes. Não pode haver a menor dúvida sobre o tipo de população para 
que me formei. 
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Portanto a optimização de que estavas a falar é a pessoa ter isso em conta para ir mais directamente àquilo 
que é necessário e o que é possível, para não perder tempo a fazer coisas que vão dar em nada porque os 
objectivos não vão ser atingidas ou as competências não vão ser usadas. 
--Têm todo o tempo do mundo. É aí que está a diferença. Aí está uma diferença para uma especializada – 
interveio Isabel. A especializada não ficaria preocupada com isso, porque sabia (42) que estava a fazer o 
possível, que estava a fazer bem (a aplicar boas práticas). As especializadas têm essa questão do tempo 
perfeitamente esclarecida e interiorizada. Para estes miúdos o tempo é o que for preciso. As não 
especializadas, e as professoras e educadoras das salas, não compreendem isto e acham que somos 
relaxadas…  
-- É a tal discussão sobre os americanos, que é suposto usarem mais o recurso tempo, mas também os 
saberes, uma gama mais larga de boas práticas? Cognitivistas, comportamentistas!? – questionou José 
(insistindo na questão já colocada em relação à optimização de recursos e de saberes)  
--Propriamente, não são eles que as usam, pelo menos não intensivamente. Eles dão essas técnicas e 
esses programas para as práticas para os pais usarem. É a ideia do Portage, mas mais exigente – 
esclareceu Isabel. 
(...) São programas muito exigentes também para os pais e na nossa cultura a extragrande maioria não 
aguenta – esclareceu Isabel. Foi uma moda de há 10 ou 15 anos. Eles têm aqueles pressupostos teóricos 
que já vimos há pouco e dali derivam programas de acção extremamente esmiuçados e intensivos. 
--Muito. Esses programas são feitos para cada trimestre ou para cada mês – disse Teresa 
--Por exemplo – interveio Isabel – tens um objectivo que é pôr o menino a usar a colher para comer. E eles 
podem desmontar isto em cinco pontos: 1º - segura na colher com a nossa mão na mão dele; 2º - pega na 
colher com pequenas ajudas e correcções; 3º - leva a colher à boca sozinho, sem comida; 4º - leva a colher 
à boca, com alguma comida; 5º - leva a colher à boca. com comida na posição correcta e sem entornar 
muito. 
--Isto eu não faço com miúdos com trissomia 21 – disse Teresa. Para avaliar, posso usá-lo e fazer o 
preenchimento de fichas, isso posso fazer. 
--Depende do caso – disse Alda. 
--Para esses miúdos geralmente isto não é necessário. Mas com miúdos multideficientes já pode ser 
necessário, nem que seja para gerires o progresso e a expectativa de progresso dos pais – contrapôs Isabel. 
-- Mas no caso destas crianças e ainda para mais uma criança que tem feito um desenvolvimento muito bom, 
não se justifica. De modo nenhum. Porque quando ele queria que a criança gatinhasse já a criança estava a 
andar. Isto, para mim, “não tem pés nem cabeça”. Porque enquanto eles viam a criança umas duas vezes 
por ano, eu estava com a criança todas as semanas pelo menos duas vezes 
--A questão é que é preciso ponderar, em relação a esse trabalho muito intensivo, até onde é que os 
meninos chegam, e num trabalho menos intensivo, o que podem aproveitar em termos de socialização e de 
experiências de outra ordem – de novo Isabel. Podem aprender letras e números mas como têm grande 
dificuldade de generalização é muito duvidoso que competências em áreas mais abstractas possam ser 
transpostas para outras áreas. E é preciso ter em conta o bem estar deles, porque estes programas são 
muito exigentes em termos de trabalho de insistência e exigência com os miúdos. São batalhas que 
desgastam as energias de pais e de profissionais, mas também as dos miúdos. 

 
A questão do bem e do sofrimento, em termos mais próximos daqueles em que 

Paul RICOEUR (1990) coloca a questão, surge porém numa reflexão escrita sobre um 
caso, feita por Isabel, e que aqui se transcreve parcialmente. 
 

(...) 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 
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 surdo – cega, 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 surdo-cegueira, em colaboração com a universidade 

                                                 
42 Está aqui subjacente a importância do carácter de legitimidade do saber adquirido nas instituições de 
referência. 



 

 837 

de Boston. Davam prioridade a educadoras ou professoras que estivessem a trabalhar 
com surdo – cegos porque associado ao curso estava um projecto de investigação.  
 Envolvi-me muito com este 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.  
 Rotinizava 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. 
(..) O curso que frequentei ajudou-me bastante. Investi muito psicológica e fisicamente. 
Mas continua a ser a única miúda em relação à qual eu t enho 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. 
 Já me tens perguntado – dirigindo-se a José – sobre a relação de amor que as 
educadoras têm com estas crianças . Sempre gostei muito delas mas tinha sempre 
uma atitude muito técnica e de exigência. Quando pela primeira vez me envolvi 
profundamente a nível emocional, fiquei esgotada . 

 
Desde sempre, Isabel e as educadoras e professores que trabalham na educação 

especial se confrontam por vezes com uma falta de recursos que têm efeitos dramáticos 
nas vidas das pessoas com quem trabalham, e desde sempre vivem essa situação com 
uma angústia mais ou menos controlada que até pode funcionar como incentivo. A 
diferença é que nos anos 80 era suposto estar em desenvolvimento um programa social 
assumido pelo «Estado Democrático» no sentido de progressivamente desenvolver e 
adequar esses recursos de modo a diminuir o sofrimento de pessoas gravemente 
debilitadas (estas profissionais participavam mesmo na gestão e desenvolvimento desses 
recursos, sendo de destacar, no caso das educadoras, o seu empenho na implementação 
da detecção e intervenção educativa precoce), enquanto que agora não acreditam mais 
nisso. Como se viu, Dubet analisa em Le declin de l’institution as possíveis causas dessa 
situação e os seus efeitos na experiência de vários grupos profissionais na área do que 
designa como trabalho sobre outrem. Em “Educadores, Terapeutas e Centros de 
Actividades Ocupacionais”, uma comunicação apresentada num seminário ASPTI 43 e 
que aqui é desenvolvida no Subcapítulo 4.3, também são abordados alguns dos aspectos 
dessa experiência dos professores de educação especial que têm que (re)constituir local 
e renovadamente um sentido para o seu trabalho de socialização.  

                                                 
43 Análise Sociológica de Profissões Técnico-Intelectuais 
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Conclusão  
 
Muitos dos processos de utilização (e transmissão) do conhecimento a que estas 
educadoras e professoras se referem ao narrar as suas experiências em centros de 
educação especial e nas EEE correspondem ao que Telmo Caria designa por 
reflexividade interactiva, e as formulações das narradoras não deixam dúvidas de que 
têm consciência desses processos e da importância que tiveram nas suas formações. No 
caso do experiência no Centro H. Keller e nos grupos de trabalho/amizade que se 
formaram na sequência da frequência de um curso de especialização (ou de centros de 
educação especial cuja dinâmica levou professoras da escola primária a procurar mais 
formação), fica também evidente a mobilização de conhecimento abstracto, adquirido 
em cursos de especialização ou veiculado por parceiros com cursos universitários. Essa 
mobilização é feita do modo que Telmo Caria considera ser condição para a forma mais 
avançada de uso do conhecimento em direcção à “racionalização da cultura”, isto é, 
desenvolvendo o saber contextual de modo articulado, quer com o sentido estratégico, 
quer com o sentido interpretativo, e orientando-as para a procura de mais conhecimento, 
tanto quanto para o envolvimento em experiências ainda mais inovadoras em que esse 
conhecimento abstracto é recontextualizado, com o inerente desenvolvimento articulado 
dos sentidos estratégico, interpretativo e contextual.  

Se bem que com heterogeneidades e regressões (explicáveis em parte pela 
relativamente escassa reflexividade institucional), há uma superação do que Telmo 
CARIA (2000 e 2002) designa por “subordinação formal” caracterizada por uma “auto-
exclusão” das lutas pela legitimidade. Há uma fase, entre o final dos anos 70 e meados 
dos anos 90, em que isso é feito com sucesso, na base do desenvolvimento de uma 
identidade colectiva, a partir: 1) da frequência de cursos de especialização com 
currículos relativamente semelhantes, 2) de uma proximidade ou participação nos 
centros universitários e político-administrativos onde era produzido o discurso 
legitimador, e 3) das posições ocupadas em equipas de educação especial onde 
organizavam o acesso a recursos, mediando as relações das escolas e dos pais com os 
mais variados serviços do Estado e outras organizações. 
  
 É duvidoso o grau de reflexividade institucional nas organizações dedicadas à 
educação especial, pelo menos ao nível em que as narradoras nela participavam. Por 
exemplo, quando as narradoras foram interrogadas sobre o modo como aí era 
percepcionado o seu carácter de educação segregada, a questão não foi imediatamente 
compreendida. Como se não fizesse sentido no contexto da época. E quando foi 
finalmente compreendida, ficou claro que a questão se colocava nessas organizações, ao 
nível em que nelas participavam, de modo relativamente implícito.  

Também questões relativas à estrutura de desigualdade no poder nessas 
instituições e no campo educacional não faziam parte dos problemas que as narradoras 
conscientizavam naquela época, nem eram abordadas de modo explícito nas reuniões 
daquelas organizações, no entanto frequentes, a que se referem; não obstante a avaliação 
das perspectivas de evolução da problemática educacional e de desenvolvimento 
profissional que uma das narradoras fez bastante precocemente, com 17 ou 18 anos, no 
início do segundo ano do curso de educadora de infância. Isto confirma a ideia de que 
as formas de uso do conhecimento têm que ser associadas à estrutura da 
desigualdade de poder sobre recursos (materiais e simbólicos) nas organizações e no 
campo social em que se inserem, bem como à posição que cada profissional aí ocupa. 

Na primeira fase de existência das EEE, a total ausência de reflexividade 
institucional é mais marcante. E isso é, sobretudo a posteriori, relacionado com um 
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estilo de liderança assumidamente paternalista, baseada na cooptação e em relações 
pessoais de afinidade, na confiança pessoal e na protecção mútua, desde o topo da 
administração educacional às relações dentro das EEE. O que deu lugar a situações em 
que terá havido regressões no desenvolvimento dos sentidos estratégico e contextual do 
uso do conhecimento, e um reforço do sentido normativo-justificativo, num estilo de 
uso que terá evoluído do uso teórico-justificativo para usos “ideológicos” e 
“dogmáticos” (visíveis nomeadamente no modo como a “escola inclusiva” era 
apresentada); enquanto casos de “uso critíco-pragmatico” regrediram para usos 
“praticistas” e ritualistas. No subcapítulo seguinte começa-se por fazer a análise da 
informação contida na narrativa Nós, ilustrando essa evolução. 

O “uso do conhecimento para associar a representação simbólica de uma posição 
social nas estruturas de poder com a capacidade crítica para agir diferente no âmbito 
institucional”, que CARIA (2002) relaciona com a “racionalização da cultura”, é algo 
que começou a ser feito somente na década de 90 com a constituição de mais uma 
equipa no Concelho de Sintra, equipa em que se aprofundaram as relações entre os 
narradores de “Nós”. Esse sentido estratégico do uso do conhecimento 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”, na discussão 
colectiva das funções atribuídas aos professores de apoio educativo no Despacho 105/97 
e nas condições para a sua implementação num quadro em que a administração central e 
regional ia diluindo a sua acção normativa 44. Acabou mesmo por levar à ruptura com a 
DREL dos membros do grupo que tinham assumido a coordenação da ECAE e à 
dissolução da equipa. Mas essa é uma situação que será abordada no Subcapítulo 4.4. 

                                                 
44 Cf. DUBET (2002, pp. 60/68) sobre o declínio do programa institucional. Pode ver-se também as 
referências que aqui são feitas no Capítulo 5 a CORREIA (1998, 2000 e 2001) e LIMA e AFONSO 
(2002). 


