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Subcapítulo 4.1 
Evolução do Subcampo da Educação Especial 

 
 

4.1.1 Contexto histórico da sua emergência 
 
Durante muitos anos, em Portugal, como noutros países europeus, a educação de 
crianças e jovens com deficiências que não se enquadrassem no padrão sensorial, 
mental ou de mobilidade exigido por uma escola extremamente normalizadora e 
selectiva era promovida em institutos especializados, ou seja segregativos, onde uma 
parte das crianças estava internada (enquanto a grande maioria dos restantes não 
beneficiava de qualquer diligência educativa). A isso levava, entre outras razões, o facto 
(de institutos desse tipo, criados entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras 
do século XX, quase só existirem em Lisboa e no Porto. Entre eles, fazem parte da 
memória colectiva da cidade de Lisboa: o Instituto Jacob Rodrigues, integrado na Casa 
Pia e especializado no ensino e formação de surdos, o Instituto António Feliciano de 
Castilho, especializado no ensino de cegos, e os institutos Condessa de Rilvas, Adolfo 
Coelho e António Aurélio da Costa Ferreira, especializados na educação e guarda de 
crianças com deficiência mental ou de alunos excluídos das escolas públicas por 
«graves dificuldades de aprendizagem». Para esse institutos foram sendo contratados, 
ou destacados, alguns professores e, a partir da década de 70, também educadoras que 
entraram para os quadros da Segurança Social. Parte delas viria a trabalhar num serviço 
de atendimento a crianças deficientes criado pela Serviço Social designado Orientação 
Domiciliar (OD).  

A partir dos finais dos anos 60, início dos anos 70, várias associações de pais e 
técnicos envolvidos no atendimento a crianças deficientes começaram a criar centros 
educativos onde também foram trabalhar educadoras e professores. Entre eles, tiveram 
um papel especial como centros de referência e de certo modo como centros de 
formação em exercício de professores e educadoras especializadas na deficiência visual 
e mental-motora, o Instituto Helen Keller e o Centro de Educação e Reabilitação de 
Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian. Enquanto os institutos Jacob Rodrigues e A. F. 
Castilho permaneceram como centros de referência e especialização na educação de 
surdos e de cegos. Mas foi só a seguir à mudança de regime em 1974 que centros desse 
tipo se multiplicaram e espalharam gradualmente pelas cidades de todo o país, ora como 
sucursais dos antigos centros, ora criados por novas associações e cooperativas 
agrupando familiares de crianças com deficiências, técnicos dos serviços de saúde e 
segurança social, psicólogos, professores e simples cidadãos que consideravam uma 
questão de dignidade humana e social garantir a educação a todos os tipos de crianças. 
O conjunto dessas iniciativas sociais, políticas e técnico-organizativas, que se integrou 
no vasto movimento sócio-político desses anos, ficou conhecido como Movimento das 
CERCI (Centros de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas). Mas, em Lisboa 
foram as escolas e jardins de infância, criadas por associações, que começaram por 
constituir centros de referência que se juntaram aos já referidos: na área da educação de 
crianças com deficiência mental, merecem destaque o J. I. Guarda Jóias e a escola A 
Lebre e a Tartaruga, criadas pela APCDM.  

Durante a segunda metade dos anos 70 e início dos anos 80, muitas educadoras, 
professores de Educação Física e de Trabalhos Manuais e professores da escola primária 
se empenharam nessas experiências, ou por convicção (o que inclui uma perspectiva de 
desenvolvimento profissional), ou por simples generosidade, ou por alguma destas 
motivações associada à perspectiva de vantagens na colocação em localidades da sua 
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preferência. Muitas das actuais professoras e educadoras, hoje especializadas, 
começaram ou passaram por aí nas suas carreiras profissionais. Alguns destes 
professores acumularam funções em colégios particulares e escolas de educação 
especial, cuja procura também tinha aumentado, incentivada por uma política de 
subsídios durante a década de 80, e aí se mantiveram até meados da década de 90, 
quando a efectiva integração da maior parte destas crianças e a diminuição drástica dos 
subsídios (por coordenação das politicas educacionais e de assistência social) fizeram 
diminuir essa procura. 

A implementação da política educacional para as crianças deficientes era 
liderada pela Divisão de Educação Especial (DEE) no ME desde 1973 e, desde 1978, 
apontava claramente para a integração escolar, entendida como a educação dessas 
crianças no meio menos segregativo possível. Para promover essa integração foram 
sendo criadas, a partir de 1980, Equipas de Educação Especial (EEE), que funcionavam 
sob tutela directa da DEE, num contexto administrativo e de exercício profissional 
relativamente autónomo. 

No final dos anos 70, início de 80, o Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, 
que na sequência da reforma Veiga Simão passara a gerir uma experiência de classes 
especiais localizadas nas escolas, para a qual fizera formação de professores, tornou-se 
um centro de especialização de professores e educadoras especializadas com cursos de 
três anos, inicialmente, e de dois anos no final da década, cursos que viriam a ser 
transferidos para a administração da Escola Superior de Educação de Lisboa (ESEL). 
Durante quase uma década, essencial para a formação de um grupo pioneiro que viria a 
ter até recentemente um papel fundamental na educação especial, o “Aurélio” foi a 
única instituição do país em que se fizeram cursos de especialização. A esses cursos, 
frequentados em cada ano por 60 a 90 professores dispensados de serviço, tiveram 
acesso professores de todas as regiões; os candidatos de fora de Lisboa tinham 
preferência, mas muitos deles ficaram em Lisboa, tendo-se constituído alguns grupos de 
amizade. No final da década, quando em 1988/89 se iniciou uma progressão muito 
acelerada no número de membros das EEE, havia cerca de 600 especializados, na sua 
grande maioria colocados em EEE das regiões do Porto e, sobretudo, de Lisboa 1, 
constituindo um núcleo profissional com formação especializada inicial feita numa 
mesma escola e experiências em contextos de trabalho semelhantes, que tinham 
frequentes contactos profissionais, e com alguns grupos de amizade bastante fortes e 
alargados 2. 

Para o que se poderá entender ser a emergência de culturas profissionais (que se 
iriam diversificar à medida que se multiplicaram as equipas e desgarraram as redes de 
relações pessoais com base nos contextos dos anos 80), contribuíram de modo 
significativo as culturas profissionais da escola primária e dos jardins-de-infância (dos 
outros níveis de ensino, começou por ter algum relevo a participação de professores de 
trabalhos oficinais e de educação física – a Faculdade de Motricidade Humana 
estabeleceu-se mesmo como centro académico de referência, embora nunca tenha 
conseguido ver plenamente reconhecidos os seus cursos de especialização). Algumas 
professoras do 1º ciclo que entraram para a educação especial tinham ligações ao 
Movimento da Escola Moderna, mas, na sua maioria, as professoras deste ciclo de 
ensino eram portadoras de modelos pedagógicos instrucionais, embora caldeados por 
competências para estabelecer uma relação maternal com as crianças, que podem ter 
dificultado a construção de modelos de integração nas turmas. Por outro lado, a 
passagem por culturas de estabelecimento escolar muito marcados pelo isolamento pode 
                                                 
1 Cf. o estudo do Núcleo de Orientação Educativa e de Educação Especial (NOEEE) publicado em 1999. 
2 Este aspecto será analisado no subcapítulo seguinte. 
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ter contribuído para o reforço do carácter marginal da educação especial como 
subsector, e para o reforço de estratégias sindicais corporativas. As educadoras eram, na 
generalidade, portadoras de culturas profissionais que valorizavam pedagogias 
invisíveis (Bernstein) e a ligação aos pais, mas a dimensão organizativa dos J. I. 
aproximá-las-ia das professoras do 1º ciclo em termos estratégicos; enquanto a restrição 
do seu quadro no ME, as suas origens sociais e a dificuldade de colocação as faziam ter 
uma atitude mais atenta à gestão das carreiras. 

Ao longo dos anos 80, por conveniência pessoal relacionada com os contextos 
de trabalho e a integração nos quadros do ME, e coincidindo com uma política de 
integração escolar dos deficientes, à medida que se iam especializando e iam 
aumentando os lugares de educação especial, estes professores e educadoras passaram 
das CERCI e institutos (mesmo grande número das que tinham contratos com a 
segurança social) para as EEE. O recrutamento foi, até 1988/89, da responsabilidade dos 
coordenadores (escolhidos pela DEE), embora estes acolhessem geralmente as 
sugestões de outros membros, podendo considerar-se haver um processo de cooptação 
que contribuía para a coesão de cada EEE e do “meio” da educação especial em geral: 
deslocações entre EEE pretendidas pelos professores já bem entrosados no “meio” eram 
negociadas entre os coordenadores ou com a mediação DEE, e isso continuou a ser 
feito, mais ou menos à revelia das regras de concurso, mesmo depois da publicação de 
um despacho regulamentador das EEE (DN 36/88) 

É este conjunto singular de oportunidades de gestão da carreira e de 
desenvolvimento profissional em relativa autonomia que leva estas educadoras e 
professores (na sua maioria do primeiro ciclo) a partilhar experiências de trabalho em 
contextos próximos, e a manter as relações pessoais estabelecidas durante o curso de 
especialização no “Aurélio”; instituto que, por outro lado, lhes dava, juntamente com a 
DEE e alguns académicos organizados em associações, como a Associação para o 
Estudo da Deficiência Mental, um referencial teórico (para além de oportunidades de 
encontros pessoais em congressos e outras reuniões). Este referencial organizativo e 
simbólico era reforçado por um activismo sindical no quadro do SPGL—FENPROF, 
onde dispuseram, até meados de 90, de uma secção própria e boa representação nas 
direcções regionais e nacional. O activismo sindical acima da média pode-se explicar 
pelos posicionamentos de um bom número destes professores durante a radicalização 
política na década de 70, mas também pela precariedade na colocação em educação 
especial, para a qual não havia quadro nem sequer para as especializadas. Para além da 
reivindicação desse quadro, estes professores especializados, e os que tinham a 
expectativa de o vir a ser, lutavam pelo reconhecimento dessa especialização no estatuto 
da carreira docente e atribuição de subsídios 3. Mas a sua secção sindical era também 
um contexto onde se organizavam para manter o controlo sobre as condições de 
trabalho e avaliar e intervir nas políticas educativas para a área da educação especial, tal 
como, de modo geral fazia a FENPROF. É neste conjunto de contextos que se gera e 
desenvolve, durante os anos 80, o que poderá ser considerado uma cultura profissional 
de educação especial. Veremos, através da narrativa relativa às EEE de Sintra, de modo 
mais concreto e detalhado, como decorreu esse processo, as formas que aí assumiu e 
quais a suas evoluções e diversificações 4. 

                                                 
3 Criado em 1975, o subsídio de educação especial era então de 800$00, representando cerca de 1/3 do 
vencimento; no entanto, só viria a ser actualizado em meados da década de 80, passando então a depender 
do vencimento e cifrando-se em torno dos 20.000$00, o que era proporcionalmente muito menos. 
4 Duas das narradoras experimentaram ainda na década de 70 os contextos que aqui foram referidos, e 
frequentaram os cursos do “Aurélio” desde 1982, participando plenamente no processo de constituição ou 
emergência da cultura de educação especial na sua forma inicial. As educadoras mais novas, de entre as 
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Em síntese, pode dizer-se que a eventual constituição, ou emergência, de uma 
cultura profissional de educação especial passa, nos anos 70 e 80: 

 
o pelo trabalho de educadoras, professores da escola primária e 

professores de educação física e trabalhos oficinais em institutos públicos de 
educação de crianças e jovens com deficiências ou em centros de educação 
criados por associações, que eram centros de referência; 

o pelo envolvimento de professores e educadoras no movimento das 
CERCI; 

o pela formação ao longo de mais de dez anos numa única escola – o 
Instituto Aurélio da Costa Ferreira (que geria pedagogicamente uma 
experiência de classes especiais5); 

o pela organização em equipas que promoveram a integração na escola 
pública durante os anos 80, lideradas e directamente dependentes de uma 
Divisão de Educação Especial do ME que lhes dava um quadro de relativa 
autonomia pedagógica e administrativa;  

o pelo activismo sindical em defesa da relativa autonomia 
administrativa e profissional proporcionada por um enquadramento na 
administração escolar que lhes dava vantagens, mas era precário; 

o pela referência a alguns académicos ou centros académicos que 
promoviam encontros; 

o pela manutenção de redes de relações pessoais e profissionais, 
originadas em contextos de formação e fortalecidas por um sistema de 
colocações anual por cooptação.6 

 
 
 

                                                                                                                                               
participantes neste trabalho de reconstrução narrativa, tiveram as suas primeiras experiências 
profissionais com crianças deficientes já nos anos de 80, enquanto responsáveis por salas de jardim de 
infância, quando por todo o país estes já começavam a ter integradas crianças com as mais variadas 
deficiências. 
5 Outra cultura de educação especial cujo encontro nas equipas com a das CERCI terá sido gerador de 
conflitos e descaracterização. 
6 Esta análise poderia ser desenvolvida com a identificação e caracterização das posições no espaço social 
de alguns protagonistas, a relacionar com as suas posições no campo. 
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4.1.2. Contexto histórico da sua fragmentação (multiplicação de EEE e afastamento de 
CERCI)  

 
Muitos dos indivíduos que ocupavam posições no centro do subcampo (relativamente 
marginal) de educação especial começaram a posicionar-se no campo da educação 
(nomeadamente nos subcampos académico ou da investigação educacional e da 
administração educativa). A globalidade do campo da educação estava, desde meados 
da década de oitenta, em profunda reestruturação: A implementação da Lei de Bases 
aprovada com larguíssimo consenso era feita através da perspectiva vanguardista de 
Roberto Carneiro que, com uma equipa liderada por Fraústo da Silva concebeu uma 
reforma educativa que ultrapassava o contexto político criado pela vitória eleitoral de 
Cavaco Silva. Mas a verdadeira dinâmica seria resultante da entrada na UE com o 
consequente afluxo de fundos. Nessa época, expandiu-se enormemente o sistema de 
formação, ameaçando de certo modo o sistema escolar clássico, e iniciou-se a expansão 
das ensino superior privado (mais lentamente, também a do público, nomeadamente 
com a criação dos politécnicos, que integraram e dinamizaram a formação de 
educadoras e professores do 1º e 2º ciclos a nível do ensino superior)  
 

Em 1988, com a publicação de uma lei orgânica do ME que extinguiu a DEE e 
criou as direcções regionais de educação (DRE) com Equipas de Projecto para a 
educação especial (com uma duração prevista de três anos) e com a publicação de um 
despacho normativo que instituía as EEE e, pela primeira vez, regulamentava o seu 
funcionamento e impunha concursos nacionais, as EEE aumentaram em número e em 
número de membros mas perderam autonomia; também porque se multiplicavam os 
escalões hierárquicos intermédios de que estavam mais ou menos dependentes 
(direcções de serviço e divisões nas DRE e coordenações de actividades educativas -- 
CAE). Por outro lado, a sua posição e funções não se tornavam mais definidas e o seu 
papel na administração escolar nunca foi esclarecido. Como “braço das DRE” (assim 
diziam os quadros “superiores” aí sedeados), as EEE tinham um contexto de trabalho 
com uma localização no campo da educação difícil de estabelecer. Certo é que os seus 
membros, sobretudo os coordenadores, eram chamados a trabalhar numa grande 
diversidade de contextos, localizados mais ou menos centralmente no subcampo da 
administração escolar, como as DRE e a NOEEE (onde alguns mantinham relações 
pessoais), mais ou menos perifericamente, como as escolas e, talvez na extrema 
periferia do campo escolar, onde decorrem as relações da escola com os pais e onde se 
geram as situações de exclusão escolar. 

Num contexto local, estão presentes contextos que actuam à distância, ora este 
estudo, devido à posição das EEE, permite que alguns desses contextos e os seus modos 
de acção à distância sejam aqui escrutinados na sua toca, ou à boca dela, em situações 
em que são confrontados por actores dos contextos locais. As interacções entre 
contextos estariam inevitavelmente em foco num estudo de EEE.  

As EEE (e a partir de 1997 as ECAE que em certa medida as substituíram) eram 
serviços criados pela administração central, que funcionando localmente, formalmente 
sob a dependência directa dos directores regionais, trabalhavam num espaço 
institucional indefinido:  

o nas debilmente articuladas organizações que são os 
estabelecimentos escolares, entre os alunos e os professores das 
turmas, ditos do “regular”, muitas vezes em estreita colaboração 
com os directores de turma ou entre estes e os órgãos de gestão, 
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complementando ou mesmo substituindo o director de turma (DT 
na relação com os OGE (órgãos de gestão da escola);  

o entre a escola e as famílias, por vezes dentro das próprias famílias 
entre os adultos e as crianças;  

o entre as famílias e os mais variados serviços do Estado e 
instituições da comunidade;  

o no espaço social em que se confrontam, pelo menos tanto como 
colaboram, vários serviços do Estado;  

o num espaço social estruturado por um sem número de degraus 
hierárquicos como é a administração educacional, onde cada 
degrau luta pela definição de competências que o identifica face a 
subordinados e superiores, ultrapassando-se e ignorando-se com 
frequência uns aos outros para garantir um espaço de acção 
próprio com o maior número possível de subordinados directos e 
com uma subordinação directa a uma entidade o mais acima 
possível. 

 
As EEE, que na prática tinham que se relacionar, numa articulação/subordinação 

mal definida, com todos esses escalões hierárquicos, só podiam jogar com a sua 
localização geograficamente descentrada. Mas confrontavam-se aí com alguns serviços 
igualmente descentrados (como por exemplo as delegações escolares) e com a mal 
definida autonomia dos conselhos directivos das escolas do 2º--3º ciclos do Ensino 
Básico e do Ensino Secundário. Também se encontrando/confrontando, aí, com serviços 
desconcentrados de outros ministérios e com serviços camarários que tinham os mais 
diversos graus de autonomia na iniciativa estratégica e interpretativa. 

Durante os anos 90, a intervenção dos educadores(as) de crianças com 
deficiências (educadores especiais?) e professores de educação especial (PEE) foi sendo 
progressivamente articulada com outros dispositivos de implementação da reforma 
educativa, nomeadamente através dos programas governamentais PIPSE (Programa 
Interministerial para Promoção do Sucesso Escolar) e PEPT (Programa Escola Para 
Todos) e pela definição de um quadro legal para a organização de apoios educativos. A 
população alvo (e a efectivamente atendida) foi-se assim alargando, bem como o âmbito 
de intervenção, cujo foco se deslocou do aluno para a escola e para outros contextos de 
aprendizagem e de vida das crianças com deficiências ou com atrasos de 
desenvolvimento, assim como do de jovens com risco de insucesso escolar crónico. 

Essas transformações foram antecedidas ou acompanhadas de transformações 
conceptuais que as escolas de formação e serviços do ME divulgavam ou produziam, e 
que se materializavam em legislação e orientações que os educadores/professores de 
educação especial recebiam através das equipas; que em reuniões quinzenais 
“discutiam” os fundamentos e sentidos, bem como os contextos, as formas e os tempos 
da sua implementação, com particular relevo, nos últimos anos, para a forma da sua 
negociação com professores, órgãos de gestão, órgãos de “coordenação pedagógica”, 
pais e serviços exteriores à escola. 

Nas escolas, os professores de educação especial funcionavam como 
canalizadores de recursos da comunidade e de outros serviços e eram mais sensíveis à 
problemática da ligação da escola à comunidade e a outras instituições. A sua 
intervenção colocava os professores perante concepções e práticas de planificação 
didáctica mais flexíveis, mais individualizados e atentas à mobilização de outros agentes 
e contextos educativos (pares, auxiliares de educação e agentes educativos fora da 
escola) que valorizavam. Talvez por isso, em 1997, o ME procurou que estes 
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professores tivessem um papel dinamizador de mudanças no sentido da diferenciação 
pedagógica e da flexibilidade curricular: sensibilizadores para a necessidade dessa 
mudança, que devia ser procurada nomeadamente como resposta às “necessidades 
educativas especiais”; e facilitadores, na medida em que podiam constituir modelos e 
tinham uma experiência de individualização e negociação.  

Os educadores/professores de EE estiveram também envolvidos (nalguns casos, 
dinamizaram) equipas multiprofissionais com técnicos dos serviços de saúde e 
assistência social: médicos, enfermeiros, terapeutas, assistentes sociais, psicólogos. 
Mas, no contexto das escolas, a colaboração com os psicólogos, primeiro sob a égide 
dos SPO (7) e depois no quadro dos Núcleos de Apoio Educativo, não teve resultados 
que permitissem aos vários níveis da administração escolar, ou às escolas, fundir ou 
sequer articular satisfatoriamente os dois serviços, ou os dois tipos de técnicos. 

 
 

4.1.3. Contexto histórico do seu declínio (restrição do espaço social para o 
desenvolvimento de culturas de educação especial – regressão na autonomização do 
subcampo) 
 
Em 1997, foram feitas grandes alterações no quadro de pessoal da administração escolar 
e, a partir daí, aumentou a distância entre os PAE (8), os coordenadores de equipas e 
esse pessoal. Em algumas equipas, sobretudo nas áreas geográficas onde havia grupos 
de PEE mais coesos e ligados às “comunidades educativas”, membros das equipas 
candidataram-se aos lugares nas recém-criadas equipas de coordenação de apoios 
eductivos (ECAE), mantiveram durante mais algum tempo o sistema de relações dos 
PEE e renegociaram a relação com as escolas; isto se a sua liderança era aceite e 
procurada pelo PAE e se os membros das ECAE eram reconhecidos pelos órgãos de 
gestão da escola (OGE). Foi o caso na EEE de Sintra e, com algumas variantes, pelo 
menos noutras EEE dos municípios de Sintra, Amadora, Cascais, Oeiras e Odivelas. 
Mas houve casos em que a mobilidade de PAE foi grande. Há que ter em consideração, 
por outro lado, que enquanto as EEE eram constituídas por 20 ou 25 PEE no máximo, 
as ECAE enquadravam, na região metropolitana de Lisboa, 50 a 100 PAE.  

Com o fim das EEE e a colocação nas escolas de professores de apoio educativo 
(PAE) numa dupla dependência da ECAE e dos OGE, as educadoras de crianças com 
deficiências e com atrasos de desenvolvimento e as professoras de educação especial, 
agora envolvidas nas tarefas mais abrangentes e indefinidas de apoio educativo, 
sentiram que tinham perdido definitivamente um espaço de relativa autonomia e que a 
sua integração nas escolas pouco aumentara; com a agravante de uma indefinição do seu 
papel e com muitas escolas, sobretudo no 1º ciclo (onde não há uma cultura profissional 
de diferenciação de papéis e é incipiente mesmo a diferenciação das directoras, que 
muitas vezes não se assumem como tal), a darem pouco espaço para elas construírem ou 
negociarem esse novo papel 9.  

                                                 
7 Serviço de Psicologia e Orientação. 
8 A sigla PAE corresponde aos professores de apoio educativo, designação que de algum modo substituiu, 
no quadro das ECAE (Equipas de Coordenação de Apoios Educativos), a de PEE (professores de 
educação especial), que tinham no quadro das equipas de educação especial (EEE). 
9 A actualização desta descrição, agora já bem entrados no século XXI já, levaria a uma reflexão sobre a 
evolução do atendimento às crianças com deficiências num quadro de refluxo das ideias sobre escola 
inclusiva e sobre integração, em que aumentam os encaminhamentos para o ensino especial em escolas 
particulares: É indispensável haver um corpo de professores especializados nesses níveis de deficiências. 
Corpo de professores que pelas suas qualificações e profissionalismo garantam a qualidade da educação 
dessas crianças. Isso deve ser assegurado pelo Estado. Mas as antigas escolas e centros de referência em 



 816 

Nos anos de 2001 e 2002, com a redução substancial do número de professores 
destacados e o aumento exponencial de novos especializados (devido à abertura de 
cursos reconhecidos pelo ME em outras escolas, nomeadamente particulares), as 
movimentações aumentaram e os anteriores contextos de relações perderam-se quase 
por completo. Na cidade de Lisboa, desde 2000 que, praticamente, não há equipas, ou 
melhor, estas não desempenham papel relevante na relação entre os PAE e as escolas. 

Por outro lado, acentuou-se uma fragmentação dos quadros de referência e uma 
perda de autonomia de um espaço social onde convergiam educadores, professores, 
médicos, terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, académicos, sindicalistas, e pais, e 
onde se desenvolviam cumplicidades, afectos, princípios de relação baseados na 
economia das práticas quotidianas: O falhanço das Comissões Sociais de Freguesia, em 
2000, tem que ser relacionado com a perda de liderança do governo PS, mas também 
está relacionado com a evolução daquele espaço social – que relações profissionais e 
pessoais se tecem localmente na base do aparelho de Estado e com que relações com as 
comunidades? 10 

 
Se, guiados pelos três tipos de posicionamento a que Telmo CARIA (2000) se 

refere para caracterizar as culturas profissionais dos professores, avaliarmos a evolução 
das atitudes dos professores de educação especial face ao sistema educativo, aos seus 
centros de formação e de referência académicos e à administração escolar e centros de 
poder político, podemos dizer que o posicionamento destes professores face ao centro 
do campo da educação: 

 
1. Começou por ser ofensivo – Numa fase em que o campo, rigidamente 

estruturado até aí pelo regime corporativo salazarista, se abria aos 
professores com um programa democratizante e que procuravam dar 
resposta a profundas necessidades sociais, alguns deles foram ao encontro da 
problemática da educação de crianças e jovens com deficiência. Nos anos 
que se seguiram, em que o sistema educativo, desestruturado pela 
movimentação social, foi estagnado/congelado pela política de 
“normalização” (FILIPE, 1999), esses professores aproveitaram a relativa 
marginalidade do subsector de educação especial, para autonomizar um 
subcampo de relações sociais que lhes permitia gerir com maior autonomia 
os seus desenvolvimentos profissionais e pessoais. No entanto, relativamente 
a um número relativamente grande e crescente de professores que se 
limitaram a “ir na onda”, limitando-se a aproveitar as oportunidades abertas, 
pode considerar-se a existência de um posicionamento reactivo. 

2. Tornou-se predominantemente reactivo (embora variando entre defensivo e 
ofensivo) no final dos anos 80, face à perda de autonomia administrativa e à 
gradual fragmentação e diluição do subcampo no sistema educativo em 
reforma. Num contexto em que o equilíbrio político se deslocou para 
políticas liberais, ao serviço das quais era posto o Estado, e a UE fez afluir 
volumosos financiamentos, houve um alargamento do recrutamento e um 
crescimento exponencial do número de professores na educação especial – 4 
ou 5 mil em meados da década de 90 – a que correspondeu o aumento do 

                                                                                                                                               
que esses profissionais se formaram durante as décadas de 60 a 80, foram desfeitos, ou os professores 
passaram a ter neles muito menos peso. 
10 Local ou Global? A Globalização e a racionalização (Cf. Giddens e Beck) acabaram com a diferença entre local e global. Na 
esfera global o que é só global é virtual, e o que é só local não é reconhecido. 
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número de EEE e de centros de formação especializada. Face, por um lado, à 
perda de liderança e de influência dos sindicatos ligados à FENPROF e à 
multiplicação dos centros de referência, e por outro, face à profunda 
reestruturação do campo educacional gerada pela reforma educativa e o 
afluxo de financiamentos, que esteve na base da expansão do ensino superior 
e da formação profissional (incluindo a dos professores), criando novos 
constrangimentos e oportunidades, as estratégias diversificaram-se. 

3. Foi entre 2001 e 2006, predominantemente defensivo, pelo menos para 
aqueles que estão mais limitados à área em que se especializaram – Aqueles 
que não se recolocaram, durante a década de 90, no mais vasto campo da 
educação, estão agora condicionados pela marginalidade, indefinição e 
precariedade da organização dos recursos educativos com que o Estado 
continua a ter que responder a necessidades sociais (incluindo as 
educacionais) específicas, mas minoritárias, como são as que resultam de 
deficiências incapacitantes (Como ficará claro no Capítulo 5, a Escola 
Inclusiva não eliminou as deficiências, não compensou as discapacidades, 
nem sequer terá atenuado as desvantagens, limitando-se a fazer um 
nivelamento retórico das diferenças em termos curriculares, que pode levar a 
escamotear verdadeiras necessidades individuais socialmente relevantes). 

4. Mais recentemente, raros são os que participam ou sequer estão atentos aos 
conflitos de legitimidade, assumindo uma atitude mais próxima do que 
CARIA (2000) designa por “subordinação real” do que da que é por ele 
designada “subordinação formal”. Os que não foram reformados aos 50 ou 
52 anos de idade (prémio para a “subordinação real” que, segundo CARIA 
caracteriza a cultura profissional dos professores do 1º ciclo, em confronto 
com subordinação formal que encontrou entre os professores do 2º e 3º ciclo 
de Bragança na década de 90) e, incorporados nos agrupamentos escolares, 
ainda participaram na forma enviesada como tem decorrido nas escolas esse 
conflito de legitimidade (dado os condicionamentos que a política 
governamental conseguiu impor às escolas), foram quase completamente 
excluídos da participação nos Conselhos Pedagógicos e outros órgãos de 
gestão e coordenação, porque os critérios para calcular a pontuação no 
concurso para “professores titulares” prejudicou os professores de educação 
especial ou de apoios educativos; e, como a generalidade dos professores, 
estão hoje afastados de qualquer discussão, reflexão ou decisão nesses 
órgãos (excluídos da participação directa, ou mesmo indirecta através de 
representantes livremente eleitos que animassem a discussão e reflexão em 
níveis organizacionais intermédios). 

 
 


