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CAPÍTULO 4 
 

Reflexividade Profissional no Subcampo da Educação Especial 
 
Introdução 
 
A educação de crianças e jovens com discapacidades devidas a vários tipos de lesões e 
disfuncionalidades fisicas e neurológicas 1, desde finais do século XIX e durante muitos 
anos, foi realizada em “institutos” fundados pelo Estado numa lógica fundamentalmente 
assistencial e com contributos maiores ou menores de beneméritos e filantropos. Esses 
institutos eram especializados em áreas de deficiência: como o Inst. António Feliciano 
de Castilho, o Inst. Jacob Rodrigues (secção da Casa Pia especial para o internamento e 
educação de surdos) ou os institutos Adolfo Coelho, Condessa de Rilvas (para 
raparigas) e António Aurélio da Costa Ferreira especializados em “deficiência mental” 
(mas que abrangia, sobretudo este, uma vasta gama de situações que iam até às 
dificuldades de aprendizagem severas e moderadas: neste caso sem internamento). Eram 
tutelados pela segurança social e neles foram progressivamente trabalhando, e de algum 
modo especializando-se, para além de assistentes sociais, enfermeiras, médicos, 
terapeutas e psicólogos, também educadoras de infância, professores e formadores 
profissionais. O enquadramento assistencial e segregativo marcava as práticas 
educativas, com resultados considerados então satisfatórios: do Castilho saiam “cegos 
bem educados”, ou do Jacob Rodrigues “surdos que podiam ser bons profissionais”, 
mas que na sua formação tinham bem inculcada a sua condição de “cegos” e de 
“surdos” 2.  

Desde os anos 60 do século XX, foram criados “centros” (3) por iniciativa de 
médicos e outros profissionais, associados a familiares de deficientes ou outras pessoas 
sensibilizadas para as necessidades educativas das crianças com deficiências, como o 
Centro Helen Keller e o Centro de Educação e Reabilitação para Crianças com Paralisia 
Cerebral, hoje Centro Calouste Gulbenkian (que são, ou melhor, foram, dos mais 
notáveis pelas suas práticas e pelos profissionais que neles trabalharam). Parte desses 
médicos e profissionais eram especializados nas áreas médicas (4) envolvidas no 
diagnóstico e reabilitação de deficientes e outra parte estava mais ligada às áreas 
médicas da Psicologia e da Pediatria (alguns eram reconhecidos pedagogos), mas todos 
participavam de um inovador movimento pedagógico 5, pelo que as suas práticas são 

                                                 
1 Passando ao lado do escrúpulo terminológico, serão utilizados com frequência neste capítulo os termos 
defeciência(s) e deficiente(s) para nos referirmos às pessoas e populações directamente afectadas por 
estas descapacidades, por serem os termos mais utilizados socialmente e por reflectirem a situação de 
segregação e discriminação a que estas pessoas continuam, em maior ou menor grau, sujeitas. 
Acompanhamos nesta opção a atitude de uma parte do movimento social pela afirmação dos direitos 
cívicos destas pessoas, como se pode ver em GLEESON (1997), e outros artigos na revista Disability & 
Society. Quando estes termos forem utilizados por técnicos que trabalham nesta área, serão escritos em 
itálico. Serão escritos entre aspas quando, para além de uma simplicidade de linguagem, quisermos 
assinalar a conotação particularmente discriminatória e o efeito segregativo. 
2 Cf. DIAS (1995) e MELO et al. (1984) 
3 DUBET (2002) põe em destaque o programa educativo totalizante associado ao termo “instituto”, e que, 
como vimos é particularmente adequado às práticas educativas a que nos referimos. 
4 Também nestes centros os professores e as educadoras se encontravam entre os profissionais.  
5 O sentido cívico deste movimento é igualmente relevante, sobretudo se tivermos em conta o contexto 
político da época, em Portugal. Estas pessoas constituíam uma elite profissional e política. 
Esta análise poderia ter sido desenvolvida com a identificação e caracterização das posições no espaço 
social de alguns protagonistas (como Ana Maria Toscano Benard da Costa, ou Maria Adelaide Pinto 
Correia), a relacionar com as suas posições no campo da educação especial que são úteis para esclarecer 
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frequentemente agrupadas num modelo designado de” médico-pedagógico”, por 
oposição à designação de “assistencial” para o modelo anterior 6. 

Após o 25 de Abril de 1974, muitos centros educativos foram criados, num 
movimento socialmente mais alargado e inserido na mobilização política dessa época, 
que ficou conhecido por movimento das CERCI 7. A concentração, nas grandes cidades, 
dos “centros” e “institutos” especializados até então existentes e o crescente número de 
crianças e jovens com discapacidades, devido em grande parte aos esforços para a 
diminuição da natalidade infantil8, deixava fora daquele já de si segregado subsistema 
de educação um grande número de crianças e jovens 9. Além disso, uma consciência 
crescente dos direitos cívicos, entendidos como direitos para todos sem exclusão, levava 
a que fosse reivindicada a sua integração social através da maior aproximação possível 
dos padrões de vida desses jovens e das suas famílias aos padrões da maioria da 
população 10. A primeira área de integração (normalização) visada foi a escolar 
(educativa) 11, mas a ausência, escassez ou lentidão da resposta do Estado (o novo 
Estado Democrático a Caminho do Socialismo tinha dificuldades de vária ordem) levou 
à criação de muitos centros educativos para-escolares antes que se generalizassem as 
iniciativas de integração no sistema educativo estatal. 

Só no final da década de 70 se organizaram as primeiras equipas de apoio à 
integração e se iniciou de forma sistemática, no Instituto António Aurélio da Costa 
Ferreira, a formação especializada de educadoras e professores dos vários níveis de 
ensino. Ainda nessa década, foi fortemente incentivada a integração escolar de jovens 
cegos ou com deficiências na área motora, mas só em 1982 se iniciaram as primeiras 
experiências de integração de crianças com deficiências na área mental e foi criada uma 
rede de equipas de educação especial (EEE) (tendencialmente à razão de uma por 
concelho). Essas equipas (EEE), além de educadoras de infância e professores de vários 
níveis (com preponderância, inicialmente, entre os professores do ciclo preparatório e 
do ensino secundário, de professores da áreas de educação física, de expressão plástica e 
musical, e de trabalhos manuais/oficinais), integraram, a vários títulos, alguns 

                                                                                                                                               
as tomadas de posição em favor da escola inclusiva numa fase muito mais recente, e de modo geral a 
dinâmica do campo e os movimentos de “radicalização” que nele ocorrem. 
6 Mas, como já foi referido na nota 3, também este modelo tem um sentido educativo muito forte em 
relação a certas áreas de deficiência. Em relação à deficiência mental, as finalidades educativas seriam 
secundarizadas, não sendo totalmente assumida a educabilidade das crianças por ela afectadas (Como 
ainda durante grande parte do século XIX não era a de surdos). 
7 Na fase inicial, as famílias de deficientes, e pessoas mais ou menos envolvidas militantemente na 
actividade política, nomeadamente em comissões de moradores, tinham aqui um grande peso. 
8 Posteriormente registar-se-ia também um aumento na duração média de vida destas pessoas. Estas 
transformações demográficas estão na base de variações dos enfoques políticos, nomeadamente das 
políticas das organizações não governamentais. 
9 Muitos deles tinham também muito restringido o seu acesso aos serviços assistenciais e médicos 
especializados. 
10 O conceito de normalização foi desenvolvido por NIRJE (1969) e WOLFENSBERGER, (1972), e é 
analisado no Subcapítulo 5.1 desta tese de doutoramento. 
11 Entre as pessoas que se envolveram mais ou menos militantemente nesse movimento contavam-se entre 
vários profissionais de áreas mais ou menos relacionadas com as deficiências (médicos, terapeutas, 
assistentes sociais, psicólogos), muitos professores, da escola primária, de educação física e de trabalhos 
oficinais. Numa segunda fase, as CERCI tiveram muitas iniciativas na área da formação e inserção 
profissional e das “actividades ocupacionais”. Presentemente, para além dos esforços que prosseguem 
nesta área, têm-se ocupado da problemática residencial de adultos com discapacidades. A esta evolução 
está associada uma variação dos profissionais que participam e dirigem esses “centros”, sendo de registar 
uma diminuição de médicos, professores e educadoras de infância e um aumento de assistentes sociais, 
psicólogas e outras novas formações ou especializações profissionais nesta área. 
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terapeutas, intérpretes de linguagem gestual, psicólogos e, mais raramente, sociólogos. 
Professores e educadoras destas EEE participaram também numa grande variedade de 
instâncias organizacionais em que colaboraram com outros profissionais destas áreas, 
nomeadamente médicos, assistentes sociais e técnicos de emprego e formação 
profissional. A colaboração entre EEE e equipas de saúde escolar, pela duração e 
regularidade que assumiu e pela variedade de profissionais que envolveu, merece um 
destaque especial, no Subcapítulo 4.3 (onde é analisado o âmbito de intervenção da 
Saúde Escolar e da medicina pedagógica e referida a necessidade que sentiam de 
equipas multiprofissionais) 

As EEE, independentemente da panóplia de profissionais já referidos, são um 
contexto multiprofissional em virtude do encontro de educadoras de infância e 
professores de vários níveis de ensino e com várias formações disciplinares (como 
educação física, áreas tecnológicas e de expressões, ciências físico-naturais, ciências 
humanas e línguas). Pelas diferenças de formação, de práticas e de contextos em que 
trabalhavam, com diferentes culturas organizacionais (nomeadamente em jardins de 
infância, em colégios, em escolas primárias, em escolas do ciclo preparatório e em 
escolas secundárias) e identidades profissionais, não podem ser consideradas uma única 
profissão. A educação especial, se por um lado proporcionou alguma aproximação, e 
nalguns casos a emergência de uma cultura profissional, também pôs em evidência 
aquelas diferenças.  
 

Estas equipas podem ser vistas como contextos narrativos. Contextos narrativos 
que se procurou reconstituir ou prolongar através de encontros com vista à produção de 
uma narrativa dialógica 12, de que resultou o texto Nós, anexo a esta dissertação. Da 
análise desse texto e do estudo etnográfico, emergem como referências identitárias para 
as educadoras e professoras de educação especial: 
 

1. As experiências com carácter formativo em centros de educação para crianças e 
jovens com deficiências, fundados pelo Estado desde o fim do século XIX, ou 
fundados por associações e ligas de profissionais (amigos) e familiares dessas 
crianças nos anos 60 do Sec. XX, e por cooperativas (CERCI) a seguir ao 25 de 
Abril – Algumas das educadoras e professoras que participam nos encontros 
narrativos tiveram aí oportunidade de, com maior ou menor proximidade e 
maior ou menor partilha e troca, ter um conhecimento mais próximo de outras 
actividades profissionais como as de médicos, psicólogos, terapeutas e 
assistentes sociais13.  

                                                 
12 Pode ver-se no Subcapítulo 4.4, como e em que medida isso foi feito. 
13 No Keller, conforme diz em Nós, Isabel Parente, educadora de infância, no final dos anos 70: ” Havia um grupo de médicos e 
outros técnicos muito qualificados: além do João dos Santos, que tinha sido fundador e ainda lá ia, havia outro psicanalista que era o 
director, Miguel Andrade, e outra psicanalista de nome Margarida, mas de que não me lembro do apelido. Havia pelo menos um 
sociólogo. E psicólogos, entre os quais o Cabral de Sá; o Jaime Coelho e o Albano Estrela também por lá andavam. Havia uma 
pedo-psiquiatra – muito querida, e vê lá! não me consigo lembrar do nome – e oftalmologistas. E 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). (...) De resto nem havia grande distinção entre professoras, educadoras e outros professores de Trabalhos Oficinais e 
de Educação Física, ou mesmo terapeutas. Só médicos e psicólogos, por um lado, e pessoal auxiliar, por outro, é que seriam grupos 
identificáveis como distintos: em parte por razões de estatuto (posicional), em parte, no caso dos médicos, porque não estavam lá no 
dia a dia. Era frequente as terapeutas irem à salas e trabalharem lá connosco. E reuníamos semanalmente. (...) Todas nós tínhamos 
que dizer o que tínhamos feito com os miúdos. (...) 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. (...) 
Havia educadoras a dar AVD (Actividades da Vida Diária) a todos os grupos e outra que dava apoios individuais. As professoras do 
primeiro ciclo estavam noutro corredor. Ia lá mas não acompanhava tanto o que faziam.” 
 Enquanto Helena Melo, professora do 1º ciclo, sobre um centro de educação especial em 77/78, diz: “ No primeiro ano (com um 
grupo de “sensorial”), 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 
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2. A frequência de cursos de especialização. Esses cursos começaram por ser 
organizados pelo ministério (pelas organizações estatais) de assistência social ou 
por institutos especializados; um dos quais, o Instituto António Aurélio da Costa 
Ferreira, esteve (nos anos de 80) na base dos cursos de especialização nas ESE, 
que se lhe seguiram. No final da década de 90 evoluíram para cursos de 
especialização em apoios educativos de carácter menos especializado e dirigidos 
a populações com necessidades educativas especiais definidas de forma mais 
abrangente. Professores e educadoras com vários anos de serviço na educação 
especial relacionavam-se aí com um saber teórico produzido no âmbito da 
Medicina, da Psicologia e da Psicopedagogia14, e um saber teórico-prático 
desenvolvido no contexto de instituições referidas no ponto 1, mas, 
progressivamente mais, também com um saber produzido no contexto das 
equipas (EEE). 

 
O destacamento em Equipas de Educação Especial (EEE) proporcionava o 

desenvolvimento da sua actividade profissional em dois contextos: educadoras, 
professores do 1º ciclo (a maior percentagem) e professores do 2º ciclo e ensino 
secundário trabalhavam, quer (a) nos jardins de infância e nas escolas com crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais (NEE 15) resultantes ou não de 
deficiências, e com educadoras e professores com quem partilhavam aspectos comuns à 
cultura dos estabelecimentos de cada ciclo, quer (b) conjuntamente com todos os 
colegas das EEE, em relação estreita com pais e técnicos de vários serviços. As EEE 
promoviam a integração de deficientes nas escolas organizando o apoio educativo a 
crianças, pais e professores, com recursos materiais e humanos disponibilizados pela 
administração educacional a vários níveis (DEE, NOEEE, DRE) e por centros de 

                                                                                                                                               
professora mas tinham também professores de psicomotricidade, educação visual, oficinas, terapias. E os miúdos passavam por 
essas actividades todas.”  
E outra professora que participou nos encontros em que desenvolveu a narrativa dialógica que está na base de Nós, (Manuela 
Gonçalves, também professora do 1º ciclo, no mesmo centro, em 86/87), acrescenta que: “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. 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.” 
14 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, 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 defi-
ciência.(...) 
Os “enfoques” da formação geral situam-se em três áreas: 
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 socioeducativo em que 
tudo se desenrola (C2 e C3). 
O envolvimento e dinamização da família e contexto familiar, bem como a precocidade de detecção e atendimento são mais 
enfocados em C3. De salientar que estes aspectos fazem parte das preocupações/recomendações da UNESCO aos países-
membros.” (sublinhados introduzidos na trancrição) 
15 Pode ver-se no Subcapítulo 5.1 o significado desta designação e respectiva sigla, e a discussão do uso e 
abuso que dela se faz. 
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recursos do ME, do MESS (centros de recursos materiais mas também COOMP-
DSOIP-CEACF) e de associações particulares 16; e que, substituindo serviços da 
segurança social como a Orientação Domiciliar, proporcionavam intervenção educativa 
precoce a crianças com atrasos de desenvolvimento – o que era feito em ligação com 
centros de saúde e hospitais (consultas de especialidade, consultas de desenvolvimento 
e consultas de medicina de reabilitação) 17. 
 

Da narrativa dialógica resultante do conjunto dos “encontros”, o narrador que é 
simultaneamente investigador e o autor desta dissertação, dando continuidade a uma 
metodologia de análise biográfica utilizada para a elaboração de uma dissertação de 
mestrado (FILIPE, 1999), fez leituras a diferentes níveis e com várias metodologias 
(abordagens) de inspiração fenomenológica18. Os resultados dessas leituras permitiram 
identificar algumas áreas problemáticas:  
                                                 
16 Entre as instituições com que as EEE/ECAE mantinham/mantêm ligação, porque dispõem de recursos 
que permitiam/permitem o apoio a crianças com deficiências enquanto estão integradas e 
proporcionavam/proporcionam o seguimento dos seus percursos de formação quando essas crianças saem 
da escola, estavam/estão os centros de referência referidos no ponto 1, nomeadamente cooperativas e 
associações que criam e gerem centros de formação profissional e pré-profissional (não chegam a ser de 
nível 1 segundo o padrão internacional de níveis de formação) e centros de actividades ocupacionais que 
para alguns dos jovens que as EEE/ECAE apoiavam/apoiam constituem o único recurso para o 
prosseguimento dos seus processos de inserção social. Mas algumas dessas instituições também 
desenvolvem iniciativas paralelas, mais ou menos complementares, mais ou menos competitivas com a 
intervenção das EEE, e portanto eventualmente conflituais.  
17 Essas equipas com todos os professores de educação especial que intervinham nas escolas de um 
território em princípio concelhio, foram substituídas, em 97, 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. 
18 Pode ser considerado um nível (1) em que são identificadas:  

o as dinâmicas narrativas resultantes das lógicas de organização do dinamizador/investigador;  
o as interacções dialógicas, com as interrogações e as respostas, as focagems e as interpretações 

deslocadoras da focagem, o fornecimento de informação e os complementos de informação, as 
recordações e as correcções da memória, os esclarecimentos e as contraposições de opiniões, as 
reflexões e os desenvolvimentos dialógicos da reflexão (que reflectem ou prefiguram as 
interacções na equipa) (a estas interacções está subjacente um nível (0), de processos de 
interacção psicodinâmica de que os participantes podem estar mais ou menos conscientes e que 
ganhou relevo em alguns momentos da leitura, e sobretudo da audição das gravações dos 
encontros que estiveram na base desta narrativa dialógica. Mas no processo de investigação em 
curso não é feita uma leitura sistemática a esse nível. (Na referência diegética que está 
subjacente ao nível 3, decorreram interacções simbólicas e afectivas que são importantes para a 
descrição de processos de (re)construção da identidade, lidos à luz da Teoria da Identidade 
Social.) 

o os fios narrativos nas tomadas de palavra (falas) e o cruzamento de histórias (fluxo, deriva, 
fixação, reiteração e entretessitura, que remetem para o nível (2).  

 Um nível (2), em que se definem e articulam as vozes narrativas. Em que é posta em evidência uma 
tensão para a constituição do nós como voz autoral. Em que se pode distinguir uma narrativa da acção dos 
próprios encontros na voz de um narrador dos encontros e uma narrativa do processo de investigação, em 
que está subjacente um primeiro leitor e destinatário da narrativa, que é o investigador/editor, o qual, de 
algum modo medeia a relação com um publico mais vasto, anónimo e indefinido (indefinível?) (Cf. a 
questão do reconhecimento da identidade em A LOPES, mas também a fenomenologia do motivo final e 
do motivo causal em SCHÜTZ) 
 E um nível (3) em que são narradas peripécias nos percursos profissionais dos participantes na narrativa, 
desde os primeiros confrontos com a actividade profissional de professores e educadoras de infância, 
passando pelos primeiros confrontos com a problemática de educação de crianças segregadas pela suas 
deficiências e com a problemática de uma heterogeneidade das crianças e jovens, irredutível à 
padronização, homogeneização e massificação do sistema educativo, passando pelo encontro de todos os 



 800 

 
• A dinâmica interna ao grupo, o que motivou os participantes e os manteve 

ligados durante dois anos; relacionando isso com a anterior dinâmica da equipa. 
• As relações da equipa com outras equipas, com a DREL e outras instâncias da 

administração educacional, com outros serviços e instituições e com os diversos 
profissionais que aí actuam, com as escolas, os professores, os alunos, os pais; 
pondo em destaque questões de identidade social/profissional -- para os outros – 
e a evolução das identidades (também pessoais) dos membros do grupo 
participantes no encontro; definição do trabalho pedagógico como 
“ labor”( ARENDT, 1958), como acção e como trabalho produtivo (Work) – o 
lugar do pedagógico no campo da produção e nas esferas da interacção 
humana; identificando culturas profissionais e organizacionais em vários 
sectores do sistema educativo e da sua administração, como estando na base de 
alguns desentendimentos e confrontos. 

• A experiência da equipa na implementação de políticas educacionais para 
“populações especiais” na sua evolução da “integração” para a “inclusão 
escolar”; levando a problematizar – com a realidade da segregação e da 
exclusão, quer social quer mesmo escolar, sempre em fundo – conceitos 
envolvidos como os de “deficiência”, “dificuldade de aprendizagem” e 
“necessidades educativas especiais”, bem como os instrumentos utilizados e as 
práticas desenvolvidas. 

• As relações com os “centros de formação” e com os saberes de referência; 
relações entre saber de referência (teórico), prática e teorização da prática 
(PAYNE); 

• A utilização e reformulação que membros das EEE foram fazendo desses 
saberes nos contextos de trabalho, nomeadamente as suas utilizações 
justificativa e estratégica 19. 

                                                                                                                                               
participantes numa equipa em que se vão conhecendo e reflectindo sobre os seus desenvolvimentos 
profissionais e sobre as modalidades da sua acção educativa com aquelas crianças e sobre os sentidos da 
sua acção/intervenção nas escolas e noutros contextos em que essas crianças estão, procurando coordenar 
as suas acções na interacção com outros agentes educativos. É neste nível que são identificadas as 
temáticas e problemáticas, bem como a rede de conceitos com base na qual os narradores descrevem e 
reflectem sobre a sua acção. 
19 O que levou à verificação da aplicabilidade das etapas no uso do conhecimento abstracto em contexto 
de trabalho definidas em CARIA (2000), e a abordar a problemática da produção vs recontextualização 
do conhecimento abstracto e a questão do campo educacional (BERNSTEIN) e do campo académico 
(BOURDIEU), da “periferia” e do “centro” desse campo, para que essas estratégias remetem.  
 Este é mais um nível de leitura, que é também um nível de construção do significado na narrativa. É um nível em que o nexo 
motivacional dos narradores (talvez destacando-se do nexo causal que está implícito no nível 3) é assumidamente a produção de 
saber, ou a verificação dos estatutos dos seus saberes. 
Confrontarem-se na narrativa dialógica com a produção ( e não só a utilização, ou recontextualização) de saber na prática, ou 
produzirem o saber na própria narrativa (na acção do diálogo narrativo, que por sua vez prefigura os modos de interacção reflexiva 
nas reuniões da equipa e mais geralmente nas interacções no contexto da equipa)  
 A este nível são explicitadas temáticas e problemáticas em torno das quais é feita a (re) elaboração do saber. O saber a que aqui me 
estou a referir é o conhecimento abstracto. A (re) elaboração do saber em contexto de trabalho (cf. PAYNE sobre a teoria do 
trabalho social) ao nível de uma teorização da prática, e não só como uso contextualizado do conhecimento abstracto produzido 
noutros contextos (por exemplo no contexto de investigação e teorização de outras disciplinas), passa provavelmente pelas 
categorias enquanto esquemas de pensamento/lógicas de acção (com as inerente abstracções e conceptualizações) As categorias 
fundamentais para os participantes nesta narrativa pensarem a sua acção ( e que que estão na base das suas lógicas de acção no 
contexto da acção educativa na educação especial), são: 
A acção educativa (e também de (re)construção negociação do sentido—gestão de expectativas); ajuda e assistência no crescimento, 
guarda (“estar com”), protecção, alimentação, orientação; pensar as competências na área da autonomia (na alimentação, dos 
esfíncteres, higiene pessoal, vestuário), mobilidade na casa e noutros espaços sociais, linguagem, comunicação e competências 
sociais, identificações, interpretações, mensagens, fazer recados (Educar tem uma etimologia próxima de extrair, tirar para fora, no 
que a educação é a continuação do parto, a educadora é portanto a continuadora da parteira. A proximidade do papel de educadora 
com a da mãe põe um problema a estas educadoras, que ainda por cima, num quadro ideológico algo influenciado por certo 
feminismo, rejeitam certos modos de interpretar esse papel. Ver questões de identidade profissional, de funções atribuídas aos 
infantários e de formação que tende aproximá-las das professoras, por exemplo na João de Deus. Em vez de ensinar a ler, as 
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Identidades 
 

Este trabalho de leitura da narrativa dialógica, cruzado com a hermenêutica dos 
discursos das ciências sociais e das ciências da educação, foi feito a par de uma 
quase etnografia de que resultou a identificação de identidades sociais e um 
esboço de caracterização de culturas profissionais” 20. Para se ter uma ideia da 
multiplicidade de identidades que pode estar em questão, considere-se a seguinte 
lista: 
Identidade de educadora de infância da J de Deus (quase-professora) e da Ulrich. 
Identidade de educadora de infância da rede pública, de IPSS (diferenças entre 
misericordiosos e liberais, ou de inspiração religiosa ou abrilista) e de colégios 
particulares. 
Identidades de educadora do especial: em CERCI, em centros de associações, em 
institutos do Estado, em núcleos e salas e em apoio a crianças integradas. 
Correspondentes identidades de professoras de educação especial. 
Identidades de educadora/professora especializada em educação especial pelo 
Aurélio ou pela ESE. 
Identidades de professor de apoio educativo, com ou sem curso de especialização 
(em escolas particulares). 
Identidades de professor com anos de experiência em educação especial. 
Identidade de educadora ou professor contratado (que pode ter tido algumas 
colocações em equipas. 
Identidade de professor a trabalhar no especial para não ficar longe de casa, ou 
idem para fazer uma experiência. 
Identidades (pessoais?) de educador ou professor do especial que perspectiva um 
desenvolvimento profissional no especial. 
Identidades de professor de educação física ou de trabalhos manuais que foi para o 
especial. 
Identidades de professor do 1º ciclo. 
Identidades de professor do 2º ciclo. 
Identidades de professor do 1º ciclo que se deslocou para o 2º ciclo. 
Identidade de professor do 1º ciclo com cerca de 50 anos à espera da reforma. 
Identidade de professor do 2º e 3º ciclo à espera de ter 60 anos para ir para a 
reforma, ou com 60 anos mas à espera de completar 36 anos de serviço. 
Identidade de jovem professor não efectivo e colocado muito longe de casa. 
Identidade de professor do 3º ciclo. 
Identidades de professor do secundário (diferenciadas conforme as disciplinas). 
Identidade de professor do 3º ciclo que queria estar no secundário. 
... 

                                                                                                                                               
educadoras ensinam a andar, a comer utilizando certos instrumentos e respeitando certas regras, a vestir e despir, a ter boas práticas 
de higiene, a comunicar, a ganhar autonomias (Cf. ERIKSON). Enquanto pedagogia está etimologicamente associada à ideia de 
acompanhar, ou melhor, conduzir as crianças e os jovens.) 
O processo de desenvolvimento das crianças, e portanto subjacentemente um tempo que é diferente do da acção educativa que com 
ele tem que se coordenar (Ver no 3º Encontro: O Tempo Que For Preciso Para Aprender). Esse processo tem subjacente 
teoricamente, e na representação social do desenvolvimento das crianças, um padrão. Um padrão que organiza o tempo do 
desenvolvimento por anos lectivos que é o tempo do calendário e o tempo cosmológico. Há desvios do padrão que são reconhecidos 
no quadro da representação mental da patologia (da anormalidade, cf CANZIANI). São esses desvios ao padrão que estas 
educadoras sabem pensar sem ser no quadro de representações sociais do patológico (vs normal) que é uma categoria mais 
psicológica, mas que os educadores incorporam muitas vezes na categoria da educação correctiva ( cf. ortopedagogogia nos 
“Estados Socialistas”) , construindo a sua acção sobre o conceito de heterogeneidade e de educabilidade, que não deixam de ter 
por detrás a categoria de processo, mas talvez sobrepondo-lhe a categoria da acção educativa. Em vez de pensar a educação destas 
crianças. 
20 Cf. GOMES, T da SILVA e CARIA. 
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Identidades (ou culturas) na educação especial: a do ultra-especialista em cegos ou 
surdos ou multideficientes, e a identidade de professor especializado de apoio 
educativo em integração. 
Identidades de coordenador (muito marcadas pela dimensão da relação com a 
administração). 
Identidades de formador. 
Identidades de elemento da administração educativa (professor ou técnico 
superior). 

 
 Ainda para uma caracterização etnográfica das referidas identidades considere-
se o seguinte excerto de Nós (7º enc p. 49). 
  

-- Antes pertenciam à equipa e era isso que lhes dava identidade na 
escola. Agora, nem pertencem à equipa nem pertencem  à escola . Nem são 
professoras do regular, nem uma espécie de professo res do regular de 
segunda, como os do 35 , nem são reconhecidas como professoras diferentes 
que trazem uma mais valia – disse Isabel. 
--Só lá estão para papéis, ou para funcionar como a juda, como os do 35, 
mas mal – ainda Manuela. 
--A [nossa] ideia era que a colocação na escola com  a manutenção das ECAE 
como uma referência identitária lhes permitisse uma  dupla pertença que os 
professores de apoio articulariam na criação de um papel inovador dentro 
de cada escola – de novo José. 
--Mas as escolas não querem essa diferenciação de p apéis e a 
administração escolar não ajudou – disse Isabel. 
--Mas se o professor estiver mais tempo durante a s emana e ficar de ano 
para ano, e tiver uma experiência por trás, pode co nseguir isso – 
contrapôs Helena. Eu estou a ter um peso nas escolas onde vou, que nunca 
tive antes. 
--Mas estás numa escola pequena – retorquiu Manuela . Tem quatro turmas. 
--Mas, antes, eu também dava apoio a escolas pequen as. Só que repartia-me 
por mais escolas. E agora sou muito ouvida nas toma das de decisão, mesmo 
que não digam directamente à educação especial. 
--Mas aí também há uma questão de formação – interv eio Isabel – e de 
experiência que te dá muita segurança ... 
--E porque tem provas dadas na zona e lhe reconhece m competência, e bom 
senso – fez notar José.  
--Tu és respeitada em qualquer escola da zona porqu e tens um currículo e 
uma imagem de competência. Mas pessoas que não têm por detrás essa 
formação e essa experiência – continuou Isabel – qu e não têm, nem podem 
ter segurança não conseguem impor a sua especificid ade e fazer-se ouvir 
por um grupo de professores de uma escola, com as s uas cumplicidades 
muitas vezes de longa data. 
--E a Helena mantêm as ligações como nós ou as amig as que estão na ECAE 
do Cacém que continuam a constituir a tal referênci a identitária de 
educação especial – ainda José.. 
--Quando um professor de apoio chegava a um conselh o escolar e tomava uma 
posição dizendo que tinha sido discutido na equipa,  tinha um peso 
diferente – disse Manuela. 
--É o problema da liderança. Para suprimir as equip as tinhas que ter uma 
liderança para a inclusão a nível de escola, e na a dministração escolar 
em todos os níveis. 
--Eu concordo com isso – de novo Helena. O que eu q ueria dizer é que o 
problema não está em os professores estarem mais li gados a uma escola ou 
duas, mas sim em ter-se acabado com o núcleo que er am as equipas. Mas 
continuo a defender que o professor de educação esp ecial não deve estar 
só numa escola.  
--E porquê? – perguntou José. 
--Porque se estou só numa escola elas passam a ver- me como um recurso 
para tudo, sem especificidade, como pau para toda a  colher, como se 
costumava dizer. Tem que se manter uma certa distân cia e estar em duas 
escola ajuda. 
--E esse é um problema quando um professor de apoio  é colocado numa 
escola grande. Aí fica mesmo só numa escola – disse  Manuela.  
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--Mas há outro aspecto que se perdeu com a equipa e  que se agrava quando 
ficas só numa escola: é a ligação à rede de escolas , e uma perspectiva 
mais alargada dos recursos locais – fez notar Isabe l. 
--Mas nós estamos a falar numa zona em que as equip as estavam bem 
estruturadas. Não sei se era assim em todo o lado –  questionou Helena. 
--Nesse aspecto, nas áreas metropolitanas, acho que  sim – disse José. 
--Em termos de presença no terreno e modo de organi zação dos recursos, 
penso que sim. – Confirmou Isabel. A ligação aos se rviços e aos recursos 
locais, a passagem de informação nas equipas e algu ma discussão, a maior 
aparte das equipas tinha isso. A possibilidade de r edistribuir os 
professores em função das necessidades e do conheci mento das 
características das escolas, bem ou mal, todas proc urava fazer isso. 
Isso tudo deixou de acontecer. Eu agora não faço id eia do que se passa no 
1º ciclo a não ser pelas conversas que temos aqui. Mesmo passar 
processos, é entre o jardim e a escola. 
os professores de educação especial, pela sua forma ção e pela sua 
experiência com outros modelos pedagógicos, podiam ser agentes de mudança 
na organização escolar e na prática pedagógica, aju dando os outros 
professores. E aí também rapidamente me desiludiu.  
--Esse papel dos professores de apoio, eu entendia- o porque achava que 
tinha que haver uma mudança na forma como se dá aul as na maior parte das 
escolas. E que essa mudança podia ajudar a integraç ão dos nossos meninos 
– interveio Helena. 
--Eles até diziam que seria a inclusão desses miúdo s a provocar a 
mudança, e em 91 eu também vendia essa – lembrou José. 
--Mas não fazia sentido que para isso eles tivessem  alargado o 
recrutamento e começassem a colocar como professore s de apoio educativo 
qualquer tipo de professor e educador, sem qualquer  tipo de formação ou 
experiência, dizendo que bastava que tivesse boa vo ntade e alguma 
experiência de inovação pedagógica. E, ainda por ci ma, depois, na 
prática, qualquer um servia, mesmo colocados em min i – concurso, sem 
qualquer experiência pedagógica. Aí eu percebi que eles estavam a 
desqualificar o professor especializado.  
--Entretanto começam a aparecer os professores que davam apoio nas 
escolas do 1º ciclo ao abrigo do Artigo 35 – acresc entou Manuela. 
--Esses já existiam antes – disse Helena. 
--Os professores do 35 eram como umas “sopeiras” ao  serviço dos 
professores do regular, mas com os novos que entrav am, nitidamente com 
menos experiência do que muitos professores do regu lar, começou a 
esbater-se a diferença e alguns do 35 até começaram  a concorrer aos 
lugares de apoio educativo. Até que agora a DREL pa rece que fez um 
concurso conjunto. Não se percebe muito bem – disse  Isabel. 
--Eu falava na mudança na maneira de dar aulas e qu e os professores de 
educação especial podiam ajudar – de novo Helena – mas a verdade é que 
muitos desses professores se ainda podem ver que pa ra aquele menino são 
precisas respostas diferentes e que há outros que n ão são deficientes 
para quem é preciso ensinar doutra maneira e para i sso organizar a sala 
de uma maneira diferente, não têm modelos para outr a organização da sala 
de aula. Que estivessem à vontade em relação à orga nização e 
flexibilidade curricular a nível de escola. E isso nós não temos. 
--Não é nisso que incide a formação no curso de esp ecialização da ESE – 
disse José. O que deu a algumas de vocês competênci as nessa área foi o 
modelo do Movimento da Escola Moderna. Mas ao lança rem a formação para as 
NEE na Sala de Aula, eles não foram muito por aí, q uase parecia que a 
ignoravam, de tal modo apresentavam certas práticas  como novidade. E eu 
pergunto se isso não será porque a escola moderna s empre pressupôs 
professores qualificados. No fundo aquela escola do  Porto, no Cerco, ou 
lá onde é, em que eles se organizam há décadas segu ndo esse modelo é o 
que eu conheço mais próximo da escola inclusiva. Só  que parece que, na 
prática, não queriam ir tão longe nas mudanças. Ou não acreditavam poder 
ir. É que mais uma vez é preciso ter presente que e ste modelo foi pensado 
para servir à escala mundial. A questão dos profess ores, ou de uma pessoa 
ilustrada, ser o recurso fundamental de onde se dev ia partir tem a ver 
com isso. Nós víamos a lista de países com o Quénia , a Índia e a 
Jordânia, mas como também lá estava a Inglaterra e a Espanha não nos 
apercebíamos quanto este modelo foi pensado para pa íses subdesenvolvidos. 
Em países desenvolvidos não se podem ignorar aquisi ções da cultura 
profissional dos professores como o Movimento da Es cola Moderna e 
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outras... 
--Mas, por exemplo, Gordon Porter atribule uma gran de importância aos 
especialistas – fez notar Helena. Podem não estar c om funções directas 
junto dos alunos, mas são eles que estão como consu ltores. 
--Mas o Porter atribui aos professores de educação especial um poder 
associado ao lugar que ocupam na administração esco lar. Lembram-se eu vos 
ter chamado a atenção para isso e de ter dito que a qui não faziam 
minimamente isso? – perguntou José. 
--Salvo erro eram os professores consultores que ti nham esse estatuto – 
disse Isabel, com a confirmação de Helena. 
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Glossário 
 
É oportuno juntar aqui em jeito de glossário algumas notas sobre termos utilizados na 
Educação Especial (e que podem ser encontradas com muitas outras no anexo com o 
texto Nós): 
 

Por especializada, educadora especializada ou professora especializada, entendem geralmente 
os participantes nestes encontros, que se trata de educadores ou professores (do 1º ou 2º ciclo) que 
completaram os cursos de especialização em educação especial organizados, até 86, pelo Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira ou por outros institutos para o atendimento de crianças e jovens com 
deficiências, ou depois disso, pelas Escolas Superiores de Educação (Cf. DIAS, ou SANCHES (1995) ou 
MELLO et al)  Ver também nota 10 do 2º Encontro e a nota 55 do 4º Encontro.  

Quando o termo equipas é utilizado sem outra especificação, refere-se à equipas de educação 
especial, que também podem ser designadas pelas iniciais: EEE. As EEE eram constituídas por todos os 
professores destacados (ver nota 29 do 3º Encontro ) para a educação especial num concelho (Em concelhos 
muito populosos, como Lisboa ou Sintra havia duas ou mais equipas). Foram criadas no final dos anos 70 
para promover a educação de crianças com deficiências no contexto das escolas públicas, preferivelmente 
conseguindo a sua integração plena, ou pelo menos recorrendo a medidas segregativas na estrita medida 
de necessidades específicas dessas crianças. A sua constituição e acção foi regulada primeiro pelo 
Despacho 36/88 e depois pelo Despacho 105/97. Os documentos internacionais de referência para as 
políticas que presidiram à sua criação e orientação foram o Relatório WARNOCK (1978) e a Declaração 
de Salamanca (UNESCO, 1994).  

As equipas de coordenação de apoios educativos (ECAE) foram instituídas pelo Despacho 
105/97 que reorganizou as EEE, substituindo a sua coordenação por uma equipa de coordenação com um 
a três professores de educação especial ou técnicos de educação e deixando de destacar os restantes 
professores de educação especial para EEE. Estes passaram a ser destacados em escolas ou grupos de 
escolas, embora continuassem a reunir periodicamente com as ECAE que, no quadro das suas tarefas de 
coordenação entre professores, órgãos de gestão (As ECAE tinham funções de apoio à gestão escolar na 
área da resposta a necessidades educativas especiais.), encarregados de educação, administração central e 
vários serviços locais de outros ministérios ou não governamentais, orientavam tecnicamente o trabalho 
dos professores de apoio educativo. 

O regular ou ensino regular é entendido aqui por oposição ao ensino especial, dirigido às 
crianças com deficiências várias e que afectam de modos diferentes os seus processos de crescimento e 
aprendizagem. Na generalidade e por génese histórica que visava a uniformização, o ensino, 
nomeadamente o ensino público, não tinha em conta as necessidades educativas de cada criança. É um 
ensino padronizado, uniformizador e pouco dado á diferenciação pedagógica, por isso simultaneamente 
massificado e segregativo. É esse ensino que aqui é designado por regular ao mesmo tempo que é 
percepcionado por uma jovem educadora em formação como pouco inovador e como não permitindo tão 
boas perspectivas de desenvolvimento profissional como o ensino especial no final dos anos 70. No 
contexto dos anos 80 e 90, a designação regular pode ser adoptada pelas professoras e educadoras que 
passaram por destacamentos na educação especial, para se referirem às colocações em escolas e jardins 
de infância em que tem a responsabilidade de turmas ou salas, por oposição à responsabilidade de 
educação especial que podem ter tido no contexto dessas mesmas escolas e jardins. Estamos nestes casos 
e neste contexto histórico perante um ensino regular em que se realiza a integração, pelo menos 
tendencialmente, de todas as crianças. O ensino regular está então por ensino público e refere-se mais ao 
papel dos professores do que necessariamente às características educativas mais ou menos segregadoras 
do contexto. 

Educadora de apoio é uma designação usada neste contexto com o sentido de educadora que 
trabalha com crianças deficientes integradas em jardins de infância. Como essas crianças estão 
integradas e é desejável que sejam as educadoras responsáveis pelas salas a assumir também o trabalho 
educativo que corresponda a boa parte das necessidades educativas que essas crianças têm, mais ou 
menos resultantes dos quadros patológicos ou deficiências (por isso designadas Necessidades Educativas 
Especiais -- NEE ). A intervenção das educadoras especializadas toma a forma, centra-se, no trabalho 
com os alunos em actividades complementares e e no trabalho com as educadoras responsáveis pela sala, 
na avaliação das crianças e dos seus contextos e na elaboração e avaliação do desenvolvimento de 
projectos educativos. A intervenção das educadoras de educação especial toma por isso a designação, de 
apoio. Desde a publicação do Despacho 105/97, essas educadoras receberam a designação oficial de 
educadoras de apoio educativo.  
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  O mesmo vale para as professoras. Mas como na designação de professoras de educação especial a 
redundância é menos evidente, era mais raro que estas professoras usassem a designação de professora de 
apoio. Termos e expressões como apoio, menino apoiado, ou dar apoio têm o sentido que resulta do que 
atrás ficou escrito em relação à intervenção educativa em contexto de integração, de 
professores/educadores especializados, ou de outros a exercerem as suas funções. Se essa intervenção 
consistia fundamentalmente em avaliação seguida de planificação com o professor/educador responsável 
pela sala, com orientações para a actividade desse professor ou dessa educadora, sem um regular trabalho 
do professor de educação especial com o aluno, esse apoio recebia a designação de apoio indirecto. 
Aplicando-se a designação de apoio directo àqueles casos em que o professor de educação especial 
realiza regularmente trabalho pedagógico com o aluno deficiente ou com NEE, isoladamente ou no 
contexto de grupos. Durante muitos anos esta designação tinha valor administrativo e informação com 
base nessa diferenciação era recolhida e tratada estatisticamente. A definição dessas categorias de 
trabalho era problemática e tornou-se patentemente contraditória com as orientações técnico-
administartivas que o ME foi dando para a organização da actividade dos professores de apoio e para a 
intervenção, nas escolas, das EEE em que os professores de educação especial estavam organizados 

Núcleos é a designação de outra modalidade de organização dos apoios educativos, com carácter 
mais segregado que as salas de apoio. Para melhor esclarecimento do significado destes termos pode-se 
ver nota 19 do 3º Encontro (Núcleo de deficientes, ou núcleo para educação de crianças com deficiência 
(geralmente mental ou multideficiência): forma de agregação dos deficientes de uma zona, que permitia, 
pela concentração de recursos especiais, o atendimento de crianças com necessidades especiais, mas 
também núcleo por ser segregado dentro de uma escola) e no 4º Encontro: Modalidades de Atendimento. 
Ou consultar o Relatório Warnock ou outro documento onde conste uma pirâmide de recursos para a 
educação de crianças com deficiência. Pode ver-se também o Subcapítulo 5.1 

Sobre os encaminhamentos, pode ver-se no 6º Encontro: Encaminhamentos de Crianças para 
Centros de Educação Especial  Pode ver-se também as notas 18 no 2º Encontro e 52, no 4º Encontro. 
Nota 22 

Miúdos, é um termo muito usado pelas participantes nestes encontros que. O termo miúdos é 
utilizado com profusão pelas educadoras e professoras que participaram nestes encontros, tendo sido 
escrito geralmente em itálico. De modo geral é uma maneira corrente de designar as crianças, os alunos, 
mas é usado por vezes como um eufemismo quando se referem a crianças com deficiências. Isso é 
particularmente evidente quando se referem a jovens ou jovens adultos com deficiências designando-os 
por miúdos, ou por miúdos deficientes. Uma confirmação deste sentido do termo pode encontrar-se pelo 
uso mais restrito do termo menino: igualmente usado como sinónimo de criança, tem por vezes um uso 
eufemístico, mas nunca é aplicado a jovens adulto ou adultos com deficiências, a não ser com um sentido 
manifestamente irónico; e nesse caso não é um uso específico para os jovens adultos com deficiências. 
Esta nota resulta da constatação do uso destes termos durante esta narrativa mas também da observação 
durante anos de convivência no meio que é a educação especial. Sobre o modo como é percebido o 
estatuto de adulto de pessoas com deficiência, pode ver-se também Pombeiro (2002) Para Uma 
Antropologia da Deficiência. 

Por trabalho em parceria entende-se uma modalidade de apoio educativo em que o professor de 
educação especial trabalha na turma tendo previamente feito a avaliação das necessidades educativas 
especiais de alguma alunos e elaborado para eles programas educativos individuais, com estratégias que 
passam preferivelmente por actividades conjuntas com toda a turma. No desenvolvimento dessas 
actividades tanto pode ser o professor de apoio como o professor da turma (do regular) a ajudar e orientar 
o trabalho dos alunos com NEE; neste caso até pode ser, durante algum tempo, o professor de apoio a 
orientar o trabalho da turma ou de qualquer outro grupo dentro da turma. 

Sobre alunos com NEE ( necessidades educativas especiais), ver o Subcapítulo 5.1. É uma 
expressão que muitas vezes se limita a substituir “alunos com deficiências”, com um efeito de eufemismo 
deminutivo, evitando o termo deficiência mas não evitando o efeito semântico de diferenciação 
segregativa. Do ponto de vista prático, correspondia à superação da exigência de confirmação médica da 
deficiência na confirmação da sinalização pelas equipas de educação especial e à superação da fase 
médico-pedagógica na educação das crianças com deficiência ou desvantagens educativas com outras 
origens. A generalização da utilização desta expresão na legislação e no quotidiano das escolas, no final 
dos anos 80, inícios de 90 (como se discute no 5º Encontro) , corresponde a uma fase em que a educação 
especial se tornou mais abrangente na população que apoiava porque aumentou a indefinição dos critérios 
de elegibilidade. (Cf. nota 59 do 4º Encontro, e no 6º Encontro. (In)Definições das Populações-alvo: 
Planificação e Prioridades (Dificuldade de Planificação).)  Sendo uma terminologia mais abrangente, e 
utilizada para designar uma população marcada por uma condição, contribuiu para a indefinição do que 
designava. E um tal uso do conceito levou à perda da sua eficácia analítica e operativa. O termo 
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necessidades educativas especiais é fundamental no Relatório Warnock e permite pensar a educação de 
toda e qualquer criança sem passar pela definição médica do seu quadro de deficiência.. 

 
 
Consideram-se no Subcapítulo 1 os contextos que favoreceram a construção de 

identidade(s) profissionais de educação especial (ou a identidade de professor de EE). 
Depois de algumas notas históricas sobre a educação especial em Portugal e da análise 
(ainda no Subcapítulo 4.1) de como se pode ter constituído um campo (ou subcampo 
profissional), e antes de mostrar (no subcapítulo 4.4) porque é que a questão da inclusão 
vs integração se tornou central nesta dissertação, é feita, neste capítulo a caracterização 
de quatro contextos de trabalho 
 

- No trabalho directo com as crianças – junto com contexto das escolas de EE 
e Cercis, e no trabalho com os pais – aqui analisado no Subcapítulo 4.2 

- No trabalho da EEE– aqui analisado no Subcapítulo 4.3 
- No trabalho com outros profissionais (Centros de saúde) -- aqui analisado 

também no Subcapítulo 4.3 
- No trabalho integrado nas escolas e jardins-de-infância  

 
No Subcapítulo 4.4 será discutido em que medida se pode dizer que nesses contextos 
emergiu uma “cultura profissional de educação especial” 
 


