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4º ENCONTRO 
28/11/2001 e 30-01-02 

 
EQUIPAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NOS ANOS 80 

 
  
Na 1º parte do encontro, fizemos uma revisão das temáticas a tratar e do seu modo de 
abordagem.  O organizador dos encontros, assumindo o papel de dinamizador e 
orientador da narrativa1,  começou por apresentar quadros cronológicos sinópticos 
elaborados com base nos dados biográficos que já tinham sido disponibilizados em 
encontros anteriores e em entrevistas biográficas2. 

Correspondendo cada quadro a um período de alguns anos, definido em função 
de alterações estruturais do funcionamento das equipas de educação especial, nele são 
inscritas referências biográficas relativas a cada membro do grupo, dispostas em secções 
horizontais (barras).  Como os participantes nestes encontros são educadoras de infância 
e professores que têm as suas actividades e memórias fortemente condicionadas pela 
delimitação dos anos lectivos, os acontecimentos são inscritos numa série de colunas, 
correspondendo cada uma a um ano lectivo. Inscritas ao longo da mesma coluna, as 
referências de todos os membros relativas a um mesmo ano lectivo permitem uma 
percepção sincrónica das situações vividas pelos vários membros do grupo, que eram 
muito diversas até aos anos 90. A sequência das colunas permite uma leitura 
cronológica.  Nas últimas barras de cada quadro foram inscritas referências  a 
acontecimentos importantes da vida pública relativos a cada ano3.  A última coluna de 
cada quadro estava reservada para a inscrição de uma referência relativa a cada pessoa e 
a cada nível de acontecimentos públicos: uma frase que pudesse sintetizar o período.  
Depois de se começar pela verificação e correcção dos dados pessoais, foi feito um 
esforço de memória de maneira a escolher os acontecimentos que pudessem constituir 
uma referência para os membros do grupo; ajudando-os a balizar as suas recordações 
pessoais ou a recordar em conjunto certos períodos.   

 

                                                 
1 Sobre o modo como foi assumindo um papel de orientador da narrativa, pode ver-se a nota 2 do 1º 
Encontro. 
2 Sobre as entrevistas biográficas pode ver-se a nota 1 do 1º Encontro. 
3 Alguns desses acontecimentos foram escolhidos pelo investigador e por outros membros do grupo, pela 
sua relevância histórica, outros foram escolhidos por vários membros do grupo porque podiam balizar as 
suas recordações.) 
    Ao longo da narrativa escrita destesb encontros te.-se em conta as seguintes regras: 
os nomes das crianças referidas, são fictícios, e assim permanecerão na apresentação da tese de 
doutoramento;   

• os nomes das professoras da equipa de educação especial que participaram na narrativa 
não foram alterados, assim como os de colegas dessa equipa que estão mais próximos 
do núcleo que participou na narrativa; 

• outros professores, nomeadamente de educação especial, são referidos pelas suas 
iniciais, assim como as escolas, desde que as questões referidas possam implicar algum 
melindre (embora se reconheça que as iniciais permitem a identificação por quem está 
por dentro dessas situações, entendeu-se que esse é o contexto em que essas pessoas ou 
instituições não podem ser dispensadas da sua responsabilidade); 

• há ainda outras pessoas na área da educação especial que são referidas pelo seu nome 
tornado-as identificáveis, porque se entendeu que essas referências não são susceptíveis 
de causar melindre pessoal e porque o nível de acção dessas pessoas é de tal modo 
público que elas podem participar sem dificuldade na controvérsia subjacente a essas 
referências. 
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Das Felizes Evocações dos Anos Setenta 
à Dificuldade de Recordação dos Anos Oitenta 

 
Passámos então a fazer correcções às referências já inscritas nos quadros. 
--O que é isto de CCN? – perguntou  Helena. 
--Então não disseste que em 78/79 fizeste o curso complementar à noite?!  
--Fiz o curso complementar em 76/77 e 77/78 – esclareceu Helena – e em 78/79 ainda 
frequentei algumas cadeiras, mas já só por uma questão de cultura geral.  No curso de 
Educação pela Arte, estive três anos, de 79 a 82, e não dois.  Um deles foi enquanto 
ainda estava no CECD (Centro de Educação de Crianças Deficientes), de onde só saí a 
meio do ano.  
--Foi uma coisa muito importante para ti nesta altura, a procura de formação pessoal e 
profissional – comentou José, que aproveitou para sugerir a Helena que 

falasse mais sobre aquilo noutra ocasião, com mais tempo . 
--Eu, no CECD – disse Manuela – só estive uma ano.  Depois estive três anos na EEE e 
saí para a escola do Morelinho onde estive um ano, em 89/90.  Quando a equipa de Rio 
de Mouro se dividiu, entrei para a de Sintra.  Quando entrei para a educação especial, 
tinha a EEE sede no Cacém..  Fui logo para o núcleo do Lourel.  O núcleo tinha sido 
criado em 86, e eu fui para lá em 86/87.   
--No espaço reservado à síntese do período – perguntou Helena – escrevo o mais 
relevante dos acontecimentos que tenho aqui nesse período? 
--Podem seleccionar uma das referências ou escrever uma síntese – esclareceu José.    
Mas também podem referir uma coisa importante que não esteja em nenhum ano.  Há, 
por vezes, aspectos importantes que marcaram um período de vários anos, sem que 
tenha havido um acontecimento bem localizado.  
--Pois. Em relação aos anos 70 é fácil, mas depois...! – disse Helena. 
--O que escreveste nos anos 70? – perguntou José. 
--Actividade política.  Não tive propriamente uma actividade política, mas foram coisas 
relacionadas com isso.  E o curso de Educação pela Arte.  Foram as coisas mais 
importantes.  Mas depois houve períodos em que tenho dificuldade... – insistiu Helena. 
--Por vezes, está-se indeciso entre duas coisas, mas nesse caso podemos referir as duas.  
Outras vezes tem-se dificuldade porque não se passou nada muito marcante, ou foi um 
período de transição, ou de espera.  Ou um período que se viveu negativamente.  É 
tentar!  O problema é pôr esse sentimento por palavras e escrevê-lo. Mas também 
podemos deixar os espaço em branco.  Não têm que fazer isso hoje.  Em qualquer altura 
que se lembrem, podem escrever, que eu depois acrescento no ficheiro do computador.  
As recordações com uma dimensão mais íntima também podem de algum modo ser 
referidas. Por exemplo: “Pensei muito na vida! Ou “Foi o período em que descobri 
coisas...” 
--Estou a chegar à conclusão – disse Helena – de que os anos melhores foram os de 74 a 
82.  Olha que tristeza! 
--Provavelmente é assim para muita gente da nossa geração e talvez mesmo para muita 
gente neste país – comentou José.  Além disso, pelo menos para vocês, que são um 
bocadinho mais novas que eu, foi o período dos verdes anos.  Esse período terá sido o 
mais significativo para muitas de vocês, não só pelo que acontecia em Portugal, mas 
também porque era a vossa juventude, os projectos, a emancipação, os amores? pelo que 
me contaram das vossas histórias de vida. Há pessoas que, quando investigadores lhes 
pedem para contar as suas vidas, começam por dizer qualquer coisa como “quando me 
casei ...” – para muitas mulheres, a sua existência social e pública começa com o 
casamento, ou começam de certo modo outra vida, com outro estatuto. Talvez algumas 
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comecem a história no momento em que enviuvaram.  Também há pessoas que se ficam 
pela infância ou pouco mais.  Ou saltam longos períodos. 
 Quando acabarem de verificar as vossas referências – continuou José – e de 
fazer as sínteses de que são capazes hoje, procurem pensar nas linhas de baixo: 
Educação Especial e Sistema Educativo.  Isso até pode ajudar-nos a lembrar outros 
acontecimentos e fases das nossas vidas.  Em relação ao Especial, ainda escrevi umas 
coisas para os primeiros anos.  Mas, mesmo para esse período, podem lembrar-se de 
mais alguma coisa, ou podem dizer que um acontecimento que eu referi aí não é tão 
importante assim.  Podem também procurar lembrar-se de mais algum acontecimento 
no âmbito da história do país ou do mundo.  Podemos discutir qual a importância de um 
dado acontecimento.  Mas, sobretudo em relação ao mundo, o que eu proponho não é 
que se faça a história do mundo nesses períodos com referências sintéticas, seria 
impossível!  Proponho é que se ponha aí aquilo de que vocês se lembram e que de 
algum modo constitua uma referência nas vossas histórias de vida,  As minhas já estão 
aí.  Em relação às referências ao país, já é mais importante discuti-las. 
--Lembro-me do Sá Carneiro – disse Manuela – da morte dele. 
--Salvo erro, em Dezembro de 79 – acrescentou José 4.  
--Foi importante na tua vida? – perguntou Helena. 
--Não, mas aqui, neste período, lembro-me disso. 
--Eu lembro-me – interveio de novo Helena – que nesse dia havia um comício no 
Rossio. Eu vinha da estação e dei com ele.  Não me lembro de quem era, mas corria a 
notícia da morte. 
--Eu soube na esquina de uma rua do Dafundo, quando ia a sair de casa para um 
comício da campanha presidencial do Otelo, no Pavilhão dos Desportos – disse por sua 
vez José.  Lembro-me do Otelo não ter gostado das manifestações de alegria de muitos 
dos participantes e ter feito um discurso moralizante.  Na 1º campanha presidencial do 
Otelo, participei muito activamente.  Cheguei a discursar ao lado dele em comícios, mas 
nesta campanha já estava um bocado distanciado.  Era uma personalidade muito 
complexa, o Otelo.  Sempre entendi as contradições dele como sendo, em grande parte, 
as contradições do que alguns chamavam o PREC. 
--Lembro-me de ainda não estar a trabalhar – voltou a falar Manuela.  Só comecei a 
trabalhar a seguir, em Janeiro.  Lembro-me bem desse ano lectivo foi o primeiro em que 
dei aulas numa escola primária. Como noutros anos, não comecei em Outubro. Íamos 
todas as semanas à Direcção Escolar para ver se tínhamos colocação, mas não nos 
colocavam antes de Janeiro, e assim não ficávamos com vínculo contratual ao ME. 
--Podíamos fazer aqui uma glosa do slogan do Soares – sugeriu José com ironia – e 
escrever que estes foram os anos de capitalismo de miséria. Mas relacionada com o Sá 
Carneiro está a 1º vitória da AD, que devíamos referir aqui.  E, ainda com o Sá 
Carneiro, viria a haver uma segunda vitória eleitoral da AD.  Tenho que ver as datas.  
Era um período em que não se faziam eleições de 4 em 4 anos.  Se havia interrupções, 
porque o Governo ia abaixo, faziam-se eleições só para terminar o período da 
legislatura. O 1º governo de Sá Carneiro só durou uns meses. Tal como aconteceu com 
o primeiro governo de Cavaco Silva, mas esse já foi por um ano e meio. Vamos pôr 
portanto aqui as duas vitórias consecutivas da AD?!.  Depois da morte do Sá Carneiro, 
logo a seguir, é que a AD falha a eleição do Soares Carneiro, um general ainda mais de 
direita, contra o general do 25 de Novembro, que já era presidente há quatro anos: o 
Eanes, que até teve o apoio do PCP.  Em 76, tinham perdido o “mini-campeonato da 
esquerda” contra o Otelo.  Mas agora, a extrema-esquerda já quase não tinha expressão.  

                                                 
4 De facto ocorreu em 4 de Dezembro de 1980, como vir ia a constar do quadro 
sinóptico/cronológico.  
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Já eram outros tempos.  E, de certo modo, outro período político se abriu com a morte 
do Sá Carneiro e a segunda eleição do Eanes.  Outros acontecimentos marcantes de que 
se lembrem relativos a este período...? 
--Em 75, há a independência de Angola -– quase exclamou, entre sorrisos, Manuela, que 
aí nascera e vivera até ao Verão desse ano. 
--Isso já está de certo modo aí: Acordos com os movimentos de libertação em África e 
golpes e contragolpes. Novembro! ... 
 
Listas para o SPGL 
 
--Tu já eras professor – disse Helena dirigindo-se a José.  Se calhar lembras-te de haver 
nestes anos uma célebre Lista B que concorreu à direcção do sindicato dos professores.  
Foi em 77? Ou 78? 
--Não, ainda não era professor. Quando voltei de França, no Verão de 72, tive que ir 
para a tropa e só voltei de Moçambique em Julho de 75.  Mais política, e tal, e só um 
bocado depois do 25 de Novembro voltei a estudar. Só em 77/78, ainda não tinha 
acabado o curso, é que comecei a “dar aulas”.  Foi em Mafra, um horário que começou 
por ser incompleto mas que acabou repleto. Logo no fim desse ano, tive o meu primeiro 
confronto com o SPGL, o Teodoro.  E foi por uma questão que viria a repetir-se. Não 
estava sindicalizado – valorizava a tradição anarco-sindicalista e nunca estive 
sindicalizado! – mas participava activamente na mobilização dos professores para várias 
greves que deviam culminar numa greve a exames. Em dada altura, os vossos amigos da 
direcção do sindicato “roeram a corda”. Aconteceu várias vezes.  Até que em 89, estava 
na Escola Secundária de Stª Maria, tínhamos mobilizado um número enorme de 
professores daquela escola e doutras próximas e montado um esquema que nos 
permitiria bloquear os exames quase ad eterno, e a história voltou a repetir-se. Mas 
agora com consequências mais graves para o sindicato, que nunca mais voltou a ser o 
que era.  Foi no contexto da negociação do estatuto, com o Roberto Carneiro, havia a 
questão da carreira única, que foi muito útil para os professores do 1º ciclo.  Na altura 
não percebemos inteiramente as consequências da carreira única, mas alinhámos numa 
lógica de unidade.  Quando vimos que o Teodoro tinha sacrificado os interesses de 
grande parte dos professores do secundário5, virámo-nos contra a direcção sindical.  
Lembro-me de uma reunião na sede do sindicato na véspera da assinatura do acordo.  
Eu não era sindicalizado, mas como era uma espécie de delegado dos professores –  Não 
era delegado sindical! Havia uma espécie de comissão de luta, eleita! – participei em 
algumas reuniões com sindicalistas.  Isso já acontecera, para aí em 82, quando o 
sindicato queria mobilizar para a participação numa greve geral convocada pela CGTP e 
não tinha ninguém.  Participei numa reunião de delegados sindicais em que não 
juntaram mais de uma dúzia de pessoas na sede. Eles sabiam que eu não era sequer 
sindicalizado, mas estavam abertos a todas as propostas – dizia Isabel Alçada, então 
dirigente sindical.  Pouco depois do acordo sobre o estatuto da carreira docente, houve 
eleições e a lista adversária da direcção, que se reclamava, mais ou menos, das posições 
de muitos que criticavam o Teodoro, venceu no secundário, mas perdeu largamente no 
1º ciclo. Não sei até que ponto isso aconteceu por influência minha, mas em Stª Maria, 
logo a seguir ao acordo, houve para aí umas quarenta pessoas, das mais mobilizadas, 
que anularam a inscrição no sindicato.  Foi num documento colectivo, se bem me 
lembro.   Noutras escolas, muitos dos que estavam em ruptura mantiveram-se no 
                                                 
5 Os escalões intermédios subiam lentamente, pelo que  não havia uma 
verdadeira equiparação à carreira de técnico superi or, e não estavam 
claras a questão da efectivação e da avaliação dos professores  
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sindicato, mas o poder de mobilização perdeu-se para sempre.  Pelo menos até agora.  
Ainda há dias encontrei um livro escrito por uma das senhoras que participou nas 
negociações em representação do ME (M Conceição Castro Ramos). Outra participante, 
em representação da FNE, foi minha professora de sociologia no curso de mestrado que 
fiz em 91/93, Conceição Alves Pinto.  Também nos revelou algumas coisas sobre a 
lógica negocial.  Ainda hei-de dar a este assunto a atenção que merece, talvez na Parte 
Vós da tese, ou então em Eles. 
--O estatuto da carreira docente não está aqui no quadro!? – disse Helena, surpreendida. 
--Não procurei ser exaustivo e não quis condicionar muito a vossa escolha do que foi 
importante.  Foi publicado em fins de 89 ou início de 90, mas foi negociado em 88/89.  
O estatuto foi muito importante para vocês?! 
--Era a 1º vez que os professores de educação especial apareciam com direitos próprios 
interveio Isabel – por exemplo a definição do número de horas lectivas semanais.  Era a 
primeira vez que havia coisas definidas em Decreto Lei.   Até aí havia despachos ou 
portarias que não davam garantias quanto ao futuro. 
--Bom, mas em relação às listas nos anos 70! – voltou José a falar. De 75 a 79, houve 
várias alterações nas tendências políticas que dominavam as direcções ou constavam 
das listas. Em 75 ou 76, venceu a chamada lista do PS. Concorreram par aí umas 5 ou 6 
listas.  O PC foi arredado da direcção, mas outras correntes de extrema esquerda, que 
pensavam ter grande influência entre os professores, também ficaram muito chocadas 
com os resultados.  Tenho um jornal, ou revista da CEC, Contra a Escola Capitalista,  
em que pontificava a Eduarda Dioniso, onde eles reflectem sobre o que aconteceu.  
Depois disso, houve listas do PC com gente PS mais à esquerda, contra listas de 
extrema esquerda, listas PC com gente da UDP e MES, mais ou menos com gente PS, 
mais ou menos contra listas PS. Houve de tudo, ou quase.  A qual é que chamas lista B? 
A uma dessas PC alargada, ou a uma de extrema esquerda, se calhar com alguns PS, ou 
gente em deslocação entre o PS e a extrema esquerda, mas claramente contra a 
hegemonia PC no sindicato? 
--Foi em 77, mas a lista perdeu as eleições – decidiu-se Helena. 
--Então não devia ser PC, nessa altura acho que já tinham recuperado o controlo do 
sindicato.  Mas tu fazias parte dessa lista? – perguntou José. 
--Não.  Fui convidada, mas não aceitei. Mas apoiei-os!.  Estava muito próxima deles. 
Essas pessoas que eu conhecia não eram PC. 
--Eram de esquerda, da UDP, ou por aí?!  Mas havia gente do PS também?!. Não 
necessariamente muito ligados ao partido, mas dessa área – sugeriu José com 
assentimento de Helena. 
--Em que ano foram aquelas grandes manifestações de professores? – perguntaram 
Teresa e Isabel, suscitando o interesse de todas, algo fartas da diatribe de José contra o 
sindicato dos professores – o SPGL e a FENPROF – de que estavam ou tinham estado 
próximas; diatribes deste teor já lhe tinham ouvido noutras ocasiões. 
--Isso foi, para aí, em 88!  Participaram, vocês todas? 
--Fomos a todas! -- exclamou Manuela, a única que não terá sido delegada sindical. 
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Ocupações em 1974 e 1975 e Outras Histórias do “PREC” 
 
--Voltando um pouco atrás, no preenchimento dos espaços relativos à educação especial 
– propôs José.  Estão de acordo com a importância que dei aqui ao movimento das 
CERCI? A ocupação de casas para infantários populares – Como este em que nos 
encontramos! 
--A CERCI de Chelas começou com a ocupação de uns espaços para arrumação de 
carros, por baixo dos prédios – disse Isabel. 
--E eu até dei aulas numa escola instalada numa quinta que tinha sido ocupada –
acrescentou Helena – no Cacém, o Monte do Carmo. Tinha sido ocupada pela 
população. 
--O CECD também se instalou em casas ocupadas? – perguntou Isabel 
--Não.  Tenho ideia de que foram cedidas – respondeu Helena, que fora trabalhar no 
CECD pouco depois da sua fundação. 
--Aqueles prédios de Mira Sintra foram todos ocupados?! – perguntou Manuela. 
--Outros eram entregues às pessoas ou a instituições – acrescentou Helena.  Aquilo 
passou a ser controlado pelo Fundo de Fomento da Habitação. 
--A partir de certa altura, houve ocupações consentidas, negociadas com os proprietários 
– lembrou José. 
--Nós, quando chegámos de Angola – interveio também Manuela – depois de algum 
tempo num centro de acolhimento, fomos morar para uma casa na Lapa com o 
consentimento dos proprietários, que não conhecíamos antes.  A minha mãe teve depois 
muita dificuldade em legalizar a situação. 
--E como é que viveste este clima de movimentações sociais? 
--Para mim foi difícil.  Vir de Angola para Portugal foi uma mudança muito grande.  Eu 
andava muito preocupada comigo. 
... 
--Outras recordações? 
--Queres saber o que eu fiz? – perguntou Helena com um sorriso de malícia.  No Verão 
de 74 fui ao MES para saber como podia participar nas campanhas de alfabetização.  
Tínhamos tido conhecimento disso através dumas colegas no Magistério, mas se bem 
me lembro não chegaram a fazer nada.  Entretanto a minha mãe disse que eu não saía de 
casa e eu respondi-lhe que era a última vez que mandava em mim, porque no ano 
seguinte acabava o curso e...  Quanto às ocupações, tive que ir fazer uma em Cascais.  
Não era militante de nenhum partido.  Tinha uma amiga que era de Cascais e o grupo 
dela ia fazer uma ocupação no Jardim da Parada.  Aquilo era do tipo “clube para 
finórios” – e nós fomos ajudá-los a ocupar.  Ficavam lá uns a dormir e nós íamos levar-
lhes comida.  
   No Magistério, em 74/75, um grupo achou que aquilo era muito reaccionário e  
acabámos por ir ao COPCON pedir que fossem à escola fazer uma daquelas sessões de 
sensibilização6. Lembro-me que nos fartámos de andar a pé. Receberam-nos muito bem 

                                                 
6 Comando Operacional do Continente: estrutura criada pouco de pois do 25 de Abril sob comando de 
Otelo Saraiva de Carvalho, para esse efeito promovido a brigadeiro, inicialmente com o objectivo 
político-militar de assegurar no quadro da hierarquia militar o controlo do Movimento das Forças 
Armadas sobre as forças operacionais, sobretudo em zonas chave como Lisboa e Porto.  Foi nesse quadro 
que foi criado o Regimento de Comandos da Amadora.  Passado pouco tempo o carácter 
predominantemente militar da sua operacionalidade estava completamente alterado e, a par de organismos 
como a 5º Divisão do estado Maior do Exército, foi assumindo um papel no controlo dos movimentos 
sociais e na execução de políticas de mobilização, e enquadramento, popular decididas pelo MFA ou por 
alguns dos seus sectores políticos.  As sessões de esclarecimento aqui referidas são um exemplo disso.  A 
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e lá apareceram a fazer a sessão. Também entrámos em contacto com o Carlos Antunes, 
marido da Isabel do Carmo. 
--Está visto que este período das ocupações foi importante para vocês.  Mais alguma 
participou em ocupações? – perguntou José, dirigindo-se a Teresa, mas também a Isabel 
que sabia ter tido, pelo menos, muitos amigos no MRPP. 
--Não! – respondeu Isabel – Aquilo era muito violento para mim.  Nunca gostei de 
confusões.  Tinha amigos que participaram numas ocupações em Chelas e no que viria a 
ser o Infantário Ribeiro dos Santos. Até me convidaram para entrar e fazer o curso, mas 
não era o meu estilo.  Eu só alinhava com os do MRPP para as discussões.  Quando 
“dava para a porrada” eu não alinhava. 
--Tinha conhecimento dessas coisas – respondeu por sua vez Teresa. Quando entrei para 
a Papoila, em 79,  ainda se falava muito de como tinha sido o processo de ocupação do 
Ratinho, que era o nome do colégio antes do 25 de Abril. Quando os donos quiseram 
fechar aquilo a meio do ano lectivo, os pais e os professores juntaram-se e forçaram a 
abertura, e os donos mandaram para lá a GNR.    Os miúdos da primária ainda 
desenhavam os GNR com as metralhadoras na mão.  Estava latente aquela guerra toda. 
Depois, progressivamente aquilo foi-se fechando na sua concha. 

Tinha havido também aquele colégio que surgiu nessa altura das ocupações, que 
foi o primeiro na zona de Rio de Mouro. Era a Gaivota!?  Formou-se uma cooperativa. 
Houve vários professores que participaram.  Houve muitos conflitos com os pais.  
Foram 2 professores de educação física que deitaram mão àquilo mas, depois de muito 
atrito, acabou por fechar. 
--Na história de vida que estudei para fazer a dissertação de mestrado há uma referência 
a isso – lembrou-se José.  Era gente próxima do PC?!. 
--Não sei bem – respondeu Teresa.  Só me lembro de que um deles era um professor de 
ginástica que eu conhecia.  Havia também um professor que viria a ser nosso colega na 
EEE.  A Papoila herdou alguma da experiência dessa cooperativa, mas foi por outra via.  
Na 1ª cooperativa, eram professores que não estavam lá todo o dia e foram um bocado 
extremistas.  Na Papoila foram mais suaves.  Foi menos radical.  Constituíram-se em 
cooperativa e conseguiram um subsídio para construir instalações novas, em 75/76. 
-- A legislação que enquadrou essas cooperativas foi criada, ou reforçada, pelo PS 
quando se formou o governo constitucional – esclareceu José.  Criaram o Instituto 
António Sérgio. 
--Pois, a nossa funcionou melhor. Tinham contactos com ministérios e conseguiram 
alguns patrocínios.  Era uma coisa mais patrocinável pelo Estado!  O terreno era da 
Junta de Freguesia que o alugou por um preço simbólico e veio dinheiro para o material, 
que era óptimo. 
 Eu nunca pertenci a nenhum movimento oficial – precisou Teresa.  Fui sempre 
independente.  Absorvi aquele espírito de manifestação, aquele PREC.  Achei piada.  
Mas sempre muito distante dos partidos.  Com uma ideologia transversal.  Tinha uma 
costela hippie.  (Entre risos e comentários jocosos: Não. Nunca usei saias até aos pés 
descalços. Era mais do estilo calças rotas! Ou cosidas, mas escritas e com muitas flores.  
O Chico tinha os cabelos compridos, sim! Se não nem sequer entrava no grupo. Dormir 
no chão.  Acabou quando os filhos nasceram.  Já só era um hippie intrínseco) Mais para 
a frente, retrospectivamente, achei que era uma anarquia. Em 75 ou 76, não achava que 
fosse uma anarquia.  Quando terminei o curso é que me dei conta de que as coisas não 
estavam a seguir o caminho que levasse... Que as coisas não iam levar... Que as coisas 

                                                                                                                                               
esfera político-militar é essencial para a compreensão da política educacional neste período como bem 
demonstra STOER (1986) e como se pode ver também em FILIPE (1999). 
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estavam a ser desvirtuadas. A espontaneidade ainda... Mas a prática...  Os anos 80 foram 
anos muito tristes. Foram um marasmo. 
--Em 78/79, o movimento já era retroactivo – comentou José.  Já não havia 
espontaneidade. As resistências tinham vencido. 
--Lembro-me – continuou Teresa – de estar no João de Deus, em 76, mesmo em 77 e, 
embora fosse uma escola muito reaccionária, que não deixou entrar o PREC, ainda se 
viver uma certa atmosfera. 
--Nas anexas do Magistério, em 79 – disse Manuela – os miúdos ainda faziam desenhos 
sobre o que se tinha passado. Lembro-me de em 79 se fazer uma exposição dos 
trabalhos dos miúdos das escolas anexas7 e ainda lá estar bem presente o cravo, o 
MFA... 
--Tínhamos um grupo de alunos no João de Deus com gente que acreditava naqueles 
movimentos – voltou Teresa a falar – e, para “abrir a escola”, levámos lá alguns 
escritores “mais avançados”, que escreviam para a infância, mas a pôr lá... Tentou-se 
fazer exposições. Ainda se fez uma sobre o Ambiente, o que na altura era muito novo. 
Aquelas músicas...  Lembro-me de estar, ainda antes do 25 de Abril, no (colégio) D. 
Afonso V, que era uma espécie de fortaleza, mais ainda no “tempo da outra senhora”, e 
de começarmos a ouvir música daquela corrente nova, dos baladeiros, do padre que 
deixou de ser padre, e doutros. Tínhamos lá um grupo académico que organizava 
convívios. Conseguimos convidar para ir cantar ao colégio aqueles padres de barbas.  E 
foram.   
 
Viragem para os Anos 80 
 
--Mas vamos lá voltar ao nosso quadro – propôs José, que via as parceiras, e mesmo ele, 
alongarem-se, e deleitarem-se na recordação dos anos 70, e se dava conta de que não 
entravam definitivamente  nos 80, para os quais a vitória da AD fizera a transição. 
Algum de vocês votou na AD? 
--Não! Responderam quase em coro.  Aqui é tudo de esquerda – acrescentou alguém no 
meio de alguma agitação. 
--Bom! pelo menos a Paula assume que votou na AD.  Estava entre a AD e o PS – disse 
José, reportando o que lhe fora dito por Paula numa entrevista biográfica8. 
--Mas, em relação ao pai, isso já era uma grande deslocação para a esquerda – comentou 
Teresa. 
--Mas isso de esquerda – interveio José – é muito vago  O Sá Carneiro também pode ser 
considerado de esquerda.  A Manuela, pelo que me disse, votava no PS e considerava 
isso muito à esquerda. Enquanto que para mim o Soares era de direita, o PC era um 
centro oscilante em relação ao radicalizar do movimento social, a UDP estava para aí 
no centro-esquerda e eu votava ora no MES, ora na UDP.  Na década de 80 também 
votei no PC.  Nem o PC tinha virado à esquerda, nem eu ao centro, mas...  Já agora, 
temos também aqui a “normalização” no tempo em que o Cardia foi ministro da 
educação9. 

                                                 
7 As escolas para a formação de professores para o ensino primário tinham escolas primárias anexas onde 
os professores em formação faziam estágios.  No caso da Escola do Magistério de Lisboa, os edifícios 
dedicados a esse fim são bem visíveis em frente à fachada nobre, funcionado actualmente uma delas 
como centro de recursos da ESE.  
8 Paula estava ausente neste encontro, mas era questão bem esclarecida que os dados fornecidos na 
entrevistas podiam ser utilizados no contexto dos encontros. 
9 Mais uma vez se remete, como em nota anterior, para STOER (1986) e FILIPE (1999). 
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--Lembro-me do David Mourão Ferreira ser secretário de Estado e ter ido à Escola  João 
de Deus no dia da entrega dos diplomas.  Os cursos tinham acabado de ser oficializados.  
Foi quando também foi criado o 1º curso de educadoras no ensino público nas ESE. 
Para nós foi uma grande viragem, terem-nos reconhecido o curso.10  Lembro-me de no 
fim do curso na João de Deus ter ido à ESE com o nosso diploma, pedir a equiparação, 
ou coisa que o valha. Quanto ao resto da política da educação estava à margem. 
--Para mim o mais importante nesses anos, foi ter ido para o Keller, conhecer pessoas a 
que não estava habituada – disse por sua vez Isabel.  Pessoas muito mais velhas. 
--Quanto à “normalização”, com as loucuras do Cardia pelo meio, vocês ainda eram 
muito jovens. O “meu herói” da Autobiografia de Um Professor do Secundário é que 
sentiu isso mais profundamente – disse José.  
   Vamos à década de 80.  O Sá Carneiro morreu e o Balsemão foi primeiro ministro. 
Depois foi o bloco central...   Lembram-se disso ou não teve relêvo, não tem 
importância, na vossa recordação deste período? 
--Não me lembro. O Cavaco, sim... mas... – disse Teresa, que perguntou:  Foi quando 
passaram o curso de especialização para a ESE?  
--Não! Isso foi mais tarde, já na segunda metade da década de 80 – respondeu Isabel.  
--Quando é que foi aquela reforma do sistema educativo? – perguntou ainda Teresa. 
--Estás a pensar na Reforma do Roberto Carneiro ou na Lei de Bases. A discussão da 
Lei de Bases foi até 85, mas parece-me que não é disso que te lembras. Passou muito ao 
lado dos professores. Estás a falar da Reforma Carneiro?! 
... 
Perante a hesitação de Teresa, José continuou. 
 Em 85 houve a vitória relativa do Cavaco, com o PRD, do Eanes, a ter quase 
20% e o PS pouco mais.  Estava em sérias dificuldades.  O acto heróico do Soares, além 
de ter “combatido os comunistas” em 75, foi ter conseguido ser eleito presidente a partir 
de uma base tão pequena.  E foi com o apoio do PC, à última hora! 
   Mas em relação à Lei de Bases, lembro-me, ou tenho isso presente pelo que tenho 
lido, por exemplo, num livro do Lemos Pires que foi o redactor da comissão – ele era do 
PRD tal como o Bártolo Paiva Campos, que era o presidente dessa comissão da 
Assembleia da República para a Lei de Bases.  O grande consenso que houve na 
Assembleia, e mesmo no país, em relação a essa lei tem provavelmente a ver com isso.  
E algum êxito da estratégia sindical do Teodoro também: a insistência dele na 
“valorização profissional” dos professores, fazendo aceitar que isso era essencial para 
um ensino de qualidade. Era uma ideia que já vinha do tempo da discussão da Reforma 
Veiga Simão.  E com a reeleição de Cavaco e  a nomeação do Roberto Carneiro para 
Ministro da Educação para lançar a reforma que devia concretizar o amplo consenso da 
Lei de Bases, voltou à ribalta muita gente da equipa Veiga Simão, com o Fraústo da 
Silva à cabeça da comissão para a nova Reforma11. Não podiam senão relançar as ideias 
que tinham sido levantadas com a Reforma Veiga Simão, algumas das propostas do Rui 
Grácio em 74 e 75, e que a “normalização” tinha banido no final dos anos 70. Eu estava, 
por isso, muito céptico12.  A escola, a secundária pelo menos, tinha passado por um 
período muito depressivo ao longo dos anos 80. Só me lembro que, quando eu fiquei 
efectivo em Stª Maria, havia alguma discussão em torno das escolas profissionais e dos 
cursos tecnológicos – para uma escola secundária como aquela tanto podiam ser uma 

                                                 
10 Sobre o sentido deste reconhecimento e a legislação e política educativa que o enquadra, pode ver-se 
GIL da COSTA (1998). 
11  
12 Pode ver-se FILIPE (1999).  Cf. Alberto CORREIA, António TEODORO, Lemos PIRES, José 
AZEVEDO, Marçal GRILO, 
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possibilidade que se abria, como uma ameaça. As discussões sobre a Lei de Bases não 
nos animavam, ou passavam-nos por cima.  Roberto Carneiro veio relançar a 
mobilização dos professores.  Houve o famoso Dia D em que alguns começaram a 
repensar a escola.  E havia as negociações para o Estatuto13, que davam a todos 
esperança de melhoria dos vencimentos, e das condições de trabalho – também eram 
importantes para muitos, e estava, estavam as duas, relacionadas com a qualidade do 
ensino. 
   Mas até à Reforma Carneiro, para além do governo de Cavaco, não se lembram de 
nada disto que teve a ver com a educação?!  Claro, para vocês terá sido o período de 
lançamento das EEE, mas relativamente ao Sistema Educativo no seu todo, e na história 
nacional... 
--Lembro-me da morte do Zeca Afonso – disse Helena. Em 86/87. Estava no estágio do 
Aurélio.  Lembro-me de ter ido ao funeral do Zeca. Lembro-me de ver caras que só 
conhecia de vista, notáveis e pessoas comuns, que já tinha visto noutras circunstâncias.  
Foi significativo. Achei que aquilo era o fim de qualquer coisa.  O fim de uma época, 
como costuma dizer-se.   
--Ela está quase a chorar! – disse José, meio irónico. 
--Não estou nada! – reagiu Helena. 
--O fim já tinha sido – contrapôs José.  Agora, quando muito, seria o enterro definitivo. 
--Para mim – falou Manuela – o importante foi ter ido para o CECD, em 1986. Tinha 
casado em 81, e o meu filho nascido em Abril de 82. Tinha grandes encargos com o 
pagamento do empréstimo para a casa. Quando entrei para o CECD (Centro de 
Educação de Crianças Deficientes), houve um período de adaptação e estabilizei. As 
coisas lá em casa começaram a estar melhor economicamente.  Mas, tirando isso, 
durante essa década não aconteceu nada de especial na minha vida.  Ir trabalhar para o 
CECD foi uma das experiências mais gratificantes.  Foi onde cresci profissionalmente  
 
 

                                                 
13 Estatuto dos docentes da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Ver. M. C. Castro 
RAMOS e A. TEODORO sobre essas negociações. 
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Primeiros Anos da EEE de Sintra 
e Frequência de  Cursos de Formação Especializada 
no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira (IAACF) 

 
Relações entre  a Vertente Profissional e Outras Vertentes da Vida 
 
O que vocês têm dito nestes encontros, o que conheço de vocês e o que mostraram de 
vocês nas entrevistas biográficas – de novo José  –  leva-me a pôr a questão dos 
equilíbrios que estabelecem, ou pelo menos procuram estabelecer entre  a vertente 
profissional e outras vertentes da vida.  Seria interessante ouvirmos o que cada um tem 
a dizer sobre esses equílibrios que procura, ou encontra.  Que procurássemos relacionar 
a recordação de episódios no contexto de trabalho com as principais referências na 
história de vida de cada um, os principais problemas que tínhamos nessa época, ou seja, 
para tornarmos claros os sistemas de relevância ou de pertinência e podermos 
compreender a evolução desses sistemas, sobretudo nos anos 80.  Essas recordações 
focadas em contextos para além do trabalho, como os contextos familiares, não têm que 
ter um tratamento intimista.  Podem ficar-se por referências gerais a acontecimentos ou 
situações. O aprofundamento desses aspectos pode ser feito principalmente em função 
de nos ajudar a compreender a sua relação com o desenvolvimento profissional, embora 
sem perder de vista que este se insere no desenvolvimento pessoal e social de cada um. 
Poderia ser interessante pegarem nas relações de amizade construídas no contexto de 
trabalho, nomeadamente nas equipas, de que algumas de vocês tanto falam, e tentar 
compreender a importância que terão tido, ou ainda têm, nos vossos desenvolvimentos 
pessoais e profissionais.  Mas não temos que nos restringir às recordações no âmbito do 
trabalho. Também podemos alargar a nossa atenção a vários aspectos das nossas vidas e 
falarmos deles como quem conta episódios da sua história de vida.  Como algumas de 
vocês já fizeram em entrevistas biográficas comigo, mas agora com uma perspectiva 
que parta do contexto de trabalho e se centre no período de 82 a 88. 
--Mas porquê de 82 a 88? – questionou Teresa. 
--Esse é o período delimitado pela criação da 1ª EEE de Sintra e a publicação do 
Despacho Normativo 36/88 relativo às EEE que definiu o seu quadro de acção 
pedagógica e administrativa.   O que obrigou às primeiras colocações por concurso e, 
coincidindo com  um período de acentuado alargamento no número de professores nas 
EEE e o alargamento da sua base de recrutamento, levou a sucessivas divisões de 
equipas.  Pareceu-me ser a periodização que melhor se adaptava ao cruzamento das 
nossas histórias de vida e às referências que a maioria de nós partilhava.  Embora possa 
não ser igualmente significativa para todos na perspectiva autobiográfica de cada um. É 
claro que, nas nossas evocações e na reconstrução conjunta da “história” desse período, 
não temos que nos sentir limitados a esse período restrito!  Podemos ir buscar 
referências de momentos anteriores ou posteriores que nos pareçam importantes para 
relacionar os acontecimentos desse período com projectos ou processos de natureza 
mais pessoal que o ultrapassassem. Isso até pode ajudar a inserir aspectos do 
desenvolvimento profissional numa perspectiva mais geral de história de vida. 

Esse tipo de abordagem não tem que ser excessivamente intrusivo no que 
possamos considerar esferas pessoais mais privadas.  Se vos disser, por exemplo, como 
já fez a Manuela, que, para mim, também, 1982 é um ano de referência porque nasceu a 
minha filha, não preciso de entrar em pormenores sobre as circunstâncias atribuladas do 
seu nascimento e primeiros meses, nem sobre o projecto de a fazer nascer.  No entanto, 
não posso deixar de ter presente aqui a importância que teve a sua educação, os 
primeiros anos, a experiência dela e dos pais com o jardim de infância, o meu regresso à 
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escola primária ... um mundo!  Não vou já entrar em pormenores sobre isso, mas 
assinalo que é importante, quer na perspectiva do meu desenvolvimento pessoal, quer 
mesmo na perspectiva do meu desenvolvimento profissional.  Para além de uma 
perspectiva da educação como pai que se cruzava com a perspectiva como professor,  a 
compreensão que tinha do sistema educativo, resultante do trabalho no contexto do 
ensino secundário (a partir do 7º ano do unificado), alargou-se a todos os ciclos.  Fiz a 
experiência, como pai, da relação da escola com as famílias (participei de vários modos 
em associações de pais) e, embora eu sempre tenha tido uma concepção do ensino 
inserida na educação da pessoa como um todo, a vivência de pai proporcionou-me outra 
perspectiva, e a recordação das minhas experiências de infância.  

Penso que foram essas experiências e algumas das suas circunstâncias que me 
levaram a entrar para a educação especial, mais ou menos quando a minha filha entrou 
para a escola primária, que tinha passado a ser designada por 1º ciclo do Ensino Básico.  
E também o abandono e ruína que sentia no sistema educativo a nível das nossas 
escolas, e que estava a bloquear o meu desenvolvimento profissional e pessoal14 – 
enquanto professor de biologia no ensino secundário, sentia que tinha feito os 
aprofundamentos de que sentira necessidade, bem como as experiências que desejava, e 
não podia fazer nada de novo.  Para além disso, havia também o meu contacto com a 
educação especial, desde muito novo, ainda era aluno do liceu na década de 60, porque 
o meu irmão nasceu com paralisia cerebral.  Mas isso funcionou durante muito tempo 
como um factor que me afastou da possibilidade de exercer actividade profissional nesta 
área especializada. Isso afastou-me, muito mais do que me aproximou, da educação 
especial.  Cristina Louro, que era assistente social no Centro de Paralisia Cerebral 
Calouste Gulbenkian, onde o meu irmão frequentava o 2º ano do ciclo preparatório, 
convidou-me uma vez para ir lá discutir com pais, professores e colegas do meu irmão, 
a possibilidade de eles poderem ser integrados nas turmas normais das escolas 
secundárias.  Era em 78 ou em 79.  Na altura, ainda falei com a professora do meu 
irmão sobre cursos de especialização, mas depois embrenhei-me na actividade de 
professor de Ciências e nunca mais pensei nisso.    Não me lembro se me falou no 
Aurélio da Costa Ferreira. A ideia com que fiquei foi que era um bocado difícil entrar 
para esses cursos15. 
 Voltando ao nascimento da minha filha em 82, falei nele aqui porque é 
importante para eu organizar a memória do tempo da minha vida e a enquadrar no 
calendário.  Anos 80, onde é que eu estava em 81 ou 82?  Recorro muitas vezes ao 
acontecimento do nascimento dela para me localizar e para me lembrar do que estava a 
fazer antes ou depois.  Há, por vezes, outros acontecimentos mais pontuais mas que 
podem ser igualmente importantes para cada um e que seria importante trazer para aqui.  
Se se lembram de um acontecimento importante nas vossas vidas e que é o primeiro que 
vos vem à mente associado a este período, podem começar a falar da vossa vida a partir 
daí.  Se o que vos vem à mente é um acontecimento de 81, começam daí. Em 1981 
aconteceu... Ou podem começar dizendo: Passei vários anos na expectativa de ... 
--Mas tu vais achar forma de encadear essas coisas com a carreira, ou isso é 
completamente indiferente? – perguntou Teresa. 
--Seria bom – respondeu José – que cada um encontrasse essa ligação.  Se vê uma 
relação, que fale dela.   Mas isso também pode resultar da conversa, da comparação dos 

                                                 
14 Sobre esse período de abandono, ou de adiamento de reformas, que relançassem o ensino secundário 
após a agitação de meados dos anos 70 e a “normalização” que se lhe seguiu, e sobre  o sentimento de 
ruína que muitos professores mais empenhados partilhavam, pode ver-se FILIPE (1999),  Capítulo 16  
«L’Ecole (Rouge) Reste à Faire!». 
15 Cf. Sanches (1995) 
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casos. Mesmo que não se veja uma relação directa, pode servir para dar uma ideia do 
que era importante para cada um, uma hierarquia de problemas ou sistema de 
relevâncias, sem estar condicionado a uma perspectiva a partir do contexto da educação 
especial, ou da profissão em geral.  Seria interessante, neste encontro, superar a 
perspectiva da educação especial e partir da perspectiva de cada um  virada para a 
globalidade da sua vida. Seria importante ouvirmos as histórias de cada um para as 
cruzarmos e enfeixarmos na história do grupo.  
 Mais à frente poderemos centrar-nos na educação especial e falar de como cada 
um via naquele período, quer a educação como área de actividade profissional, quer a 
educação especial como área de desenvolvimento profissional.  Se a Isabel e a Helena 
confirmarem e esclarecerem o que vêm dizendo sobre a educação especial como 
“oportunidade”. Aquelas de vocês que entraram neste período ainda como alunas 
poderão começar por falar nas suas perspectivas a  partir dessa situação. Poderemos 
evoluir para uma discussão que aborde até a “deficiência” enquanto problema não só 
educativo mas social, as posições face ao problema e os movimentos sociais a que 
deram origem. Discutir se atribuíamos à educação especial um lugar mais ou menos 
marginal na educação e qual o lugar que nos parecia ser-lhe geralmente atribuído. 

 
O Especial Era Diferente como Forma de Estar e Dava Outras Possibilidades de 
Avançar 
 
--Em 83 – começou a Helena – casei-me. Quando casei, já estava na EEE de Sintra, 
com sede em Mira Sintra e trabalhava como professora no Cacém e foi no ano em que 
me casei que  comecei a trabalhar também em escolas de Mem Martins.  Penso que em 
82/83 dei apoio na “escola piloto” em Mem Martins16. Em 83/84, de certeza.  84/85 foi 
o primeiro ano no Aurélio17.  Do que mais me lembro sobre as condições de vida é da 
falta de dinheiro. 
--Marcou a época! – comentou José 
--Marca sempre! – acrescentou Paula, com aprovação geral. 
--A mim marcou-me porque era a única a trabalhar lá em casa.  
--Foi a época em que o Soares, que tinha feito um governo com o CDS, chegou a não 
pagar o subsídio de Natal.  É a história da intervenção do Banco Mundial ou do FMI – 
lembrou José. 
--Lembro-me de ter ido, muito tempo depois, à Delegação18 e aos Correios para 
levantar o dinheiro – continuou a Helena.  Na altura levava na desportiva a falta de 
dinheiro. 
   Mas, pegando no tema da amizade e da formação de grupos no trabalho, enquanto 
estive no Cacém, desde o primeiro ano da EEE em 81/82, trabalhei com uma pessoa que 
já conhecia, que era a Mila, e também com a Anjos e a Celina,  tendo-se formado na 
EEE um grupo de professoras do ensino primário a que se juntou a Guida, que saiu mais 
tarde do CECD.  Fizemos muito trabalho que a nível prático ficou como modelo para a 
equipa. Ainda não havia as orientações para fazer Planos Educativos Individuais (PEI)19, 

                                                 
16 Sobre os núcleos e o significado de dar apoio podem ver-se as notas 18 e 12 no 1º Encontro. 
17 Instituto António Aurélio da Costa Ferreira que organizou cursos de especialização em educação 
especial até 1986. Cf. nota 6 no 1º Encontro. 
18 Delegação Escolar. Existia uma em cada Concelho e tinham um papel fundamental na administração 
escolar do ensino primário e, depois, do 1º ciclo.  Os delegados, geralmente do sexo masculino, eram 
figuras de referência na cultura profissional das professoras do ensino primário.  A sua autoridade só era 
superada pela dos inspectores.  A sua eliminação na estrutura administrativa está prevista e legislada há 
anos, mas continuam a existir.   
19 Sobre os PEI pode ver-se a nota 11 do 3º Encontro 
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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, 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, embora depois actuássemos separadamente . 
--Qual foi a importância deste grupo na tua vida?  Ainda hoje manténs relações 
estreitas, de amizade, com essas pessoas!? – perguntou José. 
--Em 83/84, quando já trabalhava mais em escolas de Mem Martins, afastei-me um 
pouco desse grupo.  Mas com a Mila, a Anjos e a Guida continuo a manter uma relação 
de amizade. Com a Celina é que não me tenho encontrado. A Mila e a Guida, já  as 
conhecia antes de nos encontrarmos na EEE. Mas, antes de sermos amigas porque 
gostamos umas das outras, começámos por nos entender a nível do que pensávamos 
sobre o que devia ser a escola e a educação. 
--A vossa actividade profissional, na educação, era importante na vossa relação com o 
mundo?  Investiam muito emocionalmente e as vossas realizações pessoais passavam 
muito pela actividade profissional na escola?  Ou a dinâmica de entendimento sobre a 
educação e no trabalho para a escola passava depois para outras áreas da vida, tornando-
se confidentes de outros tipos de problemas? – perguntou José.  
-- Só ao longo dos anos se foi construindo uma relação de amizade menos centrada nos 
nossos problemas na escola – respondeu Helena.  A escola era e continua a ser muito 
importante para cada uma de nós e na nossa relação.  Tanto que, quando nos 
encontramos, a maior parte do tempo falamos de educação. Agora, sou capaz de 
valorizar outros aspectos da relação que estabelecemos e a amizade, mas naquela altura 
e até há poucos anos, eu tinha muito a ideia de que se estava ali para trabalhar, na sala 
de aula ou na equipa, e os aspectos afectivos não deviam interferir.  Quem fazia isso era 
pouco profissional.  No Aurélio encontrei um professor, o Victor Soares, que 
confirmava aquela minha ideia da profissão.  Eu tinha essa visão da profissão.  Se calhar 
estava já era a fazer outra coisa, mas na altura acreditava que era aquela perspectiva 
profissional que podia fazer funcionar as equipas. 
   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.  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. 
   Durante muitos anos pensei que o especial 20 era diferente como forma de estar e dava 
outras possibilidades de avançar, que me ia enriquecer.  No especial, eu podia continuar 
a aprender.   Até porque tinha contactos com pessoas com outra formação. Havia uma 
certa exigência que não encontrava no regular21.  Era crítica mas, embora não tivesse 
termos de comparação, considerava aquele contexto como ideal.  É chato  dizer isto, 
mas tinha uma opinião muito negativa em relação ao que via no regular.  Aquilo era 
“muito pouco”. 

                                                 
20A educação especial. 
21 Sobre os sentidos do termo regular ou ensino regular, pode ver-se a nota 11 no 1º Encontro. 
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(Tendo-lhe José perguntado se o  que a fazia pensar que estava a escapar à rotina e à 
mediocridade da escola primária era fundamentalmente a prática que vinha 
desenvolvendo na equipa com o tal grupo de colegas, assentiu) 
-- Muitos professores, que foram professores nos anos 60 e 70, viveram de uma forma 
negativa essas características do ensino primário e procuraram superar essa limitação 
fazendo cursos universitários, por vezes mesmo já em fases adiantadas das suas vidas 
profissionais – digamos assim, pois não haveria propriamente carreiras.  No princípio 
foram sobretudo cursos de História, de Psicologia.  Depois o leque foi-se alargando. 
Para a vossa geração (coorte), que eram os professores formados a seguir ao 25 de 
Abril, a educação especial e outras áreas de inovação surgiram como alternativas, 
oportunidades de desenvolvimento profissional mais em continuidade com o caminho 
inicial!?  Ou acabou por ser uma ruptura: a base para a construção de uma identidade de 
professor do especial, claramente distinta da de professor do regular? — questionou 
José, tendo presente o que outros dos narradores tinham dito em diversas ocasiões.  
--Saí do especial uma vez, durante 2 anos, no fim da década de 80, porque considerei 
que o especial estava num impasse.  Quando, depois do curso de especialização no 
Aurélio, voltei para a equipa, e a EEE de Sintra com sede em Mira Sintra foi dividida 
em duas equipas, fiquei separada das pessoas com quem mais colaborara.  Na nova 
equipa, não tinha pontos de referência. Estava a fazer um trabalho sozinha. Apesar de 
trabalhar com outra colega da equipa com quem tinha uma boa relação pessoal.  A nível 
do trabalho, ela não tinha a mesma disponibilidade que as minhas antigas colegas.  
Nunca tinha pensado bem nisso, mas talvez tenha sido fundamentalmente por isso que 
fui para o regular. E porque a nível da equipa achava que aquilo não funcionava e que 
iria funcionar ainda pior. Não acreditava nas pessoas que estavam à frente da equipa.  
Era um marasmo.  Houve uma altura em que tinha a perspectiva de que “nós do 
especial” com a nossa intervenção até podíamos mudar “o regular”.  Isto ia ser tudo 
muito bom.  Pensava que seria a nível da prática que as coisas se iriam alterando. Tinha 
feito algum trabalho nas equipas que me tinha dado confiança e pensava que podia 
continuar a fazer um trabalho correcto, mesmo no regular.   
-- Estava fora de questão voltar a fazer passar o desenvolvimento profissional pela 
frequência de outros cursos, como tinhas feito na década de 70 com a Educação pela 
Arte e em meados de 80, ao ir para o Aurélio!? – questionou José. 
-- 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”... 
(sorrisos de algumas presentes)  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.  
Ajudou-me a aprofundar coisas que eu já fazia com a Celina, e a arrumá-las melhor. 
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 práticas22. 
--E as perspectivas de  professores como o João Salgueiro,  o Albano Estrela... 
--Ao nível da organização das práticas não. 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.  Falava-se muito na problemática dos “borderline”. Ele dizia que eram 
“o tolo da aldeia”: aquele indivíduo que existia em todas as aldeias e que nunca fez a 
escolaridade mas que foi socializado e vai funcionando socialmente, com 
                                                 
22 Cf. SANCHES (1995) e Helena sobre as técnicas no 3º Encontro: Técnicas de Educação Especial ou 
Educadoras? 
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comportamentos que até podem perturbar um pouco, mas que até pode desempenhar 
certas tarefas socialmente úteis.  
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Entrar no Estado como Efectiva e Ir Logo Frequentar um Curso de Especialização 
 
Isabel pegou então no fio da narrativa, falando da sua passagem pelo mesmo curso de 
especialização – o Curso de Especialização em Educação Especial do Instituto António 
Aurélio da Costa Ferreira – que terminara no ano imediatamente anterior àquele em que 
Helena o começou a frequentar. 
--No início dos anos 80 – começou Isabel – houve na minha vida acontecimentos muito 
importantes.  Em 1982, já com o ano lectivo a meio, entrei para o Costa Ferreira, que era 
uma coisa muito importante que eu já tinha em vista há um ou dois anos.  Entrei na 
primeira vez que concorri.  Já tinha pensado em concorrer antes, mas sabia que era 
difícil entrar. Foi muito bom ter entrado nesse ano porque foi o ano em que consegui 
vinculação ao Ministério da Educação23.  As vagas estavam a aumentar de ano para ano. 
Fui colocada num jardim (de infância) muito longe de Lisboa, no Concelho de Vale de 
Cambra.  Mas “entrar no Estado”, e logo como efectiva, dava-me uma estabilidade 
profissional muito grande. Pouco depois engravidei e nasceu a minha filha, o que 
também foi muito importante.  Foi uma fase de estabilização.  Parecia que as coisas 
estavam a avançar e a correr.  Se não tivesse entrado para o Estado como efectiva talvez 
não tivesse engravidado logo.  Embora tivesse trabalhado 3 anos no Instituto Helen 
Keller (4 contando com o estágio), paga pela Segurança Social, eram contratos anuais e 
não sabia exactamente como aquilo iria evoluir.  A partir dali passava a fazer a carreira 
dos professores do ME e ia ter uma carreira estável. Além disso, permitia-me concorrer 
ao curso de especialização e, se fosse aceite, ser requisitada24; o que, no entanto, só 
vira a acontecer em Março ou Abril.  O Costa Ferreira foi muito importante para mim. 
Em termos intelectuais, em termos profissionais, em termos pessoais, cresci muito. 
--Mas já nos disseste – lembrou José – que o Keller também tinha sido muito importante 
para ti em todos esses aspectos.  Agora seria mais uma questão de estabilizar do que de 
abrir perspectivas!? 
--Sim, as perspectivas já estavam abertas e acho que aprendi muito no Keller.  A 
formação no Costa Ferreira foi a confirmação e consolidação, mas deu-me também 
bases 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. 
--Ao contrário da Helena que valoriza muito mais a prática,  a formalização no decorrer 
da própria prática – fez notar José – tu, a propósito do Keller, não falavas de 
formalização na prática.  Falavas de grande abertura, de grande debate.  Haveria algum 
trabalho de registo, mas muito menos do que aquele que a Helena refere.  Tu, no 
Keller, já fazias uma abordagem problematizante  
--Eu não tinha grandes dúvidas a nível das práticas, das rotinas.  Enquanto muitas 
pessoas dizem que não tinham segurança, que não sabiam se estavam a fazer bem e só 
no Costa Ferreira ganharam mais confiança, confirmando que o que estavam a fazer era 
geralmente correcto, eu, no Keller, encontrei modelos bem definidos e fui 
constantemente acompanhada na prática, pelos mais diversos técnicos, todos muito 
qualificados e experientes. 
 

                                                 
23 A vinculação podia passar pela colocação num lugar de efectiva ou um lugar provisório mas que desse 
ao professor a garantia de ter um lugar no ano seguinte desde que satisfizesse determinadas condições a 
nível de concurso.  
24 Sobre essas requisições e destacamentos pode ver-se a nota 29 do 3º Encontro.  A requisição para 
aquele instituto após ser admitido por concurso implicava a dispensa de serviço em qualquer escola 
durante os três anos de frequência do curso.  Quando estes cursos passaram a ser organizados pelas ESE 
só os professores do 10º ciclo e educadoras continuaram a beneficiar dessas dispensas de serviço em 
escolas. 
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Modelos para a Prática 
 
--A Helena diz – interveio José – que tinham consciência de que estavam a criar na 
prática um modelo de acção, até porque não havia nenhuns; e sentiam-se valorizadas 
por isso.  Tu tens dito que só tiveste uma experiência parecida quando foste fazer o 
estágio na equipa de Sintra, para concluir o curso de especialização, mas nessa altura já 
tinhas tido conhecimento de muitos instrumentos, já tinhas um quadro de referência 
teórico e tinhas o apoio do orientador do Instituto.  Há aqui dois percursos quase 
opostos. A Isabel, quando entra na equipa, vem da teoria para a prática e, mesmo 
anteriormente ao curso de especialização, a reflexão sobre a prática e a discussão dos 
casos no Keller, tinha um quadro de referência teórico, penso que fundamentalmente 
psicanalítico, e um tipo de aprofundamento talvez mesmo maior do que o que vai 
encontrar na equipa.  No Keller, mais do que um estágio prolongado por mais três anos, 
tinha feito como que uma pós-graduação.   
--Era a maior parte da minha formação em educação e em ciências sociais, quando 
entrei para o Costa Ferreira.  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 Armindo25 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 técnica de observação de aulas de Albano Estrela, de quem o Armindo era 
discípulo, passava muito pela utilização de instrumentos de registo, mas não era assim 
tão interpretativa?! – disse José, como que a solicitar confirmação ou explicações mais 
detalhadas. 
--Sim, deram-me aquela capacidade de observação e de registo na sala de aula: registar 
pequenos pormenores e saber interpretá-los como sinais.  Embora no Keller eu já 
tivesse tido uma prática de interpretação, era muito na base psicanalítica.   
 Quando estava no Keller, havia muitas coisas que me fugiam. Achava muita 
graça àquilo, mas não dominava a técnica, nem conhecia muitos dos pressupostos  No 
estágio, o Armindo deu-nos coisas palpáveis para podermos utilizar.  
 Quando se faziam aqueles registos, depois, também se podia interpretar e tirar 
conclusões.  Só que parecia mais racional, mais real, mais verdadeiro do que quando 
nos limitávamos a observar e depois fazíamos inferências.  Quando, passado uma 
semana, pensamos no que fizemos, duvidamos: “Podia ter sido assim, mas podia não ter 
sido”.  Ali, pelo contrário, estava registado.  Se estava lá que uma certa criança tinha 
comunicado x vezes com outra, não tinhas mais dúvidas sobre isso. 
-- E essa observação, comparada com a que faziam na Escola João de Deus, essas 
técnicas de observação... Ia questionar José, quando Isabel atalhou: 
--Nós, no João de Deus, não fazíamos nenhuma observação e registo que se 
comparasse.  Fazíamos diários de estágio, mas sem qualquer formalização.  Mas eu 
acabei por quase não ter prática no João de Deus, porque foi no Keller que fiz todos os 
estágios do curso de educadora. 
 
 Intervieram então, primeiro Teresa e depois a Alda, que também tinham feito o 
curso de educadoras de infância na Escola João de Deus.  

                                                 
25 Armindo Rodrigues, que actualmente doutorado é professor na ESE de Lisboa. 
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--Tínhamos que ter aquele calendário onde no fim do ano tinha que estar escrito: neste 
dia fez-se isto, naquele fez-se aquilo...  Em termos gerais, para o grupo no seu conjunto, 
mas sem fazer observações ou registos relativos a qualquer criança em particular.  
--Eram registos do tipo: na segunda-feira de manhã fez-se pintura, a seguir, contou-se 
uma história e depois mostrou-se... – disse Alda.  
--Para que serviam esses registos? – perguntou José. 
--Para mim nunca foram muito importantes – disse Isabel.  Até recebi um elogio muito 
grande porque tinha feito um diário com uma sequência perfeita.  Mas foi porque o 
forjei de ponta a cabo.  Achei que o que elas queriam era que as alunas ficassem a 
dominar uma sequência diária e semanal de actividades e que soubéssemos encadeá-las, 
e por isso, numa semana, recriei um ano inteiro de actividades, a partir da ideia com que 
tinha ficado.  E saiu tudo certinho. 
--  Eu, quando estava na sala – recordou por sua vez Teresa – estava entretida com o 
miúdos e com as colegas que estavam a estagiar.  No fim do dia nem sempre tinha um 
bocadinho para registar o que se tinha feito.  Chegava a passar uma semana sem ter 
nada escrito. Seria uma maneira de controlarem o nosso trabalho e a nossa dedicação, 
mas também era a forma de nos darem um conhecimento com alguma estrutura, de 
maneira a que quando chegássemos a uma sala soubéssemos o que fazer com os 
miúdos. 
--  No curso de Educação pela Arte – acrescentou Helena – no estágio, fazíamos o 
diário de bordo, em que, para além de se escrever o que se passava nas sessões de 
trabalho do estágio, também podia haver interpretações, reflexões, descrições de 
qualquer coisa que se observasse pelo caminho, qualquer coisa que se tivesse lido.  
 
 Voltando a focar a conversa no estágio do curso de especialização no início dos 
anos 80, José pôs uma questão relativa a Armindo Rodrigues, o professor do IAACF 
que orientara Isabel e uma sua colega. 
--  Mas o Armindo não tinha prática de jardins de infância, nem estaria familiarizado 
com crianças daquelas idades.  Como é que ele... 
-- Não tinha nenhuma prática do tipo de trabalho que nós fazíamos no pré-escolar e 
sabia pouco.  Tinha experiência como pai de crianças daquela idade..  Tinha muita 
prática de observação de aulas com a metodologia de Albano Estrela, no ensino 
secundário e um pouco na escola primária. Mas, na pré, não.  Ele tinha sido professor 
de Filosofia no secundário e tinha feito, ou estava a acabar, um mestrado orientado pelo 
Professor Albano Estrela – que ainda foi meu professor no Costa Ferreira – e entrou ali 
como professor no meu 1º ano.  Penso que tinha uma grande curiosidade e interesse por 
um sector da educação que lhe surgia como uma novidade. E também não nos podemos 
esquecer que só em 1980 começou a haver educadoras especializadas na rede pública 
de jardins de infância.  
   O Armindo fez o que muito poucos professores fizeram. Quase nenhum dos 
professores do Costa Ferreira que orientaram estágios acompanhou tanto os alunos no 
seu trabalho prático.  Ele saía do instituto e vinha visitar-nos ao jardim de infância, ver 
o que estávamos a fazer e como, e conversar connosco. 
--Porque, nessa altura,  também ele estava a aprender. Estaria interessado em ver como 
é que as metodologias com que trabalhava se poderia aplicar à pré!? – sugeriu José. 
--Exactamente.  Ele conhecia a teoria sobre a infância, mas tinha connosco a atitude de 
quem está a aprender.  Não perguntava como quem sabe a resposta. Perguntava porque 
não sabia. E aprendia muito connosco. Era um bocado como também tu fazias na 
equipa.   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 
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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. 
--A ti e à Judite26, que foram das poucas educadoras que se dispuseram a fazer estágio 
com este persogem algo estranho – disse José, que já tinha ouvido Isabel falar do 
assunto noutras ocasiões. 
--Houve “uma guerra” muito grande porque a Isabel Fialho e a Catilina, que eram as 
grandes mulheres do Costa Ferreira, as grandes práticas, achavam que nós éramos 
“loucas” por termos escolhido o Armindo para orientador:  porque ele era um teórico e 
não tinha experiência de educação especial, muito menos no pré-escolar.  
Consideravam aquilo aberrante e chegaram a reagir mal. 
--Mas vocês também tinham enquadramento e apoio na equipa de educação especial em 
que estavam a fazer o estágio!? – questionou José. 
--Nós tínhamos que ter um colaborador na equipa.  No nosso caso era o Francisco 
Ramos Leitão, que era o coordenador da equipa de Sintra.  Ele deixava-nos muito à 
vontade.  O Armindo ia a reuniões da equipa.  Foi aí a umas duas – coisa que mais 
nenhum orientador fez, que eu saiba.  E a seguir, fez reuniões connosco em que o 
coordenador da equipa esteve presente, bem como F.27 e outra colega educadora, 
porque eram elas que iriam indicar 2 meninos cada uma: meninos com quem nós 
iríamos trabalhar durante o estágio.  Depois, quando fazíamos reuniões, elas estavam 
presentes, porque, para todos os efeitos, a responsabilidade do acompanhamento desses 
meninos pela educação especial era delas.  Quando se fez a discussão final do nosso 
trabalho de estágio, o coordenador foi também. 
--Mas participava na tal dinâmica para descrever detalhadamente, discutir a vossa 
prática? – perguntou José.  
--Não.  Fizemos para aí umas 3 reuniões com ele.  Uma delas foi para apresentar o 
projecto de estágio que já tínhamos preparado com o Armindo. Lembro-me 
perfeitamente que ele achou óptimo, que era um projecto muito estruturado.  Depois 
houve mais 2 reuniões com ele e com o Armindo para ver como as coisas estavam a 
evoluir e discutirmos os casos e a forma como estávamos a trabalhar e ele dizia sempre 
que aquilo estava muito bem e era inovador. 
--Mas com o Armindo reuniam com que frequência?  
--Quinzenalmente, quando não eram semanas seguidas. 
--E qual o acompanhamento que tinham das outras educadoras no vosso trabalho com 
os meninos? 
--Com a que me “cedeu os meninos”?  Nenhum.  Cedeu os meninos e acabou. 
--E no ano seguinte...? 
--No ano seguinte já pertencia à equipa. Já tinha mais meninos, mais escolas e sentia-
me mais segura.  E continuava a estar muito com a Judite, a planearmos o trabalho e a 
reflectirmos juntas.  F. não se integrava muito no nosso grupo.  Ela achava que isto do 
Costa Ferreira não interessava nada. 
--Mas qual era a prática dela? Que modelo da prática tinha? – perguntou José. 
                                                 
26 Judite António., outra educadora de infância que depois de fazer o curso de especialização no IAACF 
com Isabel, com quem esteve alguns anos na equipa de Sintra, viria a ser coordenadora da EEE da 
Amadora nos anos 90.  
27 F.  outra educadora de infância, que viria a ser coordenadora de uma equipa de educação especial 
resultante da divisão desta primeira equipa de Sintra. Essa equipa coordenada por F. viria a dividir-se por 
sua vez:  a equipa coordenada por esta educadora ficaria com a designação de EEE de Rio de Mouro e a 
nova equipa, em que se encontraram os participantes nestes diálogos narrativos recebeu a designação de 
EEE de Sintra. 
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--Era o do CECD (Centro de Educação de Crianças Deficientes). 
--E esse modelo funcionava, fazia sentido, no contexto de apoio a jardins de infância 
com crianças deficientes em integração? Têm ideia do que fazia com as crianças?  
Insistia José, procurando superar alguma resistência. 
--Ela trabalhava muito individualmente com os miúdos... – disse Teresa. 
--Mas no CECD trabalhava-se com um grupo – interveio Helena. 
--Mas não sei até que ponto isso era diferente do que nós fazíamos – continuou Isabel.  
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 28, 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.  Nós vínhamos do Costa Ferreira com 
ideias para um modelo de integração em que se trabalharia muito com a educadora 
responsável pela turma29. 
--Mas que trabalho individual era esse? – insistiu José. 
--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 avaliação30  – disse  Teresa. 
--Avaliavam as competências e destrezas em várias áreas, do desenvolvimento motor à  
linguagem, passando pelas competências sociais, usando que tipo de instrumentos? – 
continuava José a perguntar, procurando que as colegas descrevessem mais 
detalhadamente as práticas mais generalizadas, de maneira a que elas constassem desta 
narrativa conjunta. 
--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 escalas de desenvolvimento. Por isso F. também as conhecia – 
respondeu Isabel. 
--Aquilo que vocês faziam de inovador era preparar a avaliação e a planificação em 
conjunto e fazer a reavaliação contínua com grande intercâmbio, tal como a Helena 
contou que o grupo dela vinha fazendo desde há dois anos.  A diferença estaria na 
diferença das culturas e das práticas pedagógicas das escolas primárias e dos jardins de 
infância – a receptividade das professoras e educadoras responsáveis pelas turmas – 
comentou José, referindo-se a conversas havidas noutras ocasiões recentes com 
educadoras e professoras ali presentes, e recordando as discussões feitas na equipa 
sobre as diferentes culturas e práticas pedagógicas nos vários níveis, ou ciclos, do 
sistema educativo português. 

                                                 
28 OD são as siglas por que é designado no meio 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 substituí-las. 
29 Sobre este modelo, que está na origem do termo apoio, pode ver-se a nota 12 do 1º encontro As 
alterações previstas para o DL 31991 pelo ME em 2003 contrariam implicitamente este modelo sem 
qualquer teorização ou experiência em torno das práticas.  È por isso que se pode falar em retrocesso aos 
anos 80.  E,  aqui se vê, mesmo nos anos 70 já se procurava superar a ideia de um apoio individualizado a 
crianças. 
30 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).  Conforme admitem algumas educadoras participantes nestes encontros a propósito do 
uso de escalas de desenvolvimento é um saber produzido inicialmente por psicólogos.  È essa prática de 
avaliação que está na origem da definição de áreas de desenvolvimento. Sobre esta questão pode ver-se a 
nota 10 do 3º Encontro.  
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-- 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 – disse Isabel. 
--De certa maneira, estavam a antecipar algo do que fariam depois no projecto de 
investigação-acção do Programa Portage!? – sugeriu José, obtendo a anuência de Isabel; 
e continuando a fazer perguntas para conseguir compreender o alcance daquela prática: 
--Quando começaram a fazer aqueles registos, no estágio, que necessidade é que 
sentiam de um trabalho de registo tão sistemático?  Era para corresponder à lógica do 
orientador, na continuação do curso de especialização, que vos tinha incutido a ideia 
que aquilo era uma atitude que fazia de vocês verdadeiras especializadas, verdadeiras 
profissionais!?  Ou era uma necessidade que sentiam na vossa prática!?  Que alterações 
é que o registo provocava nessa prática? 
--Era sobretudo a necessidade de formalizar face às escolas e às educadoras 
responsáveis pelas salas31 – respondeu Isabel.  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”32. 
 
Coortes no Costa Ferreira (IAACF)e Outro Grupo de Trabalho que se Tornou 
um Grupo de Amigas 
 
Após uma pausa, José relançou o debate retomando o tema dos grupos de amigas que se 
formavam no trabalho, continuando a dirigir-se a Isabel. 
--Não nos queres falar da entrada da Anabela33 na dinâmica do vosso trabalho? 
--Eu tinha feito o estágio com a Judite na EEE de Sintra e foi-se criando uma relação de 
amizade.  Eu já conhecia a Judite do curso de especialização mas as nossas relações não 
eram muito estreitas. Não era da turma em que estávamos eu e a Anabela, mas tínhamos 
algumas cadeiras juntas e tínhamo-nos encontrado.  No ano seguinte, começámos a 
trabalhar em Outubro, e a Anabela entrou em Novembro ou Dezembro.  Era uma pessoa 
com quem já nos dávamos bastante bem embora não houvesse propriamente uma 
amizade especial.  Tínhamos sido colegas de turma no Costa Ferreira e aí 
funcionávamos bastante bem.   Tínhamos as mesmas bases, embora a Anabela tivesse 
tido uma orientação de estágio completamente diferente.  A nossa prática, em termos de 
observações e registo foi uma novidade para a Anabela. Ela tinha estagiado na Casa da 
Praia, onde João dos Santos imprimia uma dinâmica de interacção e uma lógica de 
reflexão semelhante à do Keller: muito na base da psicanálise. Além disso tinha tido 
como orientadora de  estágio a Isabel Fialho, que não me pareceu que desse grande 

                                                 
31 Esta resposta aceita implicitamente as duas últimas  sugestões da pergunta. Aprofundar, 
a quando da discussão do papel do professor de apoio ,  Voltar então a esta fase da 
conversa para ver a importância destas práticas na responsabilização dos parceiros, 
pais, educadores. O Programa Portage também 
b passa por aí.  
32 Ver nota de campo sobre esta “conversa fiada”.  
33 Anabela Cardoso, igualmente educadora de infância, que viria a ser coordenadora da equipa de 
educação especial directamente resultante da primária EEE de Sintra que ficou com  a sede no Cacém e, 
após divisão dessa equipa passaria a ser coordenadora da EEE de Queluz.  Desde a criação das ECAE 
pelo Despacho 105/97, não se tendo candidatado a um lugar numa ECAE por discordar das novas 
orientações, está colocada num lugar de apoio educativo num jardim de infância em Benfica e é 
professora convidada na Universidade Lusófona onde lecciona no curso de especialização em apoios 
educativos.   
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importância à programação e registo.  Mas a Anabela aderiu muito bem ao nosso estilo 
de trabalho. 
--O espírito da Anabela, a sua maneira de funcionar, também era propícia a isso.  Ela 
também gosta de um trabalho metódico.  Comentou José, com o acordo de Isabel. 
--Nós as três funcionávamos muito em bloco.  Trabalhávamos com o coordenador da 
equipa, que era o Ramos Leitão.  Falávamos com ele-  Mas trabalhávamos muito as três.  
Procurávamos arranjar instrumentos, fichas, adaptadas às nossa necessidades.  
Apoiávamos muito o trabalho umas das outras.  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 professoras, elas convidavam-nos 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 escrever34.  
--Vocês apresentavam comunicações formais? – perguntou José.   
--Não. Nós levávamos os quadros que fazíamos, as observações que fazíamos e 
explicávamos como tínhamos chegado àquilo.  Falávamos do modo como 
intervínhamos nas escolas35. 
--Mas enquanto a Anabela tinha apetência por actividade docente a nível superior, como 
acabou por fazer na Universidade Lusófona, tu sempre rejeitaste passar a esse tipo de 
actividade. 
--Sim. Não gosto. 
--Seria interessante explorar melhor essa tua resistência. Talvez numa entrevista 
biográfica como as que já fizemos com a Manuela, a Paula e a Alda.  Mas voltemos à 
relação de amizade. 
--Estávamos muito tempo juntas.  Elas eram solteiras. Eu era casada, mas funcionava 
como se fosse solteira.  Começámos a combinar almoços, jantares, férias.  Tornámo-nos 
amigas muito próximas. 
--E qual era a vossa relação com as tais amigas do Costa Ferreira. Essa relação 
começou com trabalhos de grupo!?   
Essa também foi a tua experiência no Aurélio36  – perguntou José, dirigindo-se a 
Helena.. 
--Sim. Mantiveram-se alguns grupos.  Mas eram pessoas que não eram da região de 
Lisboa.  Formaram-se alguns grupos de pessoas que na altura se davam bem, mas 
depois, uns eram de Bragança, ou não sei donde.   
--Entre os meus colegas de curso também havia poucos de Lisboa. Alguns eram da 
Madeira, outros do Alentejo, outros de Aveiro ou de Bragança. Mas muitos eram 
solteiros, para aí com 30 anos, mais ou menos revolucionários.  Tudo de esquerda. 
--Era gente que tinha a perspectiva, que vimos há pouco, de que o especial 
proporcionava uma fuga à rotina, uma oportunidade de desenvolvimento profissional. 
--Sim. Não era por acaso que aquela gente tinha participado em várias vertentes do 
movimento social que se seguiu ao 25 de Abril, nomeadamente nas CERCI. 
--A Anabela foi a que manteve mais ligações com essa gente!? 

                                                 
34 Cf.GOODY sobre a importância da escrita como prátic a racionalizadora. 
E tb. ITURRA, CARIA E REIS. Cf LEVY, SARTRE e talve z RICOEUR sobre a 
escrita como mediação.  
35 Por vezes as educadoras, pelo menos na educação especial referem-se aos estabelecimentos de ensino 
em que intervêm como escolas embora se trate quase sempre, no caso delas de jardins de infância.   
36 O Instituto António Aurélio da Costa Ferreira (IAACF) costuma ser referido por Helena  como o 
Aurélio, e por Isabel com a designação de Costa Ferreira.  Embora nem sempre seja assim, esta diferença 
parece assinalar uma diferença cultural entre os frequentadores dois diferentes cursos.. 
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--A maioria dos do grupo da Anabela até era da minha turma. Como estava muita gente 
solta aí por Lisboa, havia jantaradas, saídas de fim de semana, muitas farras. criou-se 
uma grande camaradagem entre eles. Eu, embora estivesse muito próxima deles, não 
entrava nisso porque estava grávida.  Foi um tempo em que não estive disponível para 
esse tipo de coisas.  A Anabela, sim, manteve estreitas relações com grande número 
deles.  Formaram durante muitos anos um grupo coeso, na amizade e na actividade 
profissional. 
--Também havia esse ambiente quando tu lá estiveste nos anos imediatamente a seguir? 
– perguntou José, dirigindo-se à Helena. 
--Não sei.  No ano em que eu entrei, só entraram pessoas de fora de Lisboa, mas, ao 
contrário do curso dela, a grande maioria não tinha experiência do especial, e havia um 
grande número de muito novinhas.  Eu, que na altura tinha 29 ou 30 anos, era das mais 
velhas.  Os mais novos às vezes juntavam-se nos bares. 
--No nosso curso de especialização – interveio Teresa – que já foi feito na ESE na 
segunda metade 90, e onde estive com a Alda, eu era das mais velhas.  A maioria 
andava na casa dos 30.  
--Mas era gente casada, ou era gente como a do curso da Isabel? – perguntou José. 
--A maioria sim, e com alguma experiência. 
--Gente séria!? 
--Isso não sei! – respondeu Teresa, entre os risos dos participantes. 
--Não havia qualquer prolongamento das relações para além da escola, não! – 
esclareceu Alda. 
--E as relações com os professores? 
--Não. Não se estabeleceram laços muito estreitos com os professores. 
--Há uma diferença muito grande entre o Costa Ferreira e a ESE – disse Isabel.  
Quando aí fui, passados dez anos, fazer outro curso de especialização, notei isso. 
Enquanto que no Costa Ferreira havia uma relação muito forte com os professores.  Era 
tudo “tu cá, tu lá”. 
--No fundo eram todos profissionais do mesmo ofício! – comentou José. 
--Eu sentia-me aluna – volveu Teresa. E tratávamos os professores por Professor. 
--Mas vocês já estavam no contexto de uma escola onde a maioria eram mesmo jovens 
alunos – disse José, referindo-se à ESE, a ESE de Lisboa, e ao grande número de alunos 
dos cursos de formação inicial, que não existiam no Instituto Costa Ferreira. 
--E nós, mesmo com mais de 30 anos, éramos mais um grupo de alunos que andava ali –  
Insistiu Teresa, e Alda acrescentou: 
--Havia um espirito de trabalhar para a nota, pressões. 
--Quem fez o trabalho mais bonito, “graxas”! – comentou Paula, que fez o curso da ESE 
em meados de 90, uns dois anos antes de Alda e Teresa. 
--A Isabel fez o Aurélio sem notas – interveio Helena. Quando eu entrei ainda era 
assim, mas depois houve discussões e a maioria das pessoas quis ter classificações. 
--Havia uma classificação final – interrompeu Isabel e Helena continuou. 
--No 2º ano começámos logo com notas, mas houve alguns professores que exploraram 
isso um bocado.  O Victor Soares às vezes tinha uma relação muito má com alunos e 
chumbou alguns. Aí estivemos parados alguns dias com reuniões gerais.  A partir daí o 
espírito de boas relações com os professores começou a quebrar-se.  Depois houve 
pessoas convidadas a desistir. 
--No tempo em que lá estive havia outra realidade – interveio Isabel –   Muitas pessoas 
que lá estavam como professores, estavam ainda em formação.  Estavam a fazer os seus 
mestrados ou doutoramentos.  Tanto é que muitos deles depois foram-se embora. 
Quando eu acabei o curso, foi a grande saída de professores.  Não sei se a Helena ainda 
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apanhou alguns desses professores. O Victor da Fonseca acabou o doutoramento e foi 
para a Faculdade de  Motricidade Humana.  O Armindo Rodrigues fica, mas está a 
acabar o mestrado . O Salgueiro também fica, mas está a fazer o doutoramento, tal 
como a Teresa Vieira e a Patrícia.  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. 
--No ano em que eu fui fazer o curso, entraram colegas da Isabel como professores – 
acrescentou Helena. 
--Fraquitos, comparados com os que nós tivemos.  Inevitavelmente inseguros –
comentou Isabel. 
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Junção de Novos Elementos ao Grupo.  
(A Entrada de Teresa na EE) 
 
--Voltemos ao grupo de amigas – propôs José.   Essa relação de trabalho acabou no 
Verão de 87 com a divisão da EEE de Sintra, embora a vossa relação de amizade se 
tenha mantido.  Mas antes disso apareceu a Teresa.  Quando a Teresa entrou para a 
equipa, juntou-se ao vosso grupo!? 
--Já lá tinha estado outra educadora antes dela mas só esteve 3 meses, não chegou a 
integrar-se 
--Quando entrei, colei-me a elas como uma lapa – disse Teresa. 
--Mas a Equipa foi dividida passado um ano.  
--A Anabela ficou na EEE de Queluz, a Judite na da Amadora , e eu e a Teresa na de 
Sintra, também para estar mais próxima da residência e porque era nesta zona que já 
vinha trabalhando. Esperava continuar a encontra-me com elas nas reuniões do 
Programa Portage. De certa maneira o grupo iria continuar. Íamo-nos encontrar todas as 
semanas, nos hospitais, no CEACF37.  E tínhamos ainda a actividade sindical – A 
Anabela e eu éramos delegadas sindicais. 
--Quando nos queríamos encontrar íamos às manifes – comentou Teresa, e no meio de 
alguma excitação, alguém acrescentou: 
--Íamos a todas. 
--A todas, ou só às do especial? – perguntou José. 
--Só às do especial! – exclamaram Teresa e Isabel em uníssono. E Isabel continuou: 
--A dirigente sindical do especial era a Isabel Brites, colega do nosso curso, e íamos 
muito ao sindicato. Encontrávamo-nos lá muitas vezes. 
--Vamos voltar à Teresa e ouvir um pouco da história dela.  Mas antes disso, deixem-me 
explorar a relação da  Alda com esta história.  Na entrevista biográfica com ela, ficou 
claro que nestes anos 80 ainda era muito novinha e a experiência desse anos com que 
poderia inserir-se nestas recordações seria a da frequência do curso de educadora na 
Escola João de Deus,  que já foi tratado noutro encontro. Mas na medida em que, dez 
anos depois, ela herdou parte da vossa experiência na equipa e com o Programa Portage, 
seria interessante ouvi-la sobre isso38. 
--Que percepção tiveste deste tipo de trabalho quando trabalhaste com a Anabela e 
depois com a Isabel e a Teresa? 
--Eu conhecia o Programa Portage, 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.   
--Mas na transmissão desses instrumentos, dessa metodologia, o que pôs dela? 
--Não posso saber porque eu nunca fiz o curso do Portage, e foi só através dela que o 
conheci bem.  Esperem! Ela tinha modificado algumas coisas do curso, explicando que 

                                                 
37 Centro de Estudos e de Apoio à Criança e à Familia, serviço do Centro Regional de Segurança Social 
de Lisboa que de algum modo foi o continuador da DSOIP, Direcção de Serviços de Orientação e 
Intervenção Psicológica, já referida a propósito do Projecto de investigação-acção com que foi lançado o 
Portage em Portugal. E que está ligado à Orientação Domiciliar e ao COOMP (Centro de Observação 
Orientação Médico-Pedagógica), também já referidos, e que aqui voltarão a sê-lo nomeadamente a 
propósito do Centro de A-da-Beja, nos arredores de Lisboa. 
38 Alda é uma educadora de infância dez anos mais nova que Teresa e Isabel, que depois de fazer amizade 
com Teresa no curso de especialização da ESE, se juntou ao grupo já no contexto da ECAE de Sintra.  
Teve como orientadora do estagio do último ano do curso de especialização Anabela Cardoso. 
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o tinha feito por achar que era mais fácil de executar.  Era um modelo com estratégias 
para avaliar o comportamento do menino de uma forma mais simplificada. 
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 – acrescentou Alda, face à insistência de José. Em linha com algumas ideias do 
Despacho 105/97, embora ela considerasse que esse despacho não acrescentava nada no 
âmbito do pré-escolar e vinha isolar as educadoras que dão apoio educativo, porque 
perdiam laços com as equipas. 
--Em que medida é que o curso para o Programa Portage, que fizeram na segunda 
metade dos anos 80, contribuiu para a vossa prática de educadoras no especial, talvez 
mesmo para a vossa identidade profissional – perguntou José, dirigindo-se sobretudo a 
Isabel, mas também à Teresa, que se tinha juntado ao grupo de amigas nos anos em que 
a DSOIP procurava implementar o modelo. 
--Eu não levo o Portage tão a sério como a Anabela.  Foram-se fazendo adaptações.  
Mesmo nas reuniões de supervisão com a DSOIP/CEACF (Centro de Apoio à Criança e 
à Família) – eu durante 3 anos, a Anabela durante 4. 
--Para mim, o Portage não faz sentido nenhum – disse Teresa – porque nunca o utilizei. 
--Eu – interveio Paula, outra educadora mais jovem que só entrou para a equipa depois 
desse período de lançamento do Portage na segunda metade dos anos 80 – ao Portage 
vou buscar informação, como vou a outras escalas. 
--Mas é também um programa organizado!? – disse José, procurando confirmação.  Na 
América começou por ser utilizado para miúdos de grupos sociais relativamente 
marginalizadas, mas pelo que sei põe muito o acento na responsabilização dos pais, e 
daí a importância dos registos.  Mas deixemos o Portage para outra altura e vamos 
ouvir a história da entrada da Teresa na educação especial, ou antes disso, onde ela tiver 
um acontecimento de referência para se lembrar dos anos 80. 
--Comecei a trabalhar como educadora em 79/80.  Uma grande alteração na minha vida.  
Eu não tinha pensado ser educadora.  Tinha tido outro emprego, mesmo já com os meus 
filhos nascidos.  Nos anos 80, iniciei a carreira profissional fazendo uma experiência de 
8 anos em jardins de infância particulares. E foi com dificuldade que me adaptei aos 
jardins de infância da rede pública em 86.   
   No fim dos anos 70, tinha sido uma fase em que os meus filhos tinham estado em 
infantários onde não estavam lá muito bem.  Eu estava a estudar e não tinha ordenado. 
Comprámos um andar e eu ainda não tinha emprego.  Tinham sido três anos num 
deserto, naquela travessia... A oportunidade de emprego num jardim de infância 
particular dava-me também a possibilidade de levar os meus filhos comigo.  Comecei a 
trabalhar e acomodei-me imenso àquele trabalho. E nem questionava.  Só mudei por 
uma questão económica. Houve uma altura em que o particular começou a atravessar 
uma crise.  Os jardins e as escolas particulares  tinham proliferado e depois, aí por 
84/86, começou a haver menos meninos.  Deixou de haver aquelas listas de espera que 
havia e passou a haver menos dinheiro para pagar ao pessoal.  E eu comecei a pensar em 
concorrer à rede pública, mas sem muita vontade. 
--Os teus filhos também estavam quase a sair da escola primária– lembrou José. 
--Eles acabaram por fazer lá o 1º ciclo. Um nasceu em 75, o outro em 76, e estava a 
acabar a primária nessa altura. Passaram para o 2º ciclo na Escola Preparatória D. 
Fernando II e eu dei o salto para o oficial.  Mas a adaptação foi muito difícil. O 
isolamento.  Em 86/87 fui para o Jardim de Infância de S. Pedro, onde era a única 
educadora. 
--Nessa época ainda era fácil entrar? 
--Relativamente.  Concorri a nível nacional e depois ao abrigo da preferência conjugal. 
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Tive imensa dificuldade em adaptar-me àquela realidade, ao estar isolada.  Não estar 
dentro de uma instituição onde convivia com muita gente, tinha colegas, amigas. Onde 
fazia um convívio muito chegado. Eu nunca consegui separar muito bem esta coisa do 
trabalho da relação afectiva. 
--Em S. Pedro nem sequer estavas próxima das professoras do 1º ciclo. Não era o  
mesmo edifício. 
--Acabei por me aproximar delas. Partilhávamos o mesmo quintal.  Ia tomar o café com 
elas.  Não ia almoçar com elas porque as horas dos almoços dos nossos meninos eram 
diferentes.  
--Tinhas mudado de residência de Mem Martins para Sintra?. 
--Foi quando vendi a casa em frente ao Pêra Doce e comprei o terreno na Ribeira de 
Sintra. Estive a morar na casa dos avós do meu marido na parte antiga de Sintra, e 
noutro sítios.  
--Quando foste para o oficial, como encaravas o sistema educativo e o teu 
desenvolvimento profissional? – continuou José a fazer perguntas, procurando 
estimular a narrativa e conduzi-la às temáticas previstas para aquele encontro. 
--Estava muito afastada do contexto e das problemáticas educacionais a nível nacional. 
Uma escola particular é um pequeno mundo, onde as coisas não entram muito, nem 
saem muito.  Tudo ali circula e as coisas funcionam.  Não tinha grandes contactos com 
o exterior. Convivia com as colegas com quem trabalhava lá dentro. Portanto não 
pensava nas coisas. Não surgiam grandes questões. 
--Mas para ti a rede oficial começou a dar-te uma perspectiva de futuro, outras 
possibilidades de desenvolvimento profissional e pessoal? 
--Pois. Começou a haver. Na zona, só havia um jardim da rede pública em Vila Verde. 
Quando entrei, passou a haver mais jardins de infância e perspectivava-se um grande 
crescimento. 
--Do particular para o oficial, foi também um grande salto salarial!? Ou isso só se fez 
sentir em 89, com as novas carreiras? 
--Foi um salto salarial.  Além disso, muitas vezes não estava a receber a tempo e horas, 
nem tudo de uma vez. 
--Mas em termos de desenvolvimento profissional... 
--Vi-me obrigada a mudar, mas não sentia necessidade. 
--Nem do ponto de vista profissional, nem do ponto de vista pessoal?! – insistia José,  
talvez sem saber se o fazia por interesse de investigador se por obstinação em 
compreender alguém de quem se sente próximo e que contudo escapa a alguns dos seus 
quadros de referência39. 
--Eu não sou pessoa com ambições, grandes ambições a nível profissional.  Desde que 
saiba o que esperam de mim, se fizer aquilo que eu acho que preciso de fazer, não tenho 
aquela ambição de evoluir, de tirar mais cursos, de andar sempre a aprender coisas 
novas e de teorizar muito as coisas. Nada disso. 
--A tua realização pessoal não passa tanto pela profissão!? 
--Não. Não passa mesmo. 
--Passa por quê? 

                                                 
39 Provavelmente há aqui um problema de comunicação intercultural, se considerarmos que há barreiras 
de género que são barreiras culturais. Para além destes mais de dez anos de trabalho em contextos em que 
o género feminino é dominante, foi a In a Different Voice de Carol Gilligan e a literatura, nomeadamente 
a que é escrita por mulheres portuguesas, que José recorreu como investigador para encontrar 
enquadramentos teóricos e esquemas interpretativos que lhe permitissem compreender melhor as suas 
parceiras.  Mais do que Agustina Bessa Luís e Eduarda Dionísio, que pareciam ser um passagens 
obrigatórias, revelou-se particularmente útil a leitura de Fernanda Botelho. 
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--Não sei. Mais a nível familiar, a nível afectivo. Pelas relações pessoais. 
--Retrospectivamente, mas também em termos de projecto... 
--Nunca ponho em primeiro lugar projectos ligados à profissão.  É claro que me 
interessa a profissão. Interessa-me desempenhar as tarefas minimamente dentro de 
certos parâmetros, mas, nunca estar satisfeita e achar que preciso de subir mais ou de 
atingir um patamar acima, isso não. Aliás, acho que por detrás de algum empenhamento 
profissional está uma questão de independência económica.  Ter uma profissão, à 
partida, no meu projecto de vida inicial... 
--É aquela ideia de que a mulher não se pode reduzir ao papel de dona de casa.  É antes 
de mais uma boa esposa e uma boa mãe, mas o seu estatuto social impõe que tenha uma 
profissão – um modelo que já viria da tua mãe? Perguntou José, algo 
provocatoriamente. 
--Não. A minha mãe nunca foi uma “dona de casa”.  Era muito ligada à família, ligada 
aos afectos, mas as tarefas de casa, a ela, não lhe diziam nada.  Nem era ela que as 
desempenhava.  Era muito “profissional”. 
--Foi durante muitos anos professora de Inglês no D. Afonso V? 
--Não.  Ela era professora de Português e Francês, licenciada em “românicas”. 
--Então herdaste dela a ideia de que uma mulher participa na vida familiar mas o seu 
estatuto, na família e na sociedade em geral, é-lhe dado pela profissão.  Garantir desse 
modo uma autonomia económica que lhe assegura um estatuto de paridade com o 
homem e de grande independência na própria família.  Estás a dizer que é esse o papel 
que a profissão tem na tua identidade pessoal? Ou a tua concepção é mais moderada?  A 
mulher põe a casa em primeiro lugar, vive para os filhos, só que se espera que também 
dê um contributo financeiro, permitindo à Familia um melhor nível de vida? – insistiu 
José. 
--É isso. Eu sou muito mais moderada que a minha mãe, nesse aspecto. 
--Então e como é que nesse contexto de relação com a profissão chegas ao especial? 
--Não foi por minha iniciativa.  O meu marido tinha contactos com o coordenador da 
EEE e terá ficado a saber que eu era educadora. Não sei como foi a conversa, mas a 
ideia de eu concorrer ao especial veio daí. 
--Foi o teu marido que te abriu essa perspectiva!? – sugeriu José pedindo confirmação,  
enquanto as restantes participantes no encontro sorriam. 
--Eu tive muito medo, porque tenho sempre medo de mudar – disse Teresa 
--Reparem! Nos vossos casos, entraram para a EEE por convite, como toda a gente até 
88. No caso dela, também é por convite, mas o que aqui é interessante é que não foi ela 
que buscou o especial. 
--Não. Eu, por mim, prefiro ficar no que já conheço do que partir para o desconhecido. 
Sou muito agarrada, muito enraizada. O meu marido não. 
--Já que és tu a falar no teu marido, ele teve, enquanto chefe da Divisão de Educação na 
Câmara Municipal de Sintra, em colaboração com o vereador da CDU que era o Felício 
Loureiro, um papel com alguma importância no desenvolvimento da educação especial 
em Sintra.  Quando é que ele entrou para a Divisão de Educação? – sempre José a 
perguntar. 
--Já lá estava há muito tempo, ainda não existia a divisão como tal.  Começou por estar 
nos serviços de arquitectura e passou a ter a responsabilidade dos equipamentos 
escolares.  
--Portanto, a negociação de salas nas escolas, para os núcleos de educação especial, já 
foi com ele. 
--Sim.  Bem como para os materiais e os protocolos de colaboração. 
--E como é que ele encarava a educação especial? 
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--Ele achava que era uma coisa interessante, que se iria desenvolver.  Dizia-me que era 
um disparate eu ter medo. Depois a Guida, a amiga da Helena, também teve um papel 
importante na minha ida para o especial, porque eu tinha sido educadora da filha dela e 
tínhamo-nos tornado amigas.  Ela também começou a “pressionar”. 
-- Mas, independentemente da tua ida ou não, para a equipa, o que é que o teu marido 
pensava dos problemas da educação?  Que ideia é que ele tinha sobre a responsabilidade 
das câmaras, nomeadamente em relação à educação especial. 
--Eu acho que ele sempre assumiu isso como uma coisa que devia fazer parte do 
sistema.  Que as câmaras deviam ter alguma intervenção.  De resto o vereador Felício 
Loureiro ia nesse sentido.  Estavam muito próximos dos professores e iam muito às 
escolas. Eram muitas vezes convidados para ir lá almoçar.  Eles fomentavam a 
instalação de refeitórios e procuravam pôr as professoras que já tinham refeitórios a 
conversar com as que não tinham e queriam ter. 
--Pode dizer-se que ele estava mais ligado ao sistema educativo do que tu!? 
--Estava muito mais “por dentro” do que eu. 
--E não acabavas por te interessar através dele? 
--Nada, não me interessava nada. Para mim era um mundo desconhecido. Desde 86 que 
ele me “sarrazinava o juízo” para eu concorrer ao público.  
--Eu conhecia isso, mas pensava que era em grande parte maledicência.  Inofensiva, mas 
maledicência: Que ele é que preenchia por ti os boletins de concurso, e outras coisas 
assim.  Estou espantado por tu assumires isso – disse José, perante os comentários 
cruzados das colegas no meio de galhofa sobre a passividade da Teresa e o papel do 
marido. 
--Exactamente!  Eu às vezes tenho a mania que as pessoas não me conhecem, mas 
assim estou mais descansada.  Eu casei-me para ter uma pessoa que me tratasse de tudo 
– disse Teresa num tom que não era claramente de ironia.  Mas actualmente ele está 
afastado da educação e eu estou mais “por dentro”.  Embora um bocado desfasada. 
--Mas, em relação à equipa nos anos 80...  Quando entraste para a equipa, foi quase no 
fim deste período. Como é que percepcionaste o que lá se passava e tinha passado, 
como é que herdaste a experiência que elas aqui contaram?  
--Quando cheguei à equipa, eu “pendurei-me” na Isabel, na Anabela e na Judite que 
eram as três educadoras que já lá estavam. A Fátima tinha ido fazer o curso de 
especialização, que então tinha passado a ser organizado pela ESE.  Elas eram todas 
especializadas, tinham muita experiência e estavam muito à vontade com o trabalho.  O 
Ramos Leitão disse-me logo na 1ª reunião, e disse-lhes a elas, para tratarem de mim; 
verem o que é que eu precisava.  Então começámos a fazer uma coisa que para mim foi 
muito boa.  Não sei se elas já faziam, se não.  A equipa na sua totalidade da eram muitas 
pessoas.  Havia uma reunião geral mensalmente e nós reuníamos todas as semanas, só 
as quatro educadoras.  Aquilo que aprendi a fazer, foi tudo retirado dos métodos delas.  
Peguei na forma como elas já vinham fazendo as coisas.  Eu não questionava.  Tudo o 
que elas faziam era o máximo, porque para mim era tudo desconhecido. 
--É um problema interessante.  Como é que se organiza a instrução de um recém-
chegado sem preparação. Elas não desenvolveram como que um programa de instrução 
para ti.  Iam fazendo e tu ias vendo como era40.  
--Não pensaram uma coisa formal, mas proporcionaram-me tudo o que eu precisei.  
Desde a forma de avaliar as crianças à forma de constituir o processo individual de 
cada aluno.  Tive muito mais ajuda do que outras pessoas que vieram mais tarde 
também sem experiência.  Dávamos-lhes uns materiais, uns instrumentos de avaliação, 

                                                 
40 Cf. Lave sobre comunidades de aprendizagem e comuni dades de prática  
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papéis, e diziamos-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. 
-- Mas de que é que nessa altura sentiste mais necessidade? 
--Fichas para caracterizar a criança, dar nome às coisas, documentação em que me 
pudesse basear para ver se o menino tinha as competências ou não, escalas de 
desenvolvimento, definir os objectivos para desenvolver com aquela criança, objectivos 
realistas para aqueles meninos.  Tudo isso elas me deram na altura. 
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. 
--Mas tu começaste a entusiasmar-te!? 
--Comecei a entusiasmar-me, mas por outro lado vivi sempre muito cheia de 
inseguranças.  E lembro-me que lhes dizia muito isso.  Todas as semanas tinham que me 
aturar. 
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De Novo a Questão do Contexto de Formação Especializada 
Formação Académica vs Formação Profissional 
 
--Mas entusiasmaste-te o suficiente para, passados uns dois anos, concorreres ao Costa 
Ferreira!? 
--Tenho a impressão que concorri logo no primeiro ano, e logo nesse ano fui chamada a 
uma entrevista.  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.  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. 
--Não foste para lá para abrir perspectivas de desenvolvimento profissional.  Já disseste 
que isso não estava muito no teu projecto de vida. 
--Essencialmente era para ter conhecimentos, bases específicas para desempenhar 
aquela função – continuou Teresa.  Não era por uma questão de estatuto. Não era pelo 
facto dos outros pensarem: o que é que esta vem cá fazer, com é que ela pensa que é 
mais do que nós se sabe o mesmo.  Eu pensava que o que eu sabia não devia ser 
suficiente, porque se fosse as pessoas não se especializavam.  Eu achava mesmo que 
tinha que ter outros skils.  Se não tivesse outros skills não poderia estar a fazer qualquer 
coisa a mais. 
--Não podia ser aprendido na prática, como elas fizeram em grande parte? – continuou  
José a fazer perguntas, agora para suscitar a reflexão a partir do confronto de 
experiências e perspectivas tão diversas, nomeadamente acerca da aprendizagem na 
prática reflectida e discutida, até porque inovadora, ou em cursos de especialização. 
--Podia, e eu tentava.  Mas achava que ia ser um processo muito mais moroso.  
--Tu tens uma maneira de ver o conhecimento que é tipicamente escolar.  Isso terá a ver 
com o facto de seres filha de uma professora de liceu e com o teu percurso escolar!? –
sugeriu José. 
--Pois. Eu achava que a especialização tinha que ser adquirida numa formação 
académica41.  
 --Embora desses algum valor à prática, o percurso escolar que fizeste levou-te a 
valorizar sobretudo o conhecimento transmitido no quadro escolar – sublinhou José, 
procurando a concordância de Teresa, para a confrontar de seguida com a possível 
evolução dessa atitude em confronto com a prática profissional na educação especial. 
--Continuo a achar que a formação académica é indispensável.  Mas, chega uma 
determinada altura da carreira em que já não me apetece, não quero estudar mais.  Mas 
continuo a achar que é indispensável.  Há quem está, quem entra, e quem vai (fazer os 
cursos de especialização).  Agora, eu estou a referir-me à profissão.  Se não, era a 
mesma coisa que dizer que uma pessoa que está a tomar conta de crianças em casa 
também pode ser uma educadora42.  Pode-se estar a praticar sistematicamente o mesmo 
erro. 
--Se falamos de uma prática reflectida, que se descreve a si própria, que se discute  com 
outros profissionais, que passa por registos sistemáticos em função dos quais te 
relacionas com pais, outros educadores e outros técnicos, em suma, uma prática que se 
formaliza e constitui modelos de acção experimentados, podemos discutir se esses 

                                                 
41 Cf. M L RODRIGUES sobre a relação entre os sistemas  educativo e profissional, e cf 
BERNSTEIN sobre os códigos, as classificações e os tipos de currículo.  
42 Educadora está aqui, como habitualmente na fala das participantes nestes encontros, por educadora de 
infância. 
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modelos são mais ou menos inovadores, mais ou menos abertos à inovação, mas então a 
questão já se põe de forma diferente.  
--Eu prezo muito a prática que elas aqui desenvolviam.  Se não, não me tinha mantido 
na equipa até 97.  Sempre a concorrer ao curso de especialização, sem conseguir entrar.  
Só entrei em 97.  Repara que foram dez anos e eu mantive-me no especial sem ter a dita 
formação.  Ao fim de cinco ou seis anos, achei que já dominava minimamente aquilo 
que estava a fazer.  Mas aquela história de recusas da minha inscrição no “Costa 
Ferreira”, primeiro, e depois na ESE, estava a irritar-me ...  
--O trabalho no especial passou a ter um grande peso de rotinas sem grande 
crescimento de conhecimentos?  Isso, para ti, é assim? – perguntou José dirigindo-se 
ainda a Teresa. 
--Não me dá um grande crescimento de conhecimentos.  Dá-me à vontade. 
--Mas tu não tens esta visão das coisas!? – disse José, dirigindo-se a Helena e 
solicitando a sua intervenção. 
--Nos últimos dois anos, sim. Mas isso não anula a minha experiência anterior de que já 
vos falei e a importância dela.  Naquela altura, essa experiência tinha um efeito de 
crescimento.  Era outra prática. 
--E tu – disse José, dirigindo-se agora a Isabel – tens, em relação a esta questão, uma 
posição intermédia entre a Teresa e a Helena, não é?  Pelo teu percurso escolar, ao 
fazeres um curso complementar dos liceus, com a ideia de seguires para um curso 
superior, também tu tinhas uma perspectiva que valorizava a formação académica, por 
outro lado, compreendes o papel que a prática, a experiência, pode ter na constituição 
de um saber como o da Helena.  Um saber que tu também adquiriste nos contextos de 
trabalho onde aperfeiçoaste a tua prática43. 
--Eu não acho que a Teresa desvalorize a prática – interveio Paula, logo seguida por 
Isabel. 
--Ela foi fazer o curso um bocado como a Lena, para validar a prática que tinha, não 
foi? 
--Ao fim dos dez anos – esclareceu Teresa – foi assim. Durante aqueles anos eu vivia, 
quase permanentemente, com colegas, com quem eu confrontava a minha experiência, 
discutíamos muito os casos e os instrumentos, e eu ia pensar naquilo.  Não é que me 
fizessem sentir que elas é que sabiam e eram inteligentes, mas eu sentia que estavam 
muito mais à vontade, que sabiam gerir as situações, velhas e novas. 
--E pensavas que elas tinham adquirido aquelas competências essencialmente por uma 
via escolar!? – disse José, procurando levar Teresa a esclarecer a sua posição. 
--Pois.  A diferença era essencialmente elas serem , e eu não. 
--Eu nunca tive pessoas, digamos, especializadas – fez notar Helena, algumas tinham 
era outras formações. 
-- Naqueles dois ou três anos do início da EEE de Sintra – interveio Isabel  – que tu 
consideras fundamentais na tua formação, trabalhaste com pessoas que reflectiam, que 
pensavam, e foi isso que te permitiu adquirir, ou desenvolver, as competências 
profissionais, tanto ou melhor do que eu por frequentar um curso. 
--Mas a Helena acreditava que podia construir conhecimento a partir daquela prática. 
Que tinha capacidade para isso – insistiu José. 
--Sim, ajudada por outras pessoas.  Não sozinha – disse Helena. 

                                                 
43 Prática tem aqui claramente o sentido de modelo de acção experimentado que se constitua em exemplo 
de boa ou boas práticas.  Isabel encontrou no contexto do Keller esses modelos de acção de que se 
apropriou e a prática daí resultante, posteriormente aperfeiçoada e formalizada durante o estágio do curso 
de especialização, viria a constituir-se, no contexto das equipas, em modelo para outras educadoras, como 
algumas das participantes neste encontro. 
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--Por outras pessoas, mas sem ser em contexto escolar.  E elas também acreditavam que 
eram capazes de produzir conhecimentos, que até podiam ser utilizados por outros!? 
--Sim – confirmou Helena. 
--Tu não tinhas essa crença, não obstante também teres três pessoas adequadas para 
fazer isso44 – disse José, voltando a dirigir-se a Teresa.  
--Tu 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. 
--Entre a experiência de progressão na prática,  de que fala agora a Teresa, e a criação 
de uma prática45, que a Helena fazia em 83 e 84, há uma diferença. # 
 
--Eu penso – interveio Helena – que elas passaram por formações profissionais iniciais, 
em escolas, que lhes deram grande segurança sobre o que fazer a nível prático46.  
Quando  acabei o curso de professora e fui trabalhar, em 75, tive que ir à procura de 
tudo.  Tive que pôr em causa o pouco que sabia. O 1º ano do curso, antes do 25 de 
Abril, tinha um grande peso do Magistério e, depois do 25 de Abril, ouvi falar das 
experiências em educação que se faziam por esse mundo fora, os sistemas educativos 
dos países de Leste.  Mas, ao contrário do que acontecia até ali no Magistério, saí sem 
modelos para dar aulas.  Praticamente, os que tinha eram os da minha escola enquanto 
aluna, que não considerava bons modelos. 
--Estás a dizer que são as diferentes histórias de vida que estão na origem das diferentes 
posições em relação à prática, à relação entre a prática e a teoria. Concordo, mas não 
acho que seja só uma questão de acasos da vida. E, se vamos às histórias de vida, faço 
notar que tu sublinhaste a importância da Celina para a vossa capacidade de produzir 
conhecimento profissional na prática, numa situação nova em que se tinha que 
encontrar modos de fazer e reflectir sobre eles enquanto se respondia pela acção 
concreta a solicitações sociais.  A Celina tinha um percurso profissional e de vida que a 
levara a fazer o curso de psicologia já depois de ser professora na escola primária, e 
seria importante conhecermos a sua história de vida e o modo como pensava esta 
questão para compreender o que vocês faziam então.  Não conheço nada das histórias de 
vida das outras duas amigas, mas sei que tu, para além de teres passado pelo CECD, 
frequentaste durante três anos o curso de Educação pela Arte, que não terá uma lógica 

                                                 
44 Uma diferença essencial é que Teresa entrou num gru po que já existia e que passara por 
anos de prática e com formação especializada em contexto escolar pelo  meio.  A relação 
não seria tão paritária como a que Helena viveu. Te resa era a primeira a ter consciência 
disso. Para não falar nas dinâmicas com que cada um a entrou no contexto de trabalho da 
educação especial.  
45 Prática tem aqui p mesmo sentido que o referido na nota 43.  Embora Helena e as suas amigas tivessem 
passado pelo CECD, os modelos de boas práticas não existiam aí como no Keller, que era uma instituição 
mais antiga e com maior número e variedade de profissionais.  Por isso se fala neste caso em criação de 
uma prática.  Note-se que também neste caso há uma formalização para a qual contribui uma das 
professoras do grupo que fizera um curso de psicologia. 
46 Ao ser associado ao termo nível, a prática surge aqui com o sentido de uma actividade, uma acção que 
se distingue por oposição a uma reflexão, um pensamento, um estudo, uma organização e uma teorização 
que decorrem noutro contexto, noutro nível de actividade, com o qual o nível da prática terá uma relação 
de subordinação, embora isso esteja aqui indefinido.  A teoria aqui subjacente, ou suprajacente, seria a 
teoria para a prática, que organiza pro-activamente a prática, e reflectindo sobre ela a reorganiza.   A 
prática seria a pratica, o pôr em prática, a execução dessa teoria, dessa concepção pro-activa (e 
retroactiva?). 
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nem terá sido um contexto estritamente escolar.  E, para compreender porque foste 
frequentar o curso complementar nocturno, já enquanto trabalhavas, até completares o 
liceu e mesmo algumas disciplinas para além disso, tem que se pensar na tua história de 
vida e no modo como construíste projectos para superar o que vivias negativamente.  
Curiosamente terás procurado mais escola para superar uma relação negativa com a 
escola.  Já ouvi dizer à Helena que sempre sentiu que o facto de ter tido um percurso 
escolar truncado no liceu de forma relativamente abrupta a deixou com a sensação de 
lacunas em certas áreas de conhecimento, e com algumas competências que valoriza 
pouco desenvolvidas. Tudo isto vem complicar a ideia simplista que a Helena seria a 
que valoriza a prática enquanto a Teresa valoriza a formação escolar.  Ela valoriza as 
duas coisas, mas talvez em contextos diferentes. 
--Eu acho que, mesmo inconscientemente, as pessoas valorizam a parte académica.  É 
capaz de ser uma questão cultural – disse Teresa . 
--Quanto mais não seja, há o reconhecimento social – acrescentou Isabel.  Pode-se ter 
muita experiência, mas quando começam a aparecer pessoas especializadas que são 
menos capazes que tu... Lembro-me de conversar sobre isso com a Teresa na altura e 
dizer-lhe que ela sabia mais do que muitas delas.  Mas a Teresa continuava a dizer que 
não era especializada e as outras eram.  Chega a uma altura em que a pessoa tem que se 
fazer reconhecer. 
--Isso é uma questão de estatuto.  Outra coisa é a valorização que me parece que a 
Teresa faz de uma forma de aquisição de conhecimentos.   
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A Formação Académica (Liceal) de Base 
 

Eu não estou a questionar as vossas atitudes e opções em dado momento –
continuou José.  Estou é a tentar confrontar ideias que existem sobre como adquirir 
conhecimentos e formação47. Foi para confrontar duas posições típicas que sublinhei o 
que me parecia ver de oposto nas vossas experiências. Estou a tentar usar os vossos 
relatos dos processos de formação ao longo de anos no especial, para discutir esta 
questão da prática e da formação.  Esta questão da prática é importante, embora de 
maneiras diferentes, nas nossas histórias de vida.  E é uma das questões na minha tese 
de doutoramento e na história da equipa48, com que vocês acederam contribuir para a minha 
investigação. 

Talvez vocês estejam de acordo em pensar esta questão a partir das vossas 
histórias de vida.  Eu penso que a Teresa conseguiu um estatuto na equipa, ainda antes 
de fazer o curso de especialização, não tanto pela acumulação de experiência49 ao longo 
dos anos, mas precisamente pela educação liceal que teve. 
--Ah não!  Não acho nada isso.  Embora haja quem pense de maneira diferente, eu acho 
que encontrei uma boa base no curso de educadora de infância.  No liceu, nem sequer 
fui uma boa aluna. 
--Espero que não te ofendas, mas o que eu sempre pensei é que tu, no contexto da 
educação especial, és uma “bem falante”.  Mas isso não tem necessariamente um 
sentido negativo.  Penso que se pode ver também ao longo desta narrativa que és 
alguém que consegue pensar e debater as ideias.  Para mim, era por isso que conseguias 
estar ao nível das outras, mesmo sem fazeres a especialização. Conseguias dar a volta 
por cima ao facto de não teres a especialização o que te levaria a considerares-te em 
inferioridade.  Eu mesmo, como coordenador, valorizei e utilizei essas tuas 
competências para promover o debate e levar as pessoas na equipa a bordarem certos 
temas, a aprofundarem os conceitos. 
--Aí, dou sempre o meu bitate – comentou Teresa, entre risos de todos. 
--Não é só dares o bitate. É fazer isso com uma capacidade de controlo do discurso e de 
lidar com ideias novas que te vem do contexto escolar, da tua mãe ser professora e de 
outras coisas à volta disso. 
--É, provavelmente. Vem de um percurso que eu devo ter feito antes de nascer – disse 
Teresa com ironia.  A sério! Não estou a brincar. Estou a falar a sério. 
--Antes de nascer, no sentido de uma história de família, do acesso a uma cultura de 
alguma erudição por via familiar. 
--Eu tive a sorte de nascer numa família onde realmente se discutia muito, se falava 
muito, abordando muitos temas. Falava-se de livros. 
--Fazia-se tudo isso no contexto de uma cultura legitimada academicamente!? 

                                                 
47 Cf. PINEAU sobre formação autonómica e sobre formação heteronómica.  E ainda sobre o conceito de 
auto-eco-formação, que sublinha a importância dos outros na formação, sendo isso compatível com o 
modo autonómico. 
48 Embora neste contexto surja muito ligada à questão da especialização e do estatuto da especializada e 
da pertença à educação especial, do sentimento de pertença e do reconhecimento da pertença. 
49 A acumulação de experiência pode ter um efeito de estatuto ligado à antiguidade, ou pode corresponder 
a um tempo de apropriação de boas práticas, com um progressivo aperfeiçoamento da própria prática que 
evolui em função da adequação a situações e em função dos posicionamentos pessoais. Tendo em 
consideração o conceito de aprendizagem periférica legítima ligado à concepção da socialização 
profissional como a ocupação de uma posição progressivamente menos periférica e mais central (LAVE), 
estes dois efeitos da acumulação de experiência seriam indissociáveis?  Como se pode ver de seguida há 
neste caso um outro factor a contribuir para o estatuto de Teresa na equipa – que sem dúvida corresponde 
a uma comunidade de prática (LAVE  e WENGER).  Esse factor remete para os conceitos que 
BOURDIEU desenvolve por exemplo em O Que Falar Quer Dizer e em La distinction. 
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--Não penses. O meu avô materno – tenho falado dele um monte de vezes às minhas 
colegas – era um autodidacta dos mais completos que conheci até hoje. Podias falar de 
qualquer coisa com ele.  E tinha o 5º ano do liceu. 
--Pois. Ter o 5º ano do liceu na época dele...!  Mas há dois tipos de autodidactas.  Ele 
seria um autodidacta com uma base escolar. 
--O meu avô – interveio  Helena – também era um autodidacta, mas dos que aprendeu a 
ler e escrever sozinho.  E isso é diferente. 
--Embora também possa ter uma referência e um valor cultural que é dado pela escola – 
acrescentou José . 
--O meu avô aprendeu muitas coisas já fora da escola.  Além de francês e inglês, sabia 
grego, latim, esperanto.  É a mesma coisa que uma pessoa aprender a ler e escrever 
sozinho – insistiu Teresa.. 
--Não é. – insistiu José, por sua vez. O avô dela até podia ser um entendido em ervas, 
que aprendeu eventualmente as letras por iniciativa própria para conseguir ter acesso a 
uns livros, umas coisas eruditas de botânicos, e que depois se tivesse interessado por 
outras coisas.  Mas isso seria diferente do tipo de desenvolvimento que o teu avô deu à 
cultura dele a partir do curso dos liceus.  No caso do avô dela a base prática seria 
substancial e opor-se-ia à cultura escolar.  Já o teu avô, o que parece que faz é alargar o 
conhecimento da cultura escolar, para além da escola. Eventualmente até um uso 
abusivo. Como eu também fiz durante muito tempo. 
--Pode ser que esteja a ver mal. O meu avô até era capaz de saber de ervas.  Porque lia. 
--Pois, lia!.  Enquanto o outro tipo andaria no campo a apanhar ervinhas que depois 
vendia a clientes.  Mas já estou a ficcionar um personagem. 
--Pois.  Ele escrevia muitíssimo bem e era orador, e eu posso ter “herdado” um 
bocadinho disso.  Mas nunca fui aquele género de pessoa que dá um valor muito grande 
à escola, que tenha sido uma aluna muito aplicadinha.  Nem nunca imaginei que viria a 
trabalhar em escolas. 
--Também não dás valor a outras coisas, não é? Excepto à família e à amizade. Amizade 
que no teu caso também se faz muito no quadro do sistema de relações, de afinidades e 
de gostos que são os da classe média cultivada.  Tu não desenvolves amizade com a 
Maria Labrega.  Boa convivência, talvez.  Mas amizade... Não é com esses que tu vais 
de férias para o sul de Espanha, mas com o teu irmão, que é médico, e famílias de 
colegas dele. 
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Funcionamento da 1º EEE de Sintra 
 
--Há outro aspecto importante relativo aos anos 80 ao lado do qual temos estado  a 
passar e sobre o qual devíamos confrontar recordações e opiniões.  Para se ter uma ideia 
mais completa do que era o contexto das vossas relações em meados dos anos 80, há 
que ver como é que funcionava no seu conjunto a EEE de Sintra com sede em Mira 
Sintra.  Só falámos de grupinhos dentro da equipa – fez notar José. 
--As reuniões gerais decorriam com o coordenador a falar – começou Helena, que 
entrara para a equipa logo no 1º ano.  E havia sempre muitas coisas a falar.  Mas 
discutir, não se discutia.   Ele ia dizendo: chegou isto da DEE50, mais isto...  Se às vezes 
as pessoas tinham um caso mais problemático podiam apresentá-lo, mas era raro. 
--Não eram casos de miúdos – esclareceu Isabel – eram mais casos de conflitos com as 
escolas. 
--Ou porque não havia respostas para um determinado miúdo – acrescentou Helena.  Por 
vezes não se conseguia uma escola ou um jardim que aceitasse uma dada criança. 
--Ou então, era porque faltava algum material ou equipamento: máquinas de  Braile, ou 
outra qualquer máquina que se tinha esperado que alguma instituição oferecesse, e 
entretanto isso tinha falhado – ainda Isabel. 
--Eram geralmente questões de organização – sintetizou Helena – de logística. A parte 
mais pedagógica da coordenação era feita noutras reuniões com a Celina.   
--Isso no que se refere ao 1º ciclo. Como havia as reuniões da pré coordenadas pelo 
Ramos Leitão... – fez notar José. Mas nunca se reuniam todos? 
--Em algumas reuniões sim.  Mas como os professores funcionavam muito 
autonomamente foram poucas com o grupo todo – esclareceu Helena.  E quanto àquele 
trabalho sistemático de que falei era feito só por nós quatro.  Depois, quando algumas 
viam coisas que tínhamos feito, diziam: “Ai que giro!”. E nós passávamos-lhe o 
material. Outras vezes vinham pedir-nos quando sentiam necessidade.  Como por 
exemplo A. quando deixou de trabalhar só com os cegos.  
--E essas pessoas funcionavam como?  Tinham que base para trabalhar? E quantas 
eram? 
--Na equipa, ao todo, éramos vinte e tal – respondeu Helena.  A maior parte era do 1º 
ciclo, mas não me lembro quantos. Alguns professores tinham tarefas conforme as 
deficiências em que estavam especializados: Havia M. dos “motores”, A, dos “cegos”. 
--Eram todos especializados? 
--Algumas tinham feito aqueles cursos antes do Aurélio51 – continuou a responder 
Helena.  M. deve ter feito aquele curso de 1 ou 2 meses que a DEE organizava na altura.  
Mais tarde entraram pessoas sem qualquer curso de especialização.  Só foram para os 
cursos depois de alguns anos na equipa. 
--E a essas pessoas era proporcionado um acompanhamento no período inicial como 
vimos que aconteceu com a Teresa? 
--Não! 
--Então como é que podias fazer aquele julgamento tão favorável ao especial, como te 
ouvimos no início deste encontro. Passados uns anos, ainda tinhas aquela opinião de que 
o especial é que era bom? 
--De maneira nenhuma – rematou Helena.  E se calhar também foi por isso que estive 
fora uns anos: dois! 

                                                 
50 Divisão de Educação Especial no Ministério da Educação, criada em 1972 e extinta em 1986.  Era 
chefiada por Ana Maria Bénard da Costa.   
51 Sobre esses cursos feitos em institutos estatais para educação de deficientes, pode ver-se a nota 10 do 
2º Encontro 
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Diferentes Práticas de Educação Especial (modelos e critérios de integração e 
intervenção) nos Sucessivos Ciclos de Ensino Básico  
 
--Lembro-me – interveio Isabel – de que uma das nossas questões, em certa altura, era 
que tínhamos feito um trabalho com meninos na pré e que queríamos integrá-los no 1º 
ciclo e não conseguíamos. Lembro-me de um miúdo que eu achava que era possível 
integrá-lo na primária.  Até não era um caso de deficiência muito grave.  Meti-o numa 
escola primária e uma dessas colegas foi apoiá-lo.  Dois meses depois estava a pô-lo 
num colégio de educação especial52.  No fundo, o que elas apoiavam era crianças com 
dificuldades de aprendizagem53. 
--Quando numa conversa que alguns de nós tivemos há uns tempos discutíamos a 
questão da integração, tu dizias categórica: “ Na pré, funcionava” – lembrou José. Em 
relação ao 1º ciclo eu punha muitas dúvidas, e a Helena dizia: “Quando não se 
consegue, é porque não há professores de educação especial, verdadeiramente de 
educação especial, especializados ou “muito especiais”.  Bom, não é “muito 
especiais”...”, dizia ela , e nós a vermos que “muito especiais” eram só meia dúzia.  E a 
própria Helena admitiu que era muito pequena a esfera de atracção daquele grupo mais 
dinâmico de quatro professoras.   Terá havido grupos semelhantes a este, noutras 
equipas.  É provável.  Algumas de vocês até conheceram alguns, naqueles anos, ou 
pouco depois.  Mas a verdade é que professores de educação especial que correspondam 
à expectativa de Helena, exigentes com eles próprios e que, apoiando-se mutuamente, 
desenvolveram uma prática inovadora ou, pegando numa tradição, foram procurando 
fazer sempre melhor, não são a maioria, nem sequer entre os especializados que há hoje.  
--Nos anos seguintes – interveio Helena – houve outras pessoas que fizeram algum 
trabalho inovador, mas não foi no contexto das salas de aula, do regular.  Não 
procuraram aprofundar a dinâmica de integração.  Houve as salas de apoio e os 
núcleos54. 
--O problema não era fundamentalmente a falta de lugares criados pela administração 
educativa – interveio José. Na nossa equipa, desde que eu e a Isabel fomos 
coordenadores – e isso era discutido nas reuniões com todos – nunca fizemos grandes 
pressões para aumentar o número de professores, em comparação com outras equipas.  
E era porque tínhamos consciência disto.  O problema é que não melhorou a formação 
dos professores de educação especial.  Nem nas escolas de formação, nem nas equipas.  
E perdeu-se alguma da proximidade que havia entre os dois contextos de formação. O 
que nós víamos, nestes anos 80, foi que os professores só entravam para os cursos 
depois de alguns anos de experiência, mas entravam. Depois houve uma fase em que 
professores que estiveram anos e anos na nossa equipa nunca conseguiram entrar. E, no 
fim dos anos 90, houve, de repente, uma inflação no número de escolas que davam 
cursos de especialização55 e começou a aparecer gente “especializada” sem nenhuma 

                                                 
52 Sobre esta transferência de alunos com deficiência,  ou outros problemas, para colégios particulares de 
educação especial ou para centros, feita com o parecer, ou mesmo por iniciativa e com diligências dos 
professores de apoio junto desses colégios ou centros, pode ver-se no 2º Encontro, a nota 18 e no 6º 
Encontro, a secção Encaminhamentos de Crianças para Centros de Educação Especial. 
53 Sobre esta categoria de casos na educação especial, pode ver-se as notas 24, 81 e 83 do 3º Encontro. 
54 Sobre estes e outros modelos de atendimento ou de apoio em educação especial, pode ver-se as notas 
16 e 18 do 1º Encontro e no 5º Encontro a secção Modalidades de Atendimento: Núcleos, Salas de apoio 
e Apoio Itinerante. 
55 Para além da ESE de Lisboa e da ESE do Porto que passaram a organizar cursos a partir de 1986 (Cf. 
SANCHES, 1995), sobretudo a partir de 1997, muitas outras ESE e Institutos Superiores do Ensino 
Particular organizaram cursos de especialização para professores e educadores de infância em educação 
especial ou em apoios educativos, ou ainda com outras designações como reabilitação.  O curso de 
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experiência... e sem formação adequada – pelo menos nada que tivesse a ver com a 
tradição que vocês tinham criado na primeira metade de 80;  essa “tradição”, essas 
experiências e um conjunto de ideias em relação à integração, a relação com o Instituto 
Aurélio da Costa Ferreira, e a participação no movimento das CERCI nos anos 70, que 
são tão importantes na vossa identidade de professores de educação especial.  Entre as 
educadoras, o fio de transmissão dessa tradição manteve-se durante mais tempo. Eram 
menos e entre elas havia uma maior percentagem de especializadas.   
--Mas mesmo entre as educadoras, no final da década de 90, esse espírito começou a 
desaparecer – disse Isabel.  
--Também porque as professoras do 1º ciclo foram sempre em número muito maior – 
interveio Teresa – foram sempre a maioria nas equipas.  
--Mas não era um número, 10 ou 12 – na nossa equipa nem isso – que inviabilizasse 
uma prática de transmissão, de assimilação dos novos colegas!? – questionou José. 
--Havia preocupação em passar algumas práticas que tínhamos consolidado e que 
considerávamos boas – esclareceu Helena.  Agora, o que elas realmente faziam...  
--A questão é – insistiu José –  como é que eram passadas? Confrontava-se as novas 
professoras, que raramente eram especializadas, com certos problemas?  Fazia-se um 
discurso de enquadramento.  Envolviam-se as pessoas em práticas de trabalho em 
grupo.  No caso do 1º ciclo, era muito difícil fazer isso na nossa equipa porque a Helena 
foi durante muitos anos a única especializada e as outras professoras entraram na 
equipa e na educação especial com dinâmicas muito diferentes. E a Manuela e a Teresa 
Correia, que eram as que estavam na educação especial há mais anos, trabalhavam no 
núcleo do Lourel, com problemas um bom bocado diferentes. Só entravam em 
interacção com as outras professoras nas reuniões da equipa56. Foi também por isso que 

                                                                                                                                               
Técnicos Superiores de Educação Especial e  de Reabilitação da FMH faz uma formação mais orientada 
para uma área designada por “actividade motora adaptada”, com incidência na área anteriormente 
designada por psicomotricidade (cf. nota 28 no 3º Encontro).  Na nota 6 do 1º Encontro esclareceu-se o 
que as participantes nestes encontros entendem por especialização referindo os cursos que a conferem.  O 
reconhecimento pelo ministério da especialização para efeitos de concursos de acesso a lugares de 
educação especial ou de apoio educativo tem um critério mais alargado que abrange muitas das formações 
mais recentes em cursos de escolas particulares.  Para outros efeitos legais, porém, o critério da 
administração pública tem-se revelado inesperadamente mais apertado, exigindo a certificação pelo 
Conselho da Formação Contínua.   
Ver também referência de Isabel ao curso de complemento de especialização que a ESE de Lisboa faz 
orientado para a educação especial (com a duração de um ano) e a que dá equiparação ao antigo CESE  
em educação especial de dois anos, enquanto que quem fez o curso do Instituto Costa Ferreira com cursos 
de três anos, só dão equiparação após alguns módulos na ESE.  E descobriram recentemente que nenhum 
destes cursos está reconhecido pelo Centro de Formação Contínua.   A confusão é grande e está 
relacionada com as políticas para o ensino superior: os problemas do ensino politécnico vs ensino 
universitário, a criação e reconhecimento de cursos numa miríade de escolas privadas com automático 
reconhecimento desses títulos pela administração pública para efeitos de concursos, a procura de clientes 
por todos os institutos superiores numa concorrência desenfreada que os faz esquecer muitos outros 
critérios para a criação de cursos.  A qualidade intrínseca da formação de professores na área da educação 
especial parece um problema secundarizado neste contexto.  O crescimento quantitativo parece fazer 
esquecer os problemas que nunca foram satisfatoriamente resolvidos (cf. SANCHES e SIM SIM) e que 
agora se agravam, fazendo parecer deslocadas as questões que aqui se colocam.  Mas quando se quiser 
pensar convenientemente o problema e fazê-lo tendo em conta fundamentalmente as necessidades 
educativas e de integração social das crianças e jovens deficientes, voltar-se-á a estas questões.  Só não se 
pode dizer que esperamos serenamente, porque se terá que voltar ao início e entretanto muitas gerações 
serão sacrificadas.  Entretanto a confusão criada pode ser um bom pretexto para regressões irreflectidas 
na política educativa para deficientes e na aplicação na educação de políticas restritivas do investimento 
público e mesmo de políticas de derresponsabilização do Estado em áreas como a saúde e a Educação.  
56 As EEE reuniam obrigatoriamente todos os professores de 15 em 15 dias.  Essas reuniões podiam de 
facto ser reuniões gerais com todas as educadoras de infância e todos os professores de todos os ciclos, 
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procurámos imprimir às reuniões gerais de equipa uma dinâmica de debate e de 
aprofundamento, ao contrário do que acontecia na equipa-mãe57 nos anos 80.  Porque a 
nossa equipa era mais pequena e porque o sector do 1º ciclo era o que tinha uma 
dinâmica mais fraca. 
--Daquilo que me lembro – interveio Isabel – de facto, nas reuniões gerais em Mira 
Sintra, era quase só o coordenador a falar.  Depois havia reuniões por sectores.  E aí 
trabalhávamos sempre juntas.  Só quando tínhamos alguma questão a discutir, 
reuníamos com o coordenador.  Depois de F. ir para o curso de especialização.  
Passámos a funcionar ainda mais autonomamente. A ideia que eu tenho é que, nessa 
época, quando as pessoas necessitavam de orientação e apoio falavam em particular 
com o coordenador. 
--Mas, no 1º ciclo, delegava essa função à Celina, segundo disse a Helena 
--Connosco também falava com frequência. Estava muito interessado na intervenção 
precoce58.  Mas também acompanhava muito os professores de educação especial nos 
núcleos.  Quando a Manuela e Graça saíram do CECD e foram para o núcleo do Lourel, 
ele ia lá muitas vezes – disse Teresa. 
--Quando entravam professores novos não havia um conjunto de diligências para os 
entrosar na equipa, ou nos grupos?  Não havia discussão de casos na passagem de 
processos.  Não havia programas de transição entre ciclos? Não eram pensados? – 
perguntou José. 
--Os processos eram passados e pronto! – disse Isabel. 
--Mas reparem que, naquela altura, a equipa abrangia uma área geográfica extensíssima 
–fez notar Teresa – que ia de Sintra à Amadora e a Mafra.  Havia pessoas que não 
tinham nada a ver com as escolas ou jardins de localidades muito distantes das delas. 
--Lembro-me – acrescentou Isabel – de passar um caso de Algueirão para Ouressa, que 
é ali, do outro lado da linha da CP. Um caso de insucesso de que já vos falei.   Os 
meninos que apoiávamos na pré iam todos para colégios de educação especial, não iam 
para escolas primárias.  Depois passaram a ir para o núcleo do Lourel. 
--Mesmo na educação especial havia na época práticas diferentes e tipologias de 
populações atendidas que eram diferentes!? – sugeriu José.  Nos vários níveis de 
ensino, havia critérios muito diferentes para a selecção59, dos meninos a atender e para a 

                                                                                                                                               
(para além de técnicos como psicólogos, terapeutas ou intérpretes de linguagem gestual que podiam estar 
destacados nalgumas equipa mas que eram sempre em pequeníssimo número), ou podiam ser feitas por 
ciclos de ensino; podiam incidir em aspectos mais logísticos e administrativos ou em aspectos mais 
técnico-pedagógicos, o que geralmente acontecia mais nas reuniões por ciclo, também ditas reuniões por 
sector. È esse tipo de aspectos que aqui se procura esclarecer em relação a uma das primeiras equipas, a 
de Sintra (abrangendo Amadora e Mafra) nos anos 80.  Este aspecto organizativo pode ser o ponto de 
partida para detectar diferenças mais profundas nas práticas de educação especial nos vários ciclos de 
ensino;  que podem estar relacionadas com as culturas profissionais e as culturas organizacionais dos 
estabelecimentos escolares e da administração educacional nesses ciclos, mas também podem ser 
relacionadas com aspectos das culturas e da história da educação especial como subsistema educativo e 
como sector da administração escolar. 
57 A EEE de Sintra com sede em Rio de Mouro, que resultara da divisão em 1986 da EEE de Sintra com 
sede em Mira Sintra (Cacém) referida na nota anterior.  
58 Sobre a intervenção precoce pode ver-se a nota 31 do 1º Encontro.  
59 Critérios de elegibilidade,  como se optou por dizer a partir da proposta de alteração ao DL 319/91 que 
o ME apresentou em Fevereiro de 2003, pressupondo que estão superadas as diferenças a que aqui nos 
referimos.  De resto, essas diferenças sempre foram ignoradas a nível legislativo no que se refere à 
educação especial, e aparentemente, só por volta de 1997 ou 1998 é que o ME da educação se apercebeu, 
ou se dispôs a encarar as consequências de o ensino básico, previsto desde 1985, não ter nenhuma 
unidade entre os seus três ciclos, que funcionavam com lógicas pedagógicas e administrativas totalmente 
díspares.  O desiderato, fundamentalmente ditado por uma lógica administrativa de organizar os 
estabelecimentos de ensino em agrupamentos e as resistências das escolas em constituir agrupamentos 
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organização do atendimento.  Se até certo ponto, e durante algum tempo havia razões 
para isso, houve depois uma instalação dessas diferenças que eu sempre procurei 
superar.  Algum tempo depois de entrar para o especial, em 88, constatei que poucos 
meninos apoiados na primária, transitavam para o 2º ciclo, mesmo dos que só tinham 
dificuldades de aprendizagem, mas que aparecia então uma caterva de alunos a quem as 
escolas assinalavam dificuldades, ou os conselhos de turma do 2º ciclo assinalavam. 
--Os casos que apoiávamos na pré – insistiu Isabel – eram muito graves, depois não 
entravam na primária. 
--Pois é – assentiu Helena – elas estavam mais viradas para o apoio a crianças com 
deficiências moderadas ou mesmo graves e nós ainda estávamos na onda das 
dificuldades de aprendizagem.  
--Ou com deficiências sensoriais, que eram as mais facilmente integráveis – 
acrescentou Teresa.  A Guida também apoiou alguns nos Missionários, mas não 
estavam integrados.  Estavam em salas60. 
--Mas já havia algumas crianças deficientes que eram apoiados nas escolas – esclareceu 
Helena – algumas com Trissomia 21, e outras, saídas do CECD.  A. teve alguns em Stª 
Susana onde não havia sala61. 

                                                                                                                                               
verticais, com escolas de todos os ciclos, terá contribuído de forma decisiva para essa tonada de 
consciência, que não terá sido total.  Sobre a questão das culturas dos vários níveis de ensino pode ver-se 
nesta narrativa “Culturas Profissionais em Confronto”, no 5º Encontro, mas ela perpassa toda a narrativa.  
A tomada de consciência dessa diversidade cultural e das consequências organizativas para a educação 
especial ocorreu na nossa equipa desde o início e foi em função da sua superação que fizemos muitas 
opções.  Esta diversidade não impõe só a necessidade de as equipas terem programas de transição de 
ciclo, como muitas foram fazendo, mas coloca problemas a nível de concepção de Planos Educativos 
individuais e do sentido da presença e das finalidades educacionais para muitos destes alunos em cada 
ciclo de estudos e na transição de um ciclo para outro; as diferentes lógicas curriculares por exemplo, que 
foi coisa com que os teorizadores da escola inclusiva nunca parecem ter-se preocupado e por isso agora 
recuam se não alegremente, pelo menos como se não fosse nada com eles.  As propostas de alteração do 
DL 319/91  parecem querer ignorar a filosofia da escola inclusiva, mas continuam a ignorar também esta 
questão das diferenças entre ciclos, parecendo esperar que a  especificidade de cada ciclo produza 
silenciosamente os seus efeitos segregativos, e anulando inclusivamente o instrumento de planificação a 
médio e longo termo  que o Plano Educativo Individual pelo seu carácter plurianual podia ser, e 
substituindo-lhe um Programa Educativo Individual, estritamente anual e que, como a preferência pelo 
Programa parece indicar, tem fundamentalmente em vista a adaptação ao currículo. Sai assim pela culatra 
o tiro com que os teorizadores da escola inclusiva procuraram fazer do currículo a sua referência 
fundamental, ignorando até que ponto a dinâmica de exclusão própria à dimensão curricular se acabaria 
por impor (Cf Bernstein, Goodson  Aple; sobre a cultura do 2º ciclo na sua relação com o 1º ciclo e a 
unidade nunca realizada no ensino básico, ver Lemos Pires sobre a Lei de Bases e a proposta do PRD 
para que se fizesse um ensino básico com um segundo ciclo que fosse uma extensão da escola primária, 
questão que já vinha dos anos 60; ver também a  discussões sobre a confusão entre ensino básico de 9 
anos e escolaridade obrigatória de 9 anos mas com um básico mais restrito, e actual perspectiva de voltar 
a juntar o 3º ciclo do básico ao secundário; escrever um apontamento sobre as minhas reflexões e 
experiência das consequências desastrosas de o 3º ciclo ter sido associado ao 2º e dissociado do 
secundário – aspectos curriculares, culturais e psicopedagógicos.)  
60 Sobre os diferentes graus de deficiência, a sua relação com a facilidade de integração em escolas e os 
modelos de atendimento hierarquizados conforme o grau de segregação em pirâmides de recursos, pode 
ver-se as notas 7, 11, 18 e 19 do 1º Encontro e as notas 3, 15, 20, 23, 26, 72, 93 e 97 do 3º Encontro. 
61 Stª Susana é uma povoação localizada próximo do limite entre os concelhos de Sintra e Mafra, está 
portanto longe dos centros onde se localizam os principais recursos especializados e não era fácil aos pais 
transportarem os filhos diariamente a núcleos no Cacém  ou mesmo no Lourel (Sintra).  Nem era fácil aos 
serviços ministeriais ou camarários organizarem sistemas de transportes que servissem localidades tão 
distantes.  O facto de em localidades e regiões com estas características as experiências de integração 
avançarem por vezes mais rapidamente pode ser relacionado com esse facto.  Um dos defensores da 
escola inclusiva era um canadiano, Gordon PORTER que associava princípios socio~pedagógicos à 
lógica administrativa de uma região escassamente povoada do Canadá.  Esta possível relação não tira 
qualquer mérito, nem à professora de educação especial que se responsabilizou por essa experiência 
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--Isso já foi depois e penso que aí já estávamos mais unidas – comentou Isabel – já 
falávamos linguagens mais próximas. 
--Esses miúdos estavam em Stª Susana ainda eu não tinha ido para o Aurélio. 
--Mas A. era uma pessoa que estava muito ligada às educadoras.  Lembro-me de falar 
muito com ela.  As pessoas que tinham deficiências62 falavam mais connosco. 
--I. B. também trabalhou com crianças com Trissomia 21.  Quando é que isso foi? – 
perguntou José, sem que ninguém se lembrasse com exactidão.. 
--Lembram-se de um caso polémico em S. Pedro – falou Teresa – em que ela queria que 
um aluno fosse para a C+S do Lourel e a professora não lhe queria dar o certificado do 
4º ano?  Foi lá o Ramos Leitão.  Ainda eu estava no regular, e estava para entrar para a 
equipa.  Ele convidou-me a assistir à reunião que ia ter com as professoras para eu 
começar a ter uma ideia de como as coisas se passavam.  Havia um grande confronto 
entre I.B., que achava que a aluna tinha competências, não as que a escola tipicamente 
valoriza, mas outras.  A professora de educação especial tinha-a ensinado a fazer 

                                                                                                                                               
relativamente pioneira de integração, nem a muitos aspectos da política educativa de Porter.  Do que 
conheço da sua prática e da sua teorização o aspecto que me parece mais discutível mas que é interessante 
por revelar os limites dessas concepções é o de cumprimento parcial do currículo. È um conceito que será 
referido no 8º Encontro e será abordado com a devida atenção no contexto de outras partes da tese de 
doutoramento de José.  Por agora, é de salientar o facto de as questões e os princípios relativos á escola 
inclusiva não poderem ser abordados sem ter em conta os contextos geográficos e sócio-económicos: a 
problemática da segregação educativa e o modelo da escola inclusiva não podem ser pensados do mesmo 
no Huambo, em Calcutá, no Alentejo ou na Holanda.  Ao contrário do que fizeram em Portugal muitos 
dos que arvoraram a bandeira da escola inclusiva, com os resultados que agora se vêem.  Como se verá no 
8º encontro é muito discutível a associação dos problemas do insucesso escolar relacionados com 
problemáticas socio-económicas de extensos grupos populacionais, mesmo na sua dimensão de exclusão 
social, com as problemáticas da integração/exclusão de pessoas com deficiências várias.  E mesmo entre 
essas as diferenças na problemática talvez sejam maiores do que as semelhanças.  Basta pensar: num cego 
ou num surdo, integráveis na estrutura produtiva de bens e serviços, e que nomeadamente rejeitam a 
aplicação a si do conceito de deficiência, por estar associado a exclusão, mas sobretudo por pressupor a 
incapacidade relativa; em alguém com uma paralisia cerebral fortemente incapacitaste ou limitadora da 
sua mobilidade ou da sua capacidade de comunicação em situações do quotidiano, e que, 
independentemente da sua competência intelectual é fortemente dependente para a satisfação das mais 
básicas das suas necessidades quotidianas; numa pessoa com Trissomia 21 que devidamente educada é 
capaz de rotinas que asseguram a sua subsistência quotidiana, a sua capacidade de convivências social 
m«normalizada e mesmo uma inserção em contextos produtivos, mas a quem não é reconhecida 
autonomia na condução da suas vida a médio ou a longo prazo, nem sequer é concedida a mesma 
liberdade sexual que à generalidade das pessoas, independentemente das suas pulsões e capacidades. 
62 Professores que apoiavam crianças com deficiências, por oposição aos que só apoiavam alunos com 
dificuldades de aprendizagem. Professores que enfrentavam as problemáticas educativas que resultavam 
das deficiências e as problemáticas pessoais e sociais a elas associadas, o que os leva a profundas 
transformações nas suas atitudes e nas representações que têm da sua actividade profissional, dos 
contextos em que trabalha e do que é a educação. 
   Esta forte marca na linguagem aponta para a existência de um fenómeno cultural, um esquema mental 
de organização do meio e da actividade em que a categoria deficiência é essencial e não pode ser 
abordada meramente numa retórica de nivelamento da diferença.  A deficiência é uma categoria com base 
na qual são agrupadas não só as crianças que são a população alvo mas também os próprios profissionais, 
em função das características das crianças com quem trabalham, o que aponta para a existência de uma 
cultura e uma identidade específica num campo que seria o da educação especial  definida de forma mais 
alargada.  As próprias educadoras parecem assumir a pertença a um agrupamento resultante dessa 
categoria.   
Esta categorização das crianças com quem trabalham em função da gravidade da deficiência é feita 
independentemente de conceptualizações que apontem para princípios orientadores da actividade segundo 
outras categorias, e dessas orientações serem séria e consequentemente seguidas por estas mesmas 
profissionais.  É essa a diferença entre abordagens desta problemática que são normativas logo à partida e 
abordagens que começam por ser descritivas de fenómenos psicossociológicos e antropológicos e que na 
sua vertente normativa são essencialmente críticas. 
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“arraiolos”  e já não me lembro que mais, mas a professora não queria passar-lhe o 
certificado para ela seguir para o 2º ciclo.  E a Isabel, valorizava as outras coisas, porque 
se não ela ia ficar ali “toda a vida”. 
 
José dirigiu-se então a Paula, uma educadora mais jovem, que entrou para a educação 
especial em 88, passou pela equipa do Cacém e foi para a EEE de Sintra onde esteve ao 
longo de toda a existência desta.  Pediu-lhe que desse a sua opinião porque, embora não 
tivesse tido experiência de todas aquelas situações, terá ficado com uma ideia com base 
no que se estava ali a dizer.  De certo modo, esta reconstituição também servia para 
todos no grupo terem melhor conhecimento das experiências dos outros, sobretudo nos 
períodos em que não tínhamos estado juntos. 
--Vim da EEE de Torres Vedras para o Cacém em 90, quando a equipa de Queluz-
Cacém era coordenada pela Anabela e o Porfírio era subcoordenador.  
--Essa equipa estava na continuação mais directa da equipa-mãe 63.  O que te pareceu do 
modo de funcionamento?  Era muito diferente do que ouviste descrever aqui? 
--Não eram muito diferentes.  Havia as reuniões gerais em que estava muita gente que 
eu não cheguei a conhecer.  As reuniões eram gerais mas, lá está, as educadoras faziam 
depois reuniões separadas. 
--As questões tecnico-pedagógicas eram discutidas em reuniões de sector. 
--Eram. Estavam lá M. e A., que então já eram especializadas e me ajudaram bastante. 
--Quando vim para a Equipa de Sintra, na década de 90 – interveio Helena – estranhei, 
porque havia mais discussão e aprofundamento nas reuniões da equipa do que nas, 
poucas, reuniões por nível de ensino.  Sentia falta dessas reuniões para o 1º ciclo. Não 
tinha a quem recorrer depois. 
--O que nós temos previsto é abordar, num dos próximos encontros,  as questões do 
funcionamento da EEE de Sintra nos anos 90.  É o contesto que mais nos interessa nesta 
nossa reconstituição narrativa, por isso vamos dedicar-lhe um encontro.  De qualquer 
modo, não podes esquecer que, quando vieste para a equipa, como única professora do 
1º ciclo que era especializada, e com a experiência que te reconhecíamos, ficaste no 
lugar de quem tinha que assistir e orientar as outras professoras do 1º ciclo, muitas delas 
recém chegadas.  Não tinhas ninguém a quem recorrer, porque não havia.  Nem eu, nem 
sequer a Isabel dominávamos muitos aspectos específicos da prática pedagógica e do 
que intuíamos ser a cultura profissional e organizacional do 1º ciclo. Tomara eu ter 
com quem aprender, quem me esclarecesse perante algumas perplexidades que aquilo 
me causava.  Discutia isso com a Isabel, e às vezes com outras educadoras, mas também 
para elas havia ali coisas estranhas.  

Nós reconhecíamos que a equipa tinha uma grande debilidade a nível do 1º 
ciclo. Não era má vontade das pessoas, mas não havia ninguém com experiência e 
capacidade para orientar, nem sequer que funcionasse como aglutinador, como líder de 
um grupo de professoras do 1º ciclo.  A Manuela e a Teresa Correia cooperavam muito 
mas em função do núcleo do Lourel, que era uma realidade muito específica. A Olívia 
aceitou funções de apoio à coordenação mas sobretudo nas relações com a câmara 
municipal, com o centro de saúde e outros serviços. Isso implicava alguma coordenação 

                                                 
63 Neste caso a EEE de Sintra antes de qualquer divisão e que, coordenada por Francisco Ramos Leitão, 
tinha a sede numa escola C+S do Bairro de Mira Sintra no Cacém.  A equipa em que Paula esteve nesta 
altura continuava a ter aí a sua sede, e  embora abrangesse poucas freguesias, estas eram as mais 
populosas do Concelho de Sintra, como as de Queluz, Belas e Cacém.  Por serem as localizadas mais 
próximas do eixo ferroviário de acesso a Lisboa, eram aquelas onde também residiam mais professores 
especializados.  Pela localização da sede e por alguma continuidade num núcleo de professores, Paula diz 
que estava na continuação directa da primeira EEE de Sintra. 
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das professoras do 1º ciclo, mas ela própria recusava esse papel dizendo que não tinha 
competência para isso. Era um elemento de ligação, mas não uma liderança. Na zona 
dela, Abrunheira e S. Pedro era uma referência para colegas que trabalhavam em 
escolas próximas mas, nas zonas de Colares e s João das Lampas, as colegas andavam 
muito desgarradas. Quando tu entraste, vimos uma oportunidade de fazer as coisas 
melhorar. 

 Organizámos a equipa para que houvesse grupos de 3 pessoas que intervinham 
em escolas e jardins próximos, para se entreajudarem, reflectirem no que faziam com os 
miúdos, nos problemas com as professoras nas escolas.  Mesmo psicologicamente isso 
era importante.  Na tua área geográfica, estava também a Amélia que era professora do 
1º ciclo.  Mas era suposto que fosse mais ela a recorrer a ti.. 
--Não é só isso.  Quando cheguei à equipa senti-me um elemento estranho.  Conhecia 
um bom número de pessoas que ali fui encontrar mas nunca tinha trabalhado com elas64. 
 
O Papel do Coordenador – Um Coordenador sui generis 
 
--Há um aspecto da EEE do Cacém de que nos estamos a esquecer, que fazia dela uma 
equipa muito particular em comparação com as outras e que resultava do facto de as 
pessoas entrarem nas equipas por convite do coordenador – acrescentou Isabel.  Era 
assim em todas as equipas, mas aqui fez uma diferença muito grande.  Mesmo tendo a 
especialização, tinhas que ir procurar o coordenador e conversar com ele. Não podias 
simplesmente ir ao Ministério ou à DREL e concorrer. Tinha que haver ali um certo 
entendimento. Porque, se não houvesse esse entendimento, não entravas. Ou então 
tinhas que ir para a DEE reclamar e eventualmente ir parar a uma equipa qualquer.  Se 
não eras especializado, nem tinhas experiência nenhuma, podias conhecer alguém na 
equipa que te apresentasse ao coordenador, que te recomendasse, mas precisavas 
sempre do aval dele, da caução dele, para entrares.  Por isso, maior ou menor, havia 
sempre uma ligação, uma relação de amizade, de paternalismo (apadrinhamento?) ou, 
pelo menos, de confiança. E isso criava um compromisso. 
--Mesmo que se apercebesse que a pessoa não tinha grandes capacidades, tinha que 
defender a posição de que... Se o tinha convidado é porque tinha capacidade – comentou 
José. 
--Mas por outro lado, isso implicava uma lealdade por parte das pessoas que eram 
convidadas e que por isso se sentiam obrigadas a dar o seu melhor – continuou Isabel. E 
entre as próprias pessoas existia um elo de ligação. Todas elas estavam ali porque 
tinham uma relação com o coordenador, fosse ela qual fosse. Isso motivava a 
camaradagem 
--E o coordenador – interveio Teresa – de algum modo, também conhecia as 
potencialidades e os limites de cada um e procurava distribuir as tarefas em função 
disso, sem que surgisse contestação.  Quando uma pessoa se apresenta em Setembro, 
depois de um concurso, como é que podes conhecê-la.  No meu caso, depois do convite, 
a Isabel foi ao jardim onde eu trabalhava, ainda meses antes de eu entrar para a equipa, 
para saber se eu tinha carro e que jardins poderia ir apoiar. 
--Este tipo de relações não volta a estabelecer-se quando há divisão da equipa e as 
colocações passam a ser por concurso – concluiu Isabel. 
--Saltam tensões e surgem conflitos. Coisa que não havia até ali!? – sugeriu José. 
--Em cinco anos na antiga equipa, só me lembro de um conflito – respondeu Isabel. 
Lembram-se de uma psicóloga, de Mafra, foi apresentada já não sei por quem, mas 
                                                 
64 Volta-se ao assunto no 7º Encontro onde Helena é mais explícita em relação ao que sentiu quando 
entrou para a EEE de Sintra, 
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depois não alinhou no esquema e houve uma controvérsia qualquer entre ela e o 
coordenador.  O coordenador apresentou o problema, leu o seu relatório e fomos a 
votos.  Lembro-me de me ter feito muita impressão, na altura, que ninguém o 
contestasse, não obstante nenhum de nós saber se aquilo que ele dizia era verdade.  
Ninguém quis saber.  Fomos a votos e só houve três abstenções. 
--Nem é preciso dizer de quem! – comentou Teresa. 
--Ninguém entendeu o que se estava a passar.  E o coordenador sabia à partida que 
tinha o apoio das pessoas – insistiu Isabel. 
--Como todos as coisas, aquela situação teria o seu reverso, o seu lado negativo, o seu 
ónus – comentou Teresa. 
--Um dos ónus que tem esse modo paternalista de funcionamento é que responsabiliza 
muitíssimo o coordenador – insistiu José.  Na escolha de algumas pessoas acerta, mas 
noutras pode falhar.  E, se beneficia, justamente, do valor que umas deram à equipa, e 
que ele até ajudou a potenciar, a desenvolver, é também responsável pelo falhanço das 
outras, mas pode ter dificuldade em admiti-lo. 
--Mas por outro lado, também tinhas a certeza de que se houvesse algum problema, por 
exemplo numa escola, na relação com outros professores, ele te apoiava, mesmo que 
pensasse que estávamos numa argolada – fez notar Helena. Nunca te deixava ficar mal.  
E isso dava-te segurança porque ele tinha uma certa autoridade.   
--Era uma lógica... – começou José a dizer. 
--Mas uma lógica muito importante! – atalhou Isabel. 
--É engraçado! – acrescentou Teresa – parece que havia paternalismo, mas por outro 
lado isso incentivava a independência das pessoas.  Ele parecia dizer: Responsabilizem-
se lá por isso, que eu estou a dar-vos esta batata, agora vocês é que têm que lidar com 
ela.   
--E as pessoas sentiam-se obrigadas a mostrar que eram capazes, não é!?” 
--Mas porque é que ele tinha a autoridade junto das escolas, de que vocês falavam à 
pouco? -- perguntou José. 
--Era um professor do secundário, e isso na altura tinha o seu peso junto das professoras 
do 1º ciclo.  Além disso, toda a gente sabia que ele tinha uma relação muito estreita com 
a Ana Maria Benard da Costa, que era a chefe da DEE.  Ela era um grande suporte.  Foi 
ela que o colocou na coordenação. 
--A saída dela em 88, marcou o fim de uma época na educação especial -- disse José, a 
concluir. 
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Na EEE de Sintra com Sede em Rio de Mouro 
Entre 88/89 e 90/91 

 
Propôs então José que, em função da continuação do preenchimento da linha reservada 
a acontecimentos públicos na esfera da educação e da educação especial, fosse dada 
mais atenção ao período de 88/89 a 90/91, um período de transição em que muitos dos 
membros do grupo, que viria a ser o núcleo de continuidade da EEE de Sintra com sede 
em Sintra, fizeram parte da EEE de Sintra com sede em Rio de Mouro.   
--À excepção da Alda e da Paula, que são mais novinhas, todos nós estivemos na equipa 
que resultou da divisão da 1ª EEE de Sintra e que ficou com sede em Rio de Mouro, e 
com a freguesias menos urbanas do Conselho de Sintra.  Vamos tentar, numa conversa 
entre todos, recordar-nos do que aconteceu nesse período. Como as coisas se passavam, 
não tanto no aspecto técnico do trabalho nas escolas com os meninos, mas mais nas 
relações entre as pessoas na equipa como um todo. Podemos tentar identificar alguns 
episódios – episódios críticos – por exemplo, como é que foram escolhidos os 
coordenadores. Eu e a Isabel já conversámos sobre isso, mas antes de vos falar de 
alguns deles queríamos ver quais é que vocês assinalam. 
 
Nomeação de um Novo Coordenador. A Liderança nas Equipas 
 
--O último ano da EEE de Sintra com sede em Mira Sintra é 87/88.  Segundo o que a 
Isabel se lembra, Ana Bénard da Costa sai da DEE e o Ramos Leitão sai da equipa. Diz-
vos que vai haver divisão da EEE e deixa de aparecer. Vocês saberiam depois que tinha 
ido trabalhar para a DEE, ou melhor para o NOEEE que lhe sucedeu.  E os que vão 
fazer parte da nova equipa começam a encontrar-se mas ainda em Mira Sintra.  Mas o 
que é que vão encontrar em Setembro, quando voltam de férias?  
--Faz-se uma reunião – começou Manuela – na sala, tudo ao monte. Nos dias seguintes 
as pessoas vão aparecendo, ora umas ora outras. Mas pessoas das duas equipas.  Havia 
uma certa desorientação. A certa altura, começa-se a falar que o Manel é que ia ser o 
coordenador, por indicação do Ramos Leitão. 
--Mas o Ministério – esclareceu Helena – é que nomeou o Manuel e a Celina65. 
--Eu tinha a noção – interveio Teresa – de que já sabíamos que era o Manel, mesmo 
antes de irmos de férias. 
--Vocês não se lembram de A, do 2º ciclo, que “se estava a fazer” ao lugar – perguntou 
Isabel. 
--Tenho uma ideia – respondeu Helena. 
--De qualquer maneira é certo que quando chegaram lá em 15 de Setembro não 
encontraram o Manuel como coordenador nomeado pela DREL!? – disse José, 
procurando fazer o ponto da situação.  
--Nem o Manuel nem a Celina – esclareceu Helena – mas esse ano foram nomeados 
todos os coordenadores66. 

                                                 
65 Nanuel Carneiro, professor do primeiro ciclo ainda não especializado e Celina, também professora do 
1º ciclo e psicóloga, que Helena referiu a propósito do grupo de amigas que procurava criar modelos para 
a prática.  Celina, que já tinha a responsabilidade de coordenação do 1º ciclo (era informalmente 
designada como subcoordenadora) estava “naturalmente” proposta para coordenadora da EEE que 
permanecia com a sede em Mira Sintra e passava a ser designada EEE do Cacém. 
66 Os coordenadores começavam por ser convidados e nomeados pela DEE e eram depois (re)eleitos por 
períodos de dois anos.  O Despacho 36/88 confirmou esta prática, só alterando a competência de 
nomeação no primeiro ano que dada a extinção da DEE passou para as direcções regionais de educação, 
neste caso a de Lisboa DREL.   
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--Foram nomeados todos porque já tinha sido publicado o Despacho Normativo 36/88 –
lembrou José . 
--Mas nós tínhamos a noção de que o Ramos Leitão tinha deixado as coisas orientadas 
para que o Manel e a Celina fossem coordenadores -- insistiu Teresa. 
--Deixem-me voltar atrás – sugeriu Helena.  O que é que se passou no ano lectivo 
anterior com o especial no Ministério?  Veio o especial de todo o país a uma 
manifestação.  Até o Chico67 foi.  Ele que não ia a nada dessas coisas. 
--Lembro-me de uma reunião no sindicato – disse Teresa. 
--Era para protestar por o governo do Cavaco querer acabar com a DEE – acrescentou 
Isabel. 
--E vocês estavam totalmente contra!? – perguntou José, sugerindo que explicassem 
melhor o que se tinha passado. 
--Era o desmantelar de uma estrutura – continuou Isabel – porque as pessoas passavam a 
ter que ir a concurso e ninguém sabia muito bem como iam funcionar esses concursos68.   
--Realmente não foi desmantelado. Quando eu entrei – disse José – passado um ano, até 
vi isso como um reforço.  Mas vocês viam aquilo como um recuo!? 
--A manifestação foi para aí em Maio – lembrou Isabel – e o Ramos Leitão saiu em 
Julho, mas naquele ano não se fizeram mais reuniões.  Íamos fazer piqueniques.  Estava 
tudo a acabar. Iam acabar com a DEE.  E nós íamos fazer piqueniques! 
--Pois foi! – confirmou Helena. 
--Eu também me lembro – disse Teresa – foi ao pé do rio. 
--Na Quinta de Fitares?  Eu estava na Escola Secundária de Stª Maria e lembro-me de 
uma grande luta contra a urbanização dessa área.  Tínhamos um grupo de ecologia: era 
o Bandeco.  Um colega meu que também participava nesse grupo e morava em Rio de 
Mouro participou nisso, mas mais com os escuteiros, se bem me lembro.  Na altura a 
câmara municipal chegou a fazer umas promessas, mas aquilo acabaria por ser 
urbanizado, e muito mais à volta, para aí dez vezes mais.  Agora tem lá em cima um 
shopping com o nome de Floresta Center – disse José. 
 Mas voltemos a 88/89!  Vocês chegam lá, não há um coordenador nomeado, há 
só uma sugestão... 
--Era uma coisa no ar – confirmou Isabel. 
--Como  eram as relações com a DREL nessa época?  Ainda não havia Equipa de 
Projecto chefiada por aquela senhora Elisa, ou Elsa Pecegeuiro, como viria a ser 
formalmente constituída pela nova lei orgânica do ME, com descentralização pelas 
DRE. Era só um esboço formado em parte a partir do pessoal da DEE.  O Morgado69 era 
da DEE? 
--O Morgado era da DEE, e a Henriqueta também.  A equipa da DREL estava ainda em 
formação – respondeu Isabel. 
--Bem!  Mas, quanto à equipa de Sintra, em Setembro, havia a informação ou a 
recomendação oficiosa feita pelo Ramos Leitão e, por outro lado, havia essa senhora 
que, segundo me disse a Isabel, trazia recados da DREL, ou da DEE e se põe como 
mediadora... 
--Tenho a vaga noção de ela ser vista como uma ameaça, mas não sei porquê – disse 
Helena. 

                                                 
67 Francisco Ramos Leitão, coordenador da equipa, de quem Helena já fora colega no CECD, mais de dez 
anos antes. 
68 Como já se viu, não havia até aí concursos para destacamentos nas equipas de educação especial ou nas 
CERCI.  O D. N. 36/88 é que viria a regulamentar esses concursos, mas na altura ainda não eram 
conhecidas as regras, os reconhecimentos de especializações e as prioridades que aí iriam ser definidas. 
69 José Morgado, psicólogo que viria a fazer o doutoramento e a ser professor do ISPA 
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--O que eu me lembro – retomou Isabel – é que nós íamos à sede da equipa e ela 
começou a querer assumir a coordenação de “reuniões” e a dar orientações da DEE, 
numa atitude de coordenadora.  E lembro-me de nós reagirmos e boicotarmos tudo.  
Nem nos sentávamos. 
--Pois é! – confirmou Teresa.  Nem nos sentávamos, lembro-me bem.  
--Era “aquela bagunça”! – reforçou Manuela. 
--Começou aí!? – sugeriu José, pensando no ambiente que iria encontrar passado um 
ano. 
--Nós, educadoras – de novo, Teresa – até íamos para outra sala. 
--Mas havia o sussurro de que o Manel é que ia ser coordenador – insistiu Isabel, com o 
apoio de Helena.  Embora não fosse nada definido.  Nem o Manel assumia.  Dizia que 
não.  Mas havia aquela possibilidade.  E as pessoas aceitavam o Manel. 
--A outra senhora terá percebido que não conseguia, ou a DREL terá percebido isso e 
terá acabado por aceitar a recomendação do Ramos Leitão.  Passado um ano, quando eu 
entrei, ainda a conheci.  Estava muito chateada com o que se tinha passado, e tinha 
saído.  Entretanto, tinha sido integrada numa lista para o Conselho Directivo da escola 
preparatória onde era efectiva, e saiu do especial.  Só lá foi no princípio do ano passar-
nos os dossiês.  Eu percebi que ela sentia que os professores do preparatório e do 
secundário tinham muita dificuldade em afirmar-se naquele meio.  Lá está a questão das 
culturas profissionais dos vários ciclos que se encontravam no especial, entrando mais 
ou menos assumidamente em conflito – disse José.  
--Pois! Ela andou chateada todo aquele ano – confirmou parcialmente Isabel, mas 
fugindo de certo modo à discussão da questão sugerida por José. 
--Eu não me lembro dela – disse Teresa. 
--Eu lembro-me disso – disse por sua vez Helena. 
--Mas há aqui duas questões – de novo José, depois de uma pausa – que, para mim, não 
estão claras.  Uma é, porque é que foi o Manuel proposto ou recomendado pelo Ramos 
Leitão, quando havia certamente outras pessoas com melhores condições, 
especializadas, com anos de experiência e que, pelo que sei, tinham a confiança dele.  
Porque não a Helena?  Não percebo. 
--Penso que o Manel era quem estava mais por dentro das tarefas administrativas –
sugeriu Teresa.  Porque eu notei que o Manel ficava a tratar da papelada. 
--Era – confirmou Manuela. 
--Mas a Fátima – insistiu José – pelo que eu vi, também gostava da papelada.  E ouvi-
lhe dizer que era amiga do Ramos Leitão. 
--Penso – interveio Helena – que para além de tratar da parte burocrática, ele achava que 
devia ser uma pessoa de consenso. 
--Mas, e essa é outra coisa que não entendo bem, vocês percebiam que iria haver um 
problema grave para manter a dinâmica da equipa – insistiu José.  Não bastava arranjar 
um tipo que fosse aceite e funcionasse bem com a “papelada”.  Ficava por preencher um 
papel de liderança.  Ou, no fundo, ele gostaria que não houvesse substituição para a sua 
liderança?!.   
--Ele apercebia-se – respondeu Helena.  Lembro-me que, nas últimas reuniões, ele 
próprio disse isso.  Ele fez uma auto-avaliação e disse que tinha procurado que houvesse 
uma certa autonomia, mas que achava que a saída dele iria criar um certo vazio. 
--Porque é que aceitaram a lógica do esvaziamento da liderança que implicava a escolha 
do Manel, e que vocês aceitaram? – perguntou José. 
--Talvez porque, sem ser essa professora do 2º ciclo, mais nenhuma pessoa queria ficar 
numa posição daquelas – respondeu Helena 
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--Até porque os grupos mais fortes se desmembraram com a divisão da equipa – 
lembrou José.  O grupo da Helena e o grupo da Isabel!?  
--Claro! nessa perspectiva eu teria apoiado a Celina, que ficou a coordenar a outra 
equipa – continuou Helena.  Embora, também aí, a gestão dela tenha dado para o torto.  
Foi de tal maneira que as pessoas que se davam comigo acabaram por romper com ela. 
--Mas aí, terá sido por excesso de liderança da Celina!? – questionou José. 
--Talvez.  Não estive lá e não me lembro muito bem do que me disseram que se passou. 
--Do lado de cá, tirando vocês, era tudo gente com pouco tempo do especial – interveio 
Manuela. Os que eram especializados, ou tinham mais tempo de especial ficaram quase 
todos na outra equipa.  Para esta, vieram J. de educação física, L., educadora, I. A. e I. 
B., que tinham entrado há pouco tempo, M. B., que era do secundário e tinha entrado no 
ano anterior; vieram as do NACDA (Núcleo de Apoio às Crianças Deficientes 
Auditivas).  Para além destas do NACDA, as que estavam há mais tempo no especial 
eram G., que estava no núcleo do Lourel, e A do 1º ciclo. 
--A. (do 1º ciclo). não era uma pessoa adequada para coordenadora?!  Era especializada. 
– sugeriu José. 
--Não tinha apoios – justificou Helena. 
--Quando vocês dizem que esta e aquela não tinham apoios, vem-me sempre a ideia de 
que não queriam ninguém que liderasse de facto – disse José. 
--Eu acho que no especial era assim – interveio Isabel.  Ou tu tinhas alguém como o 
Chico, a quem toda a gente reconhecia grande competência técnica, ou teórica, e que era 
“o pai” e não era contestado ... 
--Mas, na época, o Ramos Leitão ainda não era doutorado!? – questionou José. 
--Não, ainda não era – confirmou Helena. 
--Nem era especializado.  Não tinha feito nenhum dos tais cursos de especialização 
nem da DEE, nem do “Costa Ferreira”!?.  Era licenciado em educação física, mas não 
me parece que já houvesse o ramo de educação especial.  Mantinha relações com a 
Faculdade de Motricidade Humana. Chegou a ser lá professor mas não sei se já antes de 
fazer o doutoramento  Tinha a confiança da Ana Bénard da Costa na DEE. – disse José 
--Era uma substituição difícil – concluiu Isabel. 
--Sem pensar que iria substituir o Ramos Leitão, que perfil é que tinha que ter uma 
pessoa que para ser coordenador de uma equipa de educação especial? – perguntou José. 
--Tinha que ser uma pessoa que fosse reconhecida como competente, que tivesse 
relações, ou então alguém, como os coordenadores de outras equipas que nós 
conhecíamos, que, não sendo teoricamente, academicamente, como o Chico, eram 
pessoas de bom senso e bem aceites pelos colegas – respondeu Isabel. 
--Exacto – confirmou Teresa. 
--E essas pessoas funcionavam como líderes? – perguntou José. 
--Sim, se tinham um grupo à volta que trabalhava com elas – respondeu Isabel 
--Lembro-me do Manuel Rodas, aquele que foi da EEE da Amadora para a DREL, 
dizer, quando me propôs para coordenador, que os subcoordenadores eram geralmente 
peças essenciais na liderança das equipas.  Depois, também eu acabei por ser 
subcoordenador numa equipa em que comecei por ser coordenador.  Devia haver 
alguma coisa no funcionamento das equipas que levava a que isso acontecesse – 
questionou José. 
--Tens de ver uma coisa – interveio Teresa. Nós éramos, e ainda hoje somos, pessoas 
muito abandonadas no terreno. E na altura ainda mais afastadas das escolas estávamos.  
Por isso precisávamos de uma retaguarda. 
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--Quando o Manel vai para coordenador, é isso que eu sinto – falou Helena.  Não havia 
ninguém que assumisse a liderança, e tinha que ser o Manel para tratar dos papéis.  Mas 
não o reconhecia como coordenador. 
--O meu ponto é – insistiu José:  Não podemos estar fixados no Ramos Leitão, porque 
evidentemente tinha características muito peculiares como coordenador, nem no Manel, 
fossem quais fossem as suas forças ou fraquezas.  Temos que pensar na equipa.  Porque 
é que a equipa não gerava uma liderança? Fosse no apoio ao Ramos Leitão, fosse como 
substituição, fosse como alternativa? O grupo não gerava liderança, não gerava poder. 
--Eu não via na equipa ninguém que sobressaísse, além do Ramos Leitão – disse Teresa. 
--O problema, para mim – ainda José – não está no sobressair ou não.  O Manel até 
apelou a isto: se houvesse um grupo de apoio ele seria simplesmente um testa de ferro.  
A questão é que não se gerou nenhuma liderança, nem sequer nesses termos.  Por isso é 
que no fundo não havia equipa. Eu não encontrei uma equipa.  Ao contrário do que a 
Isabel me fizera pensar. 
--Equipa, no sentido em que as pessoas estavam muito niveladas!? – questionou Teresa. 
--E porquê? – de novo José.  A Amélia porque não era reconhecida.  A Helena porque 
tem aquela mania de não dar nas vistas, a Isabel gostava era de brincar nas reuniões, em 
convívio com as amigas, como quem está numa aula, e por aí fora.  Estes aspectos 
explicam o posicionamento dos indivíduos, mas se pensarmos num todo, talvez tenha 
importância o facto, que já aqui referiram hoje, de estarem numa onda de não acreditar 
muito no futuro da educação especial.  Uma pequena crise!? 
--Sim, naquele ano estávamos à espera, a ver para onde é que aquilo caía – confirmou 
Teresa. 
--Isso põe um problema a que voltaremos e que eu senti muito, dez anos depois, que é o 
da falta de liderança a nível da DREL.  Mas no ano em que eu entrei, por concurso!, 
tinha sido criada a tal Equipa de Projecto, chefiada pela Élia Pecegueiro – É isso, o 
nome dela era Élia – não senti essa falta de liderança.  Bem pelo contrário, no curso que 
eles organizaram, porque nesse ano entrou muita gente nova, e que frequentei durante 
uns meses, em alternância com períodos de trabalho nas escolas, o modo como 
organizaram e conduziram o curso, sobretudo o José Morgado e o Jorge Serrano70, 
fizeram-me pensar que havia um conjunto de ideias bem definido e uma dinâmica de 
liderança para a inovação, que partia da DREL. É certo que eu detectei algumas 
contradições, mas pareciam-me ser o resultado de práticas instaladas. Passados dois 
anos, como coordenador, tive grandes razões de queixa da DREL, nomeadamente dessa 
senhora, Élia Pecegueiro, por omissão e por acção, no caso do NACDA. Mas isso fica 
para um próximo encontro. 
--Para nós, aquele ano foi um ano de luto.  Tinha desaparecido a DEE, o coordenador 
...– disse Teresa. 
--Vou outra vez fazer a comparação com o que se passou no primeiro ano da Equipa de 
Sintra, passados três anos quando houve nova divisão – retomou José a palavra.  Eu 
tinha sido nomeado e, no fim do ano, quando se tratava de eleger o novo coordenador, 
eu sabia que vocês não aceitavam muito bem o meu estilo de liderança, que 

                                                 
70 José Morgado e Jorge Serrano. O primeiro psicólogo, o segundo professor do 1º ciclo que fazia então 
um mestrado na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, foi animador de uma associação 
juvenil no concelho de Vila Franca que organizou vários encontros com temáticas da educação e da 
educação especial e viria a ser membro de uma ECAE e a realizar acções de formação com particular 
incidência na diferenciação pedagógica e na orientação para práticas pedagógicas que promovessem a 
inclusividade. Na última reunião de encerramento do ano lectivo para a educação especial em que 
participei, na escola do Parque das Nações, assumiu de forma sarcástica a sua posição crítica em relação à 
estagnação em que a gestão socialista da educação pública estava a deixar cair a reforma da educação, 
que segundo ele devia ser mais claramente orientada para a escola inclusiva. 
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consideravam muito  pressionante, e que a Isabel era uma pessoa mais consensual e 
propus à equipa que fosse ela a coordenadora.  Mas no nosso caso isso não deu origem a 
uma crise de liderança, porque já tinha sido criado um estilo de trabalho em que todos 
estavam envolvidos e porque, como eu e a Isabel nos entendíamos muito bem, não 
havia uma ruptura. Era mais uma correcção de rota.  Mas, mesmo neste caso, também 
estava em questão o tipo de liderança que vocês gostam e esperam... 
--Eu gosto é de ter um “gajo reconhecido” como o Ramos Leitão, que nos dê segurança 
nas relações com a escolas e a DREL, porque nos dá cobertura, mas que não pressione 
muito – disse Helena, entre os risos de todos. 
--Que não chateie – acrescentou Teresa. 
--Eu até acho que o Ramos Leitão nos abandonava demais – disse por sua vez Manuela. 
--Pois! Mas a gente podia fazer as borradas que fizesse, que ele apoiava-nos sempre 
face às escolas e aos outros professores – insistiu Helena. 
--O Ramos Leitão tinha uma grande influência na DEE – disse por sua vez Isabel. Mas a 
DEE não era para nós um problema.  E depois, ele deu-nos imensa autonomia.  O 
largar-nos no terreno, como diz a Manuela, é por mim entendido como autonomia, 
mais do que como abandono.  Mas uma coisa era certa, é que de facto os nossos maiores 
receios eram na relação com a escolas e sabíamos que não obstante as “borradas” que 
pudéssemos fazer estávamos apoiados pelo Ramos Leitão. E pela DEE. 
--Saber-se que pertencíamos à equipa do Ramos Leitão, tinha peso – reforçou Teresa. 
--Era um reconhecimento também a nível das outras equipas – acrescentou Helena.  
Lembro-me de me questionar sobre isso, porque não via nada de especial.  Falava com 
pessoas de outras equipas e faziam o mesmo. 
--Eu penso que a EEE de Sintra ia na vanguarda – disse Isabel. 
--A intervenção precoce. As reuniões com os centros de saúde e a segurança social!? – 
procurou confirmar José. 
--Lembro-me de ter ido a uma porção delas logo quando entrei para a equipa – disse 
Teresa. 
--Havia um acordo com o COOMP71. Não faziam isso com todas as equipas. O Chico, 
que estava a fazer o doutoramento, tinha relações com os médicos, com o Gomes Pedro 
e outras pessoas com reputação que eram professores na Faculdade de Motricidade 
Humana.  Talvez houvesse outras equipas que fizessem coisas muito válidas e 
inovadoras, mas o Ramos Leitão dava visibilidade ao que se fazia na equipa. E houve 
coisas que foi em Sintra que se começaram a fazer, pelo menos na região de Lisboa.  
Lembro-me de termos sido convidadas para ir ao Costa Ferreira dizer como 
intervínhamos, por sermos reconhecidas como a única equipa que tinha um modelo 
estruturado de  apoio a crianças integradas em jardins de infância. Em Lisboa as 
equipas não intervinham no pré- escolar, era a OD72.  
--Eu lembro-me de ir a uma formação, para aí em 89 – acrescentou Teresa – e de termos 
comparado os processos de avaliação dos meninos.  A nossa modalidade foi muito bem 
considerada e pediram-me para enviar exemplos de processos.  E isto foi ainda antes de 
se começar a falar em PEI (Planos Educativos Individuais) e PE (Programas 
Educativos). 
--Também havia mérito de várias pessoas dentro da equipa, que formalizavam muito o 
trabalho que faziam, e isso tornava-o mais apresentável como modelo – comentou José.  
Já falámos do grupo de professoras da escola primária com quem a Helena trabalhava, e 
nas educadoras, mas havia também o 1º grupo do NACDA, a M.M. e F. N.  Depois do 

                                                 
71 Centro de Observação e Orientação Médico-Pedagógica 
72 Orientação Domiciliar organizada pelo Centro Regional da  Segurança Social 
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que vimos no NACDA olhamos para aquilo de forma mais distanciada, mas na altura 
parecia-me uma experiência prometedora, e continuo a achar que havia ali aspectos 
muito válidos.  A educadora e a professora que lá estavam no tempo do Ramos Leitão 
não têm comparação possível com as desgraças que lá fui encontrar. 
--Não havia experiência de trabalho de educação especial em integração e portanto 
tudo o que fazíamos era novo – insistiu Isabel.  Mesmo a integração nas escolas, de 
crianças com deficiência mental, estava a começar.  Sintra terá sido a primeira, não 
Lena?! 
--Foi, foi – confirmou Helena. 
--O facto de sermos tão badaladas tinha a ver com sermos dos primeiros a fazer essas 
coisas – ainda Isabel. 
--E por formalizarem o que faziam – insistiu José. 
--Deixa-me ver!  Foi aí no último ano que estive no Keller.  Houve um congresso em 
que apresentaram a experiência de Águeda. Foi o 1º Encontro de Educação Especial. 
Aquela Aula Magna ficou ao rubro, porque era uma coisa do outro mundo.  Ora, 
passados três anos, estávamos a integrar muito mais do que aquilo que eles tinham 
vindo mostrar. 
 
Prioridades na Distribuição do Serviço: mais uma vez as duas culturas 
profissionais de “especialização” 
 
--Ainda em relação ao início de ano sem coordenação – retomou José, após uma pausa 
na conversa do grupo – a Isabel também se lembrou, um dia destes, de um episódio 
crítico, relacionado com  outra educadora e que também tem a ver com a  Manuela.  Foi 
criado mais um lugar de educadora na equipa porque no núcleo do Lourel vocês diziam 
que, para aqueles meninos, precisavam de alguém com perfil de educadora, mais do que 
de professora da primária.  Mas quando entrou mais uma educadora ela não queria ir 
para o núcleo no Lourel.  O que é que estava em causa nesse caso? 
--Lembro-me bem – disse Teresa. Ela tinha concorrido aos apoios sem saber o que lhe 
estava destinado. Ou melhor, esperava ficar em Mafra, onde residia, porque Mafra 
estava “a descoberto”73.  Só trabalhava nessa zona uma professora do 1º ciclo. Mas o 
Lourel era prioritário porque era um núcleo para onde a equipa estava a deslocar 
meninos com grandes necessidades74. Alguém tinha que ir para lá. Mas não fazia 
sentido que fôssemos nós que já tínhamos meninos com quem trabalhávamos. 
--Como é que isso se resolveu? – perguntou José. 
--Não havendo coordenação – interveio Isabel – pusemos a questão ao Morgado, que 
era a quem competia na DEE o acompanhamento da nossa equipa.  E ele disse: Ou 
resolvem o problema entre vocês, ou vou lá resolvê-lo eu, e vai ser bem pior. 
--Não era habitual, um tom de ameaça. Não era costume haver intervenções em coisas 
do género!?  
--Era uma ameaça para ela – esclareceu Isabel.  Mas permitiu resolver a questão.  Nós 
estávamos todas ali empatadas.  
--Porque é que te irritaste tanto com essa história?  Não é o teu género – comentou José. 

                                                 
73 Sobre as zonas ou escolas “a descoberto”, isto é escolas localizadas em zonas mais distantes da sede 
da equipa, sobretudo na área rural no ocidente e norte do Concelho de Sintra, onde nenhum professor de 
educação especial se desloque regularmente, ver no 6º Encontro: (In)Definições das Populações-alvo: 
Planificação e Prioridades (Dificuldade de Planificação).  Pode também ver-se a nota 26 do 5º Encontro. 
74 Com necessidades educativas associadas a deficiências mentais moderadas e que ainda não se 
conseguia integrar em escolas do 1º ciclo. Pode também ver-se no 3º Encontro: Da Educação Segregada à 
Integração Escolar (e Social) 
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--Não sei.  Acho que foi a teimosia dela – disse Isabel. 
--Acho que, para ela, aquilo era estarmos a obrigá-la abusivamente a fazer uma coisa 
que lhe desagradava muito e com que não contava – acrescentou Teresa. 
--Ela entendia que nós, sendo especializadas é que devíamos ir para o núcleo, e nós 
entendíamos o contrário – de novo Isabel. 
--Que argumentos é que podiam utilizar para não ser uma especializada a ir para o 
núcleo.  Para alguém acabado de chegar ao especial parece-me natural pensar isso. 
--A nossa lógica era que para intervir num jardim de infância, junto de crianças 
integradas que geralmente são casos de “deficiência pesada”, era necessária muito mais 
segurança do que para trabalhar com 5 ou 6 meninos que estão numa sala sem uma 
turma e onde já estão outros professores do especial. 
--Mais uma vez se vê que não punham o acento na exigência técnica da intervenção 
directa junto de cada menino!? – questionou José.  Mas como vimos no último 
encontro, há alguns professores de educação especial que cultivam a ideia de que a 
grande habilidade deles está no modo de trabalharem com os miúdos.  Parece haver 
duas culturas profissionais entre os professores do especial: uma muito virada para a 
capacidade de trabalho na área de certas deficiências em que se ultra-especializam, 
outra mais virada para a intervenção em contextos de integração, que passa por 
instrumentos de avaliação e planificação e por um desenvolvimento do trabalho 
educativo em resposta às necessidades educativas desses miúdos envolvendo outros 
educadores, famílias, escolas, jardins.  Algumas de vocês acabaram por virar-se para a 
segunda, mas, quando entraram, foi com a primeira que se depararam. Quando é que 
fizeram a viragem? 
--Nunca tivemos o que chamas a primeira cultura, até porque, quando começámos, não 
éramos especializadas – respondeu Helena. 
--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.   

Agora já não é assim, porque não nos ligam népia, mas há uns anos, quando 
íamos às escolas, encontrávamos os professores muito carenciados face às crianças com 
deficiência e pensavam que nós sabíamos imenso, e que íamos tirar soluções da cartola 
para qualquer tipo de problema.  Os meninos passariam a andar, a falar, porque nós 
tínhamos soluções milagrosas. 
--Agora, por um lado, já perderam essas ilusões, e foi bom, mas, por outro, também 
perderam a angústia perante os problemas e habituaram-se à presença das crianças com 
deficiência, e isso é mau, porque pode levar a um “deixa andar”!? – questionou José. 
--As professoras, as educadoras – de novo Isabel – 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 fala75. 

                                                 
75 (Cf Merton ou Goffman sobre o escudo, o biombo, a r eserva de privacidade na prática 
profissional, os rituais. Tratar a ideia em vós, na  base de que isto toda a gente sabe, 
cientistas, profissionais e gente comum, a questão é pq é q não era tido em conta na 
reflexão sobre as práticas a nível da DREL, p ex qu ando se começou a falar em não tirar 
os meninos das salas.  Pq é q as estratégias a níve l central e a reflexão não passava 
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--O que vocês tinham, para além de alguns instrumentos de avaliação, era 
fundamentalmente familiaridade com as características daqueles miúdos – sugeriu José, 
que perante o assentimento das parceiras continuou.  Familiaridade que vos permitia 
conceber uma prática educativa com eles. Que, no essencial, não diferia muito dos 
princípios gerais de educação de qualquer criança.  Tinha só que se fazer as coisas mais 
conscientemente, fazer o registo cuidadoso de progressos, porque eles são mais lentos e 
incidem em aspectos em que a maioria das crianças não exige muito esforço, ou 
intencionalidade, aos educadores, e também estar disponível para reformular os 
objectivos e as etapas. Era isso que algumas professoras adquiriam em um ou dois anos 
numa CERCI, como a Manuela no CECD. Superavam a fase de bloqueio na relação 
com crianças com deficiências, mesmo com deficiências graves, e depois tomavam 
consciência de certos processos educativos, coisas que habitualmente se consideram 
implícitas.   

Quando me tentavas convencer a concorrer à educação especial (disse José 
dirigindo-se a Isabel), tu dizias-me que eu já sabia muitas coisas e eu respondia-te que 
não, que só tinha era familiaridade com um tipo de deficiência.  Mas é importante ter 
instrumentos de caracterização, de avaliação e aferi-los constantemente com os colegas, 
ter alguém com mais experiência e outros pontos de referência com quem discutir as 
situações, as dificuldades e os progressos das crianças.  E era para isso, precisamente, 
que deviam servir as equipas de educação especial.  O importante é dispor de 
instrumentos de avaliação que cubram todos os aspectos do desenvolvimento, pensar as 
crianças globalmente, ter em atenção um repertório mais largo de instrumentos e de 
práticas pedagógicas e discuti-las com as educadoras em função das características 
específicas de cada aluno.  E claro! monitorizar mais cuidadosamente a evolução de 
cada criança, e às vezes a involução.  E preparar as educadoras e os pais para não se 
desmotivarem com eventuais regressões. 
--É isso, mais nada! – exclamou Isabel. 
--Vêem como aprendi bem a lição convosco. 
--Mas no princípio foi difícil fazer compreender isso às educadoras – interveio Teresa.  
Achavam que, se era preciso ir mais uma pessoa para que esse menino fizesse mais 
alguma coisa, era porque essa pessoa ia fazer o que elas não sabiam. 
--É como as terapeutas da fala – insistiu Isabel 76. Levam o menino para o gabinete  e as 
professoras pensam: Ela faz um exercícios que põem o menino a falar. 
--Mas as terapeutas da fala sabem que movimentos é que o menino deve fazer com a 
boca, com a língua, para o menino articular correctamente as palavras – objectou José, 
algo provocatoriamente. 
--Também nós sabemos – reagiu Isabel77. 
 --O facto de, muitas vezes, os professores de educação especial tirarem o menino do 
grupo alimenta estas convicções – insistiu Teresa.  Na pré isso não acontece. 
Trabalhamos dentro do grupo. 
--Quando as professoras do regular “descobriram” – interveio Manuela em tom entre o 
irónico e o perplexo – que afinal os professores do especial  não faziam nada de 
especial, começaram a fazer comentários do tipo: Elas vêm para aqui dar apoio, mas 
não aprendo nada com elas. 

                                                                                                                                               
pela consciência desses processos’ que professores de EE eram ficcionados e Pq?) 
relacionar com a conclusão a que se chega, no últim o encontro gravado, sobre a escola 
inclusiva e o papel que atribui aos professores de educação especializados.  
76 Sobre isto pode ver-se no 3º Encontro: Sentido Terapêutico e Sentido Pedagógico nas 
“Actividades Ocupacionais” 
77 Relacionar com nota 34 e com final do (?) 6º Encontro... Em qq caso, reflectir sobre as relações entre 
terapeutas, psicólogas, educadoras especializadas e técnicas superiores de reabilitação. 
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--E depois foi o descrédito total – acrescentou Teresa. 
--A limitação também era delas – comentou José.  Alguma coisa poderiam aprender.  
Por exemplo, a avaliar as crianças globalmente e a planificar, que são coisas que os 
professores não fazem, ou não faziam.  
--Elas achavam que eram só papéis – disse ainda Manuela. 
--Só tive essa noção quando trabalhava com as escolas primárias enquanto coordenador.  
Ou então, como professor do especial, embrenhado como estava na acção, não me 
apercebi. Parecia-me que no secundário78  as resistências eram doutro tipo.  Havia 
muito menos professores especializados e os professores de educação especial que iam 
às escolas eram vistos sobretudo como burocratas, mais ou menos ligados à 
administração, que faziam a gestão de horas para aulas de apoio e pouco mais. Com os 
PEI (planos educativos individuais) e a implementação da reforma, nos anos 90, isso 
mudou. Também, foi só nessa altura que começaram a ter meninos com mais 
problemas, que eles entendiam dever “ser de educação especial”.  Começaram mesmo a 
dizer que era “desses” que nos devíamos ocupar e não só, ou não tanto, dos que tinham 
deficiências físicas ou sensoriais, “que não criam problemas nenhuns”. 
 Mas vocês, na primária, como é que viam essa questão dos “papéis”? – 
perguntou José. Os “papéis” seriam essencialmente um instrumento de controlo dos 
professores pela administração escolar?  Era uma formalização que modificava, 
realmente, talvez forçadamente, o trabalho pedagógico, ou era o resultado de uma 
prática pedagógica diferente? 79 
--Penso que eram um instrumento para modificar – respondeu Manuela. 
--Nalguns casos modificou, e ainda modifica – acrescentou Isabel. Havia, e há, pessoas 
que são interessadas e que gostam de ver as coisas registadas. Não sabiam fazer uma 
avaliação.  Como se programava.  Eu encontrei pessoas muito interessadas, que nos 
pediam isso porque achavam importantíssimo.  Havia outras que se estavam nas tintas 
para os papéis. Nunca tinham tempo para os papéis. Tal como agora, algumas nunca 
têm tempo para papéis, ou para coisa nenhuma: Aquilo não serve para nada.  Acho que 
sempre houve disso. 
 

                                                 
78 Na organização das EEE o secundário agrupa 2º e 3º ciclos e ensino secundário. 
79 Cf. AINSCOW e GORDON PORTER e directivas de 98/99 sobre o papel dos PAE na 
inovação/modificação (cf BENAVENTE na RE sobre inovação ou mudança) das práticas pedagógicas. 
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Eleição de Coordenadores 
 
--Outro episódio crítico cujas consequências continuam a pairar sobre esta equipa, foi a 
eleição de F. como coordenadora, quando o Manuel saiu da coordenação para ir fazer o 
curso de especialização na ESE – disse José, após uma pausa na conversa . 
--Ela não era já ajudante do Manel?! – disse Manuela, sugerindo que havia que buscar a 
origem da história num período anterior. 
--Era.  O Manel achou sempre que ela era o seu braço direito – disse Teresa. 
--Era desde quando? – perguntou José.  Quando eu entrei, em 89/90,  deparei-me com o 
Manel como coordenador.  Porque, após o tal ano nomeado pela DREL, tinha sido 
eleito pela equipa para coordenar por um período de dois anos.  E deparei-me com  F. 
como subcoordenadora, a título oficial, entendi eu, e não simplesmente como “braço 
direito”. 
--Se bem me lembro não tinha sido escolhido formalmente nenhum sucoordenador – 
disse Isabel. 
--Pois não! – acrescentou Teresa. Ela é que se estava sempre a oferecer-se para o ajudar.  
Fazia-se imensamente necessária, indispensável.  E o Manel, a dada altura, começou a 
dizer: Eh pá! se não fosse F.! F. é que me ajuda, se não eu não sei. Foi um ano em que 
estivemos lá muito.  Foi um ano em que começámos muito tarde, lá para Novembro  
--Nesse ano, até íamos muitas vezes almoçar juntos, tomar café, e F. nunca ia – disse 
Isabel. 
--Vamos lá tentar perceber como é que  F. entra – insistiu José.  Havia que fazer a 
correspondência pelo correio e que registar entradas e saídas de correspondência. 
Havia que fazer actas.  Havia que enviar listas actualizadas para DREL, escrever 
ofícios.  Lembro-me que se oficiava muito.  E a ajuda dela era preciosa nesse despacho 
que cabia ao coordenador.  Mas não tinha um papel de liderança, nem sequer nas 
reuniões!? 
--Não! Era uma coisa sub-reptícia, na retaguarda – disse Teresa. 
--Mas o Manel pedia o apoio das pessoas – disse Helena.  Lembro-me de no primeiro 
ano ele me pedir para o ajudar a nível do 1º ciclo.  Não lhe disse nem que sim nem que 
não. Queria ter um responsável pelo 1º ciclo. Eu também, naquela altura, sentia que 
tinha pouco a ver com aquela equipa.  Não tinha afinidade com as pessoas do 1º ciclo. 
--A Isabel diz que a atitude do Manel nas reuniões era do tipo: “Eh pá! Como é que a 
gente faz isto, ou aquilo, ajudem-me lá! que tenho que ir agora a uma reunião e o que é 
que lá hei-de dizer.”  Mas que tipo de coisas estavam em causa nas tais reuniões onde 
ele tinha que ir?  As relações com os médicos? – perguntou José  
--Ele, nesse ano, resolveu dinamizar umas visitas a uns centros de formação pré-
profissional – lembrou Teresa.  Fomos a Albarraque. 
--Em relação ao 1º ciclo, quando me pediu ajuda, era para organizar o atendimento no 
sector, para que houvesse maior homogeneidade entre os professores – esclareceu 
Helena. 
--Ele pedia apoio e a Fátima começou a dar-lho.  A ela nunca lhe passaria pela cabeça 
dizer que não estava à vontade com isto ou aquilo – disse Teresa.  
--Sim, mas nas tais reuniões, que posições tinham que ser tomadas?  Eram reuniões na 
DREL, para discutir como se avançava na integração? Como se organizavam os 
“núcleos’? – insistiu José. 
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--Fazer sair do NACDA a Maria Manuel, que estava lá porque era educadora 
especializada em deficiência auditiva, e pô-la na equipa como psicóloga80, foi uma 
guerra danada do Manel durante aquele primeiro ano – lembrou Isabel.  Enquanto não 
lhe deram autorização para ela sair do NACDA, não descansou  Ele sentia urgentemente 
necessidade de uma psicóloga para avaliar as solicitações que lhe eram apresentadas 
pelas escolas do 1º ciclo, que eram cada vez maiores.  Como coordenador tinha que 
fazer uma primeira avaliação para decidir a prioridade dessas solicitações81. 
--Vêm então daí os nossos problemas com o NACDA, que depois, quando saiu também 
a professora do 1º ciclo que era especializada, ficou sem ninguém minimamente 
competente – disse José, surpreendido  E a tendência que há naquela equipa para fazer 
grandes equipas de psicólogas, em vez de apostar na organização de um atendimento 
por professores que cobrisse todas as escolas82, nem que fosse para fazer primeiras 
avaliações, também vem daí.  Foi assim que começou essa tradição83.  
--Exactamente! – exclamou Isabel. Vem daí.  Sempre houve esse problema das 
avaliações quando as escolas dizem que têm muitos meninos que precisam de apoio84. 
Lembro-me de, no que dizia respeito à pré, ele perguntar-nos muitas vezes sobre os 
meninos. Pedir-nos que tomássemos conta deste ou daquele caso.  Mas a nível do 1º 
ciclo, as professoras tinham o serviço organizado de uma maneira que não lhes permitia 
tão facilmente pegar em meninos a meio do ano.  E eram em muito maior número as 
sinalizações.  No nosso caso eram quase sempre deficiências mais ou menos graves, 
enquanto que no 1º ciclo havia todas aquelas problemáticas de fronteira com as 
dificuldades de aprendizagem.  
--Bom! Mas, no ano seguinte, ele é coordenador e no fim do ano vai-se embora – disse 
José procurando manter a focagem da recordação no episódio da sucessão do 
coordenador. Porque consegue finalmente ser admitido no curso de especialização.  Ser 
coordenador também servia para ter mais chances de entrar no curso.  
--Quem era coordenador conseguia entrar na ESE com muita facilidade – comentou 
Teresa. O Manel viu o ser coordenador como um passo para a especialização 
--Portanto – retomou José – tinha que se fazer a eleição de um novo coordenador, e 
como é que as coisas se passaram então? 
--A Fátima apresentou uma proposta – disse Teresa. Ela candidatou-se.  Fez uma 
campanha de contactos e apresentou uma proposta em reunião geral. 
--Eu estava a trabalhar com M. – disse Helena. A Fátima foi lá falar com ela. E  M. 
contou-me.  Não sei porque é que não falou também comigo, nessa campanha. 
--Então vocês não estão a ver o filme!? – exclamou Teresa.  M. é que tinha impacto 
entre as professoras do 1º ciclo. Era dela que a Fátima precisava ao lado dela. Para ela, 
se M. a apoiasse, todo o 1º ciclo a apoiava. 

                                                 
80 Muitas, se não todas as pessoas que desempenhavam funções como psicólogas nas equipas de educação 
especial eram educadoras ou professoras que entretanto concluíam cursos de psicologia e que mantendo o 
destacamento como professoras mudavam informalmente de funções. 
81 Cf . com o tratamento que é dado em Parecer do CNE sobre a educação especial e com o procedimento 
de “elegibilidade” na proposta de alteração do DL 319/91 apresentada perlo ME em 2003.  Pode também 
ver-se atrás a nota 59. 
82Ver nota 73. 
83 Essa é uma opção na organização do atendimento que está na base doutras diferenças entre as duas 
equipas: fazerem Gabinetes de Psicologia, em vez de irem às escolas discutir critérios de sinalização e de 
atendimento com os professores.  Na EEE de Sintra foi pela via, da discussão dos critérios entre nós e 
com as escolas, que seguimos Ver no 5º e no 7º encontros o episódio crítico das avaliações na escola das 
Lameiras  
84 Esta questão é abordada de forma detalhada no 6º Encontro: Equipas Multiprofissionais, Sinalizações, e 
População Atendida; sobretudo na secção: Sinalizações pelas Escolas Através do Centro de Saúde: 
Deontologia e Culturas Profissionais. 
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--Não! Vocês não estão a lembrar-se bem – interveio José.  A Fátima não se limitou a 
autopropor-se para coordenadora.  Ela fez uma proposta em que, simultaneamente,  me 
propunha a mim para subcoordenador.  Era uma votação conjunta do coordenador e do 
subcoordenador e eu já tinha aceite previamente.  Ora, porque é que a proposta foi feita 
assim?  
--Tinha medo que tu lhe fizesses frente!? – sugeriu Teresa. 
--Estou-me a lembrar! – exclamou Helena.  Essa, eu não percebi.  “Aquele chega-
m’aqui há dois dias e vai já pra subcoordenador” – pensei – já não basta uma! 
--Então como é que as coisas se passaram? – insistiu José.   
... 
Devo confessar que já não me lembro muito bem.  Uma coisa é certa.  Não estava a 
pensar ir para coordenador, e não tomei a iniciativa – disse José, depois de uma pausa 
em que também ele procurou recordar-se.   
--A Fátima sabia – interveio Isabel – que para se fazer eleger coordenadora corria sérios 
riscos de que eu, a Teresa, T, M. B. e mais algumas pessoas não a aceitássemos.  
--Claro.  Mas eu votei em branco, mesmo assim – esclareceu Teresa. 
--Mas não votaste contra – fez notar José. 
--Estou-me a lembrar que houve votos em nomes de pessoas que não eram candidatas –
acrescentou Teresa. Lembro-me perfeitamente que houve um grande sururu naquela 
sala, quando apareceu um papel com o nome de M.  E ela estava como se dissesse: 
muito obrigado por reconhecerem que eu conto, mas não quero ser coordenadora.  E 
houve outro com a professora do NCDA, e vários em branco. 
--A lógica daquilo – acrescentou José – era a de assegurar a nossa neutralidade, a nossa 
tolerância, na votação e durante o ano seguinte. A Isabel não estava disposta a ser 
coordenadora... 
--Mas ela convidou a Isabel? – perguntou Teresa. 
--Ela falou comigo e com a Isabel.  Não propriamente a convidar-nos, mas a pôr a 
questão – respondeu José. 
--Lembro-me que o Manel antes de sair, quando soube que tinha sido seleccionado para 
a ESE, indicou F. como sua sucessora – acrescentou Teresa. 
--Mas uma indicação não significava nada, porque agora o despacho 36/88 estabelecia 
claramente que tinha que haver eleições – disse José.  A menos que estejas a sugerir que 
ele tomou uma posição face à equipa do tipo herança: vou-me embora, mas F. substitui-
me e tudo continua na mesma, é só elegê-la.  Não me lembro bem disso.  Talvez 
estivesse no ar uma sucessão por consenso.  Mas com certeza que me oporia a isso.  
Não me lembro muito bem mas, de certeza, que não deixaria que as coisas se passassem 
sem uma votação bem formal. 
--Aquilo eram conversas no intervalo para o café – esclareceu Teresa 
--Importantíssimo momento nas reuniões da equipa! -- comentou José, com ironia, mas 
sem deixar de reconhecer a importância daqueles momentos.  Era lá que se decidiam 
informalmente muitas coisas (sem ironia).  Por isso é que eu depois, quando fui 
coordenador, quase não fazia intervalos! – acrescentou José, entre risos e renovação dos 
protestos que isso suscitava nas reuniões da equipa. 
--Sempre tinha havido eleições – lembrou Isabel.  O Ramos Leitão, que tinha o 
consenso que sabemos, sempre foi eleito. 
--O estranho – comentou Helena – foi que tivesse havido candidatura.  No tempo do 
Chico isso nunca aconteceu.  Partíamos do princípio que todos eram candidatos e cada 
um votava em quem achava que devia ser. 
--Penso que a Fátima teve receio – insistiu José – por um lado, que houvesse outras 
candidaturas organizadas, por outro, que não havendo candidaturas não houvesse um 



 

 186 

número suficiente de votos nela, que muitos votos com que ela poderia contar se 
dispersassem.  A situação era muitíssimo diferente dos tempos do incontestado, e 
incontestável Doutor Ramos Leitão. 
--Pois, é muito provável que isso acontecesse – concordou  Helena, secundada por 
Teresa. 
--E sabia que as educadoras, eu, e mais algumas pessoas, não iríamos votar nela de 
certeza, e até podíamos formar um bloco que, face à dispersão de votos, resultasse 
vencedor – disse Isabel. 
--Mesmo assim, aquela história de M. deu que falar – insistiu Teresa. 
--Eu sei que não votei, até porque me ia embora – disse Helena. 
--A Fátima foi fazendo reuniões com vários grupinhos. Quando falou connosco, estava 
também a Amélia – acrescentou Isabel.  Propôs o nome do Zé para subcoordenador 
porque era a única maneira que via de o agarrar, de não o ter a fazer-lhe frente um ano 
inteiro. 
--Mas havia também a lógica de ter alguém que a apoiasse na coordenação para o 
secundário. Nessa mesma conversa, ela apresentou a Amélia como sendo o apoio dela 
para a coordenação do 1º ciclo e a Isabel para a pré – disse ainda José. 
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Funcionamento da EEE – De Novo a Questão da Liderança 
 
Voltamos à questão da liderança das equipas – continuou José. Durante os anos em que 
o Manuel foi coordenador, não se constituíram lideranças, nem em torno do Manuel, 
nem alternativas, nem sequer sectoriais.  Talvez com a excepção da pré.  Mas  não 
projectavam, a nível da equipa, o entendimento que tinham entre elas.  As reuniões  era 
para a risota.  E nos intervalos para o café nem faziam intriga, era só conversa fiada. 
Talvez tivessem um importante papel neutralizador, no entanto, ao fazerem isso. Quanto 
às reuniões, era o que mais confusão me fazia.  Lembram-se daquele desenho cómico 
que a nossa colega Tina nos mostrou, com cada um para seu lado a fazer barulho?!   

Eu frequentei aquele curso organizado pela DREL e fui a poucas reuniões no 
ano em que o Manel foi coordenador.  Não tenha uma ideia muito definida de como 
aquilo era. Lembro-me melhor de como eram as reuniões quando a Fátima era 
coordenadora e, para minha vergonha, eu era subcoordenador.  Metade da reunião era 
para informações. Nunca se percebia quando é que a reunião começava. A Fátima  
começava por tratar de uns assuntos avulsos com um e com outro, trocas de 
informações, mas ia misturando umas informações mais gerais com aquilo.  Entretanto 
as outras pessoas iam conversando sobre as mais variadas coisas.  Uns vinte numa sala 
pequena.  Era uma algazarra, ou uma feira, porque até havia quem vendesse ouros e, já 
não me lembro se lingerie... A certa altura, se havia ali uma acalmia porque as pessoas 
baixavam um pouco o tom das conversas que estavam a ter,  ela dizia: Então vamos 
começar a reunião, há aqui estas informações...  Mas, passados uns minutos, começava 
a falar mais do que uma pessoa de cada vez.  Era como se tivesse passado a haver duas 
ou três reuniões em simultâneo.  Perdia-se o sentido do que se estava a discutir em 
conjunto e a confusão estava instalada outra vez.  Ou então, se se conseguia pôr 
claramente um assunto em discussão, passados um ou dois minutos as pessoas já tinham 
percebido de que se tratava e, se não era directamente com elas, desligavam e voltavam 
às suas conversas.  Havia uma segunda parte em que reuníamos  por sectores.  Como 
eram menos, as coisas corriam melhor.  Pelo menos era o que acontecia no secundário.  
Mas aí éramos só três e não havia grande dinâmica.   No ano do Manel, talvez houvesse 
mais formalidade, não me lembro bem.  Havia uma segunda parte em que se discutiam 
questões.  Eu também fiz alguma pressão nesse sentido.   
--No tempo do Ramos Leitão, também se faziam essas discussões – disse Helena. 
--A propósito dessas reuniões, lembro-me agora dum episódio crítico, que foi, para 
mim, decisivo.  Foi quando se me revelou, no que então pensei ser a profundidade da 
sua dimensão intelectual, aquela que depois viria a ouvir dizer que usava o pau como 
instrumento pedagógico.  O Manuel, dando continuidade a uma prática que vocês dizem 
já ser do tempo do Ramos Leitão, bons modelos, portanto! fazia uma sessõezinhas em 
que se fazia um arremedo de formação.  Não me lembro exactamente qual tinha sido o 
tema de partida, mas a certa altura surgiu um documento onde constavam as 
percentagens dos vários tipos de problemáticas entre a população atendida no âmbito da 
educação especial e predominavam claramente as dificuldades de aprendizagem. 
Começámos a discutir as diferentes definições.  Havia um texto.  Se não era o próprio 
documento, era possivelmente um livro de Luís Miranda Correia, onde eram 
confrontadas diversas definições. Para mim era importante discutir aquilo, não só para 
chegar ao conceito mas também porque as dificuldades de aprendizagem punham um 
grande problema na organização do atendimento no secundário (2º e 3º ciclo incluídos).  
Quando se faziam listas de alunos com “necessidades educativas especiais” (NEE) em 
cada escola, tanto podia haver trinta como trezentos, em escolas com populações de 
alunos que nós sabíamos ser muito parecidas.  E na DREL queixavam-se que havia 
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escolas que sinalizavam um número disparatado de alunos. “Dificuldades de 
ensinagem”, dizia o Morgado.  Realmente, estava relacionado com atitudes dos 
professores e estratégias das direcções das escolas, mas também dependia das definições 
de dificuldade de aprendizagem.  Havia estudos que referiam  4/5 % de crianças com 
NEE, outros apontavam para valores da ordem dos 15%, ou mesmo 20 % dos alunos 
como podendo apresentar essas necessidades nalguma fase do seu percurso escolar. E 
isso dependia também das definições.  Estávamos a confrontar-nos com as diferentes 
definições e as diferentes incidências ou prevalências.  Já tínhamos lido umas duas ou 
três, quando ela se saiu com esta observação:  Atão sche elejs nam sch’entendem, sch’á 
tantajs defenichõejs, pra quê que estamoj’aqui a discutir!?  E eu mandei um murro na 
mesa, disse já não sei o quê, e saí.  Aquilo era demais para mim.  Porque eu nem me 
lembrava de alguma vez ter estado na escola à procura de uma definição para decorar.  
Quando há mais do que uma definição é que aquilo se torna interessante.  A ideia dela 
era: Se não conseguem chegar a acordo sobre qual é a boa, ou qual é a melhor definição, 
então não vale a pena o esforço, a questão deve ser eliminada da minha cabecinha. 
--Ela era muito poucochinha – comentou Isabel. 
--Sim, até foi ela que me deu a ideia para aquela piada de que alguns não deviam ter 
lugar nos comboios da linha de Sintra, quanto mais nas escolas.  Mas aquele episódio 
revelou-me “o espírito da coisa” que reinava ali.  A verdade é que ela achou que aquilo 
podia ser um contributo útil para o grupo.  Para mim é que não estava claro que o grupo 
fosse quase tão “poucochinho” quanto ela.  Mas depois fui admitindo que ela poderia 
estar mais próxima da realidade  Com aquela liderança, o grupo não poderia ir muito 
mais longe.  Eu não acredito que numa discussão liderada pelo Ramos Leitão ela se 
saísse com uma daquelas. 
--Ah pois não! – voltou a comentar Isabel. 
A partir daí, esta questão passou a surgir-me como um questão importante no 
entendimento do especial, da cultura, ou culturas, dos professores  de educação 
especial.  Como é que se funciona face a várias definições?  O que seria característico 
da cultura do Aurélio não seria dar-vos uma só definição. Dar-vos-ia acesso a várias e 
vocês fixavam-se na que melhor vos servisse, mas sem grandes discussões.  Tendo 
eventualmente conhecimento de que haveria várias, igualmente válidas, haveria de 
haver uma que, pelo menos em determinada fase ou em determinado contexto, vos 
pareceria mais adequada à realidade e à vossa acção, e era essa que adoptavam sem 
problematizar muito.  Se aquilo deixasse de servir logo se veria; sabiam que tinham um 
leque mais vasto a que recorrer.  Mas não vos interessava muito o que teria levado às 
diferentes definições nem as consequências para a acção que daí podiam resultar.  Seria 
esta a atitude predominante entre os formandos no Aurélio. Reconheça-se o pluralismo 
metodológico e o pluralismo das teorias e definições e viva-se com ele.  Um leque para 
utilizar ao gosto do freguês, do “técnico de educação especial” a quem interessa é ter 
recursos para a prática85.  Quantos mais melhor.  E isto já era um grande avanço em 
relação às escolas do Magistério e às escolas de educadoras.  Ora esta não era a 
experiência que eu tinha do meio universitário, nem sequer da Escola secundária de Stª 
Maria.  Nas reuniões do grupo disciplinar, ou mesmo em conversas na sala de 
professores, era subentendido que as pessoas sabiam que cada definição tinha a sua 
história e as suas implicações.  Podia fazer-se uma redução, mas era só para efeitos 
práticos de simplificação86.  Nem sequer no curso de formação que a DREL organizou 
                                                 
85 Cf. conclusões de I R SANCHES sobre os objectivos d a formação especializada.  Cf. Tb T 
CARIA.  
86 Havia aqui uma atitude de profundo etnocentrismo cultural da minha parte.  Evidenciá-lo é importante para compreender a 
questão das diferentes culturas de professores, nomeadamente no “especial” e como a constatação disso nos levou a colocar a 
questão da falta de unidade do ensino básico, mesmo depois de passada mais de uma década sobre a sua criação, mas pode ser 
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esse ano me apercebi totalmente de que havia entre as pessoas do especial outra maneira 
de encarar a questão.  Lembro-me que algumas colegas me puseram a alcunha de 
“escafandrista”, porque eu estaria sempre a dizer que se devia aprofundar as questões.  
Brincavam com a minha atitude, mas aceitavam-na e muitas vezes os formadores e 
outros participantes aprofundaram de facto as questões, tanto quanto eu considerei 
necessário e possível naquela que, para muitos de nós, era uma primeira abordagem.  Os 
próprios textos de referência apresentavam definições de deficiência ou de necessidades 
educativas especiais em termos problematizantes e discutiam as suas histórias e 
implicações87.  Lembro-me, por exemplo de ter pedido ao Armindo Rodrigues 
esclarecimentos sobre o conceito de NEE e de ele ter respondido referindo-se ao 
carácter relativo do conceito, relativo ao currículo, evidenciando que era necessário 
superar uma definição que fazia pensar nas NEE como uma realidade em si.  Como bem 
sabemos, NEE é uma designação que, na prática corrente da educação especial,  no 
jargão de professores de educação especial  e de outros, se aplica aos próprios alunos, é, 
na prática, uma categoria de alunos.  
--Do que me lembro do primeiro ano de coordenação do Manel – disse Helena – nós, as 
do 1º ciclo, ainda nos reunimos bastante, ainda nos organizámos um pouco.  À volta de 
quê, não sei.  Mas tenho a noção de que estávamos a funcionar   No segundo ano, 
lembro-me que, quando entraste, comentei com alguém que estava a achar graça a um 
gajo que tinha chegado à equipa  que punha questões que normalmente as pessoas não 
pensam.  Agradava-me que tivesse chegado alguém que sabia pegar nas coisas. 
--Mas porque é que o grupo não respondia positivamente a essa minha atitude, pelo 
menos tanto quanto no curso da DREL?  É certo que aí as pessoas eram todas novas, 
tinha sido um curso organizado para os que tinham entrado nesse ano ou no anterior, e 
havia um peso relativamente grande de professores do secundário, mas mesmo as 
professoras do 1º ciclo aceitavam bem as minhas intervenções.  Uma delas era a mulher 
do Niza. Estávamos ali todos para aprender e o curso estava a corresponder às 
expectativas.  Para alguns estariam mesmo a exigir demais, mas era mobilizador.  
Perguntava-me porque é que a minha atitude era tão discrepante na equipa.  Não haveria 
essa cultura na equipa do Cacém?  
--Há pouco, estávamos a falar da informalidade das reuniões em Rio de Mouro – 
interveio Teresa – e lembrei-me que M. B. queria que as reuniões fossem muito formais, 
que as pessoas se inscrevessem para falar, mas nós considerámos aquilo um desatino e 
não lhe ligámos, e a gente ria-se todo o tempo com o que se passava. 
--Isso terá sido já no segundo ano que eu lá estive.  Eu era subcoordenador e 
responsável pelo secundário.  Já tinha tido um problema sério com um professor de 
educação física destacado na equipa, porque achava que podia acumular destacamentos 
e ir treinar uma selecção de voleibol durante umas semanas.  Já tinha problemas com 
outra professora de educação física, por causa dos horários em que ia às escolas. E 
depois surgiram problemas com M. B.; penso que houve conversas, queixas sobre o 
trabalho dela numa escola secundária, mas quem começou por se meter nisso foi F., que 
até falava em mandar a acta para a DREL para ela não ser reconduzida88.  Depois ela 
tinha também problemas com a equipa, com o 1º ciclo, por causa do filho dela, que era 
apoiado por colegas nossos e eu procurei ficar à margem.  Penso que era por causa de 
tudo isto que ela queria as coisas claras e registadas em acta. 

                                                                                                                                               
importante também para esclarecer a minha posição e o modo como era visto, e como ainda sou visto pelas minhas parceiras nesta 
reconstrução narrativa – Cf T Caria. 
87 Relatório Warnock, ou definição de deficiência, handicap e desvantagem pela OMS (cf def mais 
recente apresentada por suíça na EERA/Lisboa  
88 Pelo Despacho 36/88 os professores tinham direito à recondução nos lugares em certas condições. 
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--Não se lembram?! Vinha com legislações, leituras de actas, depois as actas não 
estavam como ela queria e tinha que haver adendas às actas – acrescentou Isabel. 
--Também me lembro disso – confirmou Manuela. 
--A minha posição foi um bocado proteccionista em relação a uma colega do 
secundário.  Eu tinha discordâncias em relação ao trabalho que ela fazia, mas dizia que 
se havia motivos para ela não ser reconduzida, para quantos mais não havia. 
--E havia também o problema do filho – interveio Teresa.  Ela não conseguia distanciar-
se. 
--Ela queria resolver o problema do filho, mas estava a embrulhar aquilo tudo –
comentou Manuela. 
--Pois é, há muitas pessoas que vêm para o especial porque têm filhos ou familiares 
com deficiências.  Ficam sensibilizadas, ganham mesmo alguma familiaridade e 
experiência e chegam a fazer cursos de especialização, mas não conseguem distanciar-
se.  Foi em boa parte por isso que eu só entrei para o especial no ano em que o meu 
irmão saiu do secundário e entrou para a universidade. 
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Transição para a Nova EEE de Sintra. Comparação dos Modos de Funcionamento 
 
Quando se formou a equipa de Sintra que foi para a escola do Lourel89 – continuou José, 
abrindo para a comparação com uma fase que se seguiria e que estava previsto ser 
tratada nos encontros seguintes – dos que estamos aqui, fomos eu, a Isabel, a Manela e a 
Teresa, o que é que esperavam que mudasse? 
--Uma coordenação diferente da que havia com a Fátima.  Passou a ser a Isabel – 
respondeu Teresa. 
--Durante o 1º ano, fui eu o coordenador – contrapôs José, perante o que lhe parecia ser 
uma confusão de Teresa. 
--Mas nós, educadoras, passámos a ter uma relação mais directa com a Isabel. 
--Pois, eu ocupava-me sobretudo com a organização da equipa, dirigia as reuniões e 
procurei implementar vários “programas” com definição de participantes e 
responsáveis, para distribuir trabalho. É que eu continuava a ter mais de metade do 
horário para apoiar escolas e ainda tinha que supervisionar (como gosta de dizer a 
Fátima!) todo o secundário e mesmo o 1º ciclo, embora aí com a ajuda da Isabel.  Só os 
apoios a nível da pré é que ficaram completamente a cargo dela. 
--Esse foi um ano terrível! – Exclamou Teresa.  Tu começaste com um “ataque 
cerrado”. Era de mais.  Ele queria caracterização das zonas, levantamentos em todas as 
escolas e jardins, diário de bordo – disse Teresa, dirigindo-se às colegas que não tinham 
estado lá nesse ano.  Deu trabalho a toda a gente, em carradas. Marcava faltas por 
chegarmos atrasados.  Mas eu tinha tido uma péssima experiência com a Fátima no ano 
em que ela foi coordenadora.  Azares meus, casos pontuais. Quando o meu filho teve o 
acidente telefonava com frequência para os meus locais de trabalho.  Devia entender 
que fazia parte das funções do coordenador verificar a assiduidade.  Por isso assim que 
pude distanciei-me.  Na equipa de Sintra, passei a só ter que prestar contas à Isabel, do 
trabalho diário no acompanhamento dos miúdos.  Eu queria distância dela.  Mas 
independentemente disso, queria continuar com a Isabel que era um ponto de referência 
profissional para mim.  Além disso a área de actuação da nova equipa de Sintra era mais 
próxima da minha residência. Reuniram-se vários aspectos na minha opção pela nova 
equipa. 
--E tu, o que é que sabias sobre o funcionamento da equipa de Sintra quando decidiste 
voltar ao especial, e optaste pela nova equipa? – perguntou José, dirigindo-se a Helena. 
--Sabia que em Rio de Mouro continuava a haver problemas entre a coordenadora e M. 
B. Porque eu tinha sido professora de apoio do filho dela.  Ao fim de dois anos no 
regular, estava indecisa.  Mas como não gosto de voltar aos sítios de onde saí, decidi 
experimentar a nova equipa para ver como era. 
--Mas que ideia tinhas sobre o modo de funcionamento da nova equipa? – insistiu José. 
--Não sabia muito.  Tinha encontrado, por acaso, a Manela que me disse para eu ir para 
a nova equipa “porque o chato se ia embora e ficava a Isabel” – respondeu Helena, entre 
risos provocados pela referência jocosa ao facto de José deixar de ser coordenador.  Mas 
mesmo que ficasse “o chato” eu teria ido para lá na mesma. 
--Ele para ti nunca foi chato!? – perguntou Teresa ainda entre risos, dirigindo-se a 
Helena. 
--Não – respondeu Helena. 
--A questão do chato pode ficar para o próximo encontro.  Tenho estado a ler fotocópias 
das actas e pode ver-se aí em que medida eu era chato.  Mas para já vamos esclarecer 
                                                 
89 EB2 3 D. Carlos I, que de facto se localiza em Sint ra, à saída para o 
Lourel, mas que, para ser diferenciada da antiga es cola preparatória 
de Sintra,  era designada Escola do Lourel.  
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uma coisa.  Eu nunca marquei falta a ninguém por chegar atrasado.  O que eu dizia era 
que se alguém chegava atrasado isso devia ficar na acta da reunião. 
--Pois era – disse Teresa – ficava na acta que a reunião se tinha iniciado com fulano e 
sicrano e que depois tinha chegado beltrano. 
--E ela dizia: Então se fica na acta, falto e acabou – acrescentou Manuela. 
--Se bem me lembro, nunca chegou a ficar na acta.  Era mais uma ameaça do que outra 
coisa. 
--E as horas a que acabavam as reuniões – lembrou Teresa, entre risos, pois aquela era 
uma queixa bem conhecida.  Como hoje, que já aqui estamos há mais de três horas. 
--Mas há uma coisa que eu já encontrei nas actas que é aquela história do NACDA. 
--Isso foi uma telenovela – voltou a comentar Teresa. 
--A Isabel ainda herdou essa “guerra” – insistiu José. 
Mas também lá se pode encontrar uma coisa em meu abono.  Porque são várias pessoas 
que escrevem as actas.  E está lá claro que eu não “mandava”, mas sim que “punha à 
consideração” e frequentemente há referência a duas ou três alternativas.  Era assim que 
eu punha as questões e não era eu que decidia por qual das alternativas se optava.   Isso 
está lá clarinho e quem escrevia as actas eram vocês. 
--Não me digas que fui eu que escrevi isso!? – ironizou Teresa. 
--Eram as da Arlete! – Exclamaram, quase em coro, várias das presentes. 
--Pois, ela queria que ele lhas ditasse – acrescentou Teresa. 
--Mesmo que fosse assim, isso não deixa de mostrar que eu punha à consideração várias 
alternativas.  Não era autoritário, e muito menos ditatorial.  Agora que os diários de 
bordo e os programas e os responsáveis por cada programa estão lá, lá isso estão. 
--Ele era fazer os levantamentos para as caracterizações das freguesias ou das zonas de 
intervenção – continuou Teresa em tom jocoso, entre os risos das colegas, pois aquele 
tipo de desafio a José tornara-se uma rábula bem conhecida de todos.  Tinha que ir aos 
alfarrábios da família para ver quantas almas lá andavam e quem era filho e primo de 
quem. Para chegar à conclusão que aquilo não tinha evoluído nada. 
--Nada?! 
--Em Almoçageme, naquele início dos anos 90, nada. 
--Tinha percebido que não tinha valido de nada – disse José, que levava sempre algo a 
sério os comentários de Teresa. 
--Nunca fiz trabalho como aquele na vida.  Só no curso de especialização na ESE.  Mas 
isso foi depois.  Naquela altura nunca tinha feito.  A Amélia que estava na mesma zona 
que eu, estava aflita e eu dizia-lhe: Deixa lá que eu faço isto como sei e o gajo que se 
governe. 
--Eu de facto pedia esse tipo de trabalho, mas não de forma ditatorial.  Vocês só faziam 
na medida em que queriam.  Mas veremos isso no próximo dia.   Seria bom que nesse 
dia estivesse a Paula. Porque ela entrou connosco para a equipa nesse primeiro ano. 
--E continuava a haver problemas com a equipa de Rio de Mouro – disse Manuela.  A 
coordenadora, que nunca me ligou nenhuma, apareceu uma vez no núcleo do Lourel de 
papel na mão, para fazer uma avaliação do Paulo J.. Dizia que era uma observação 
naturalista.  Já havia a equipa de Sintra que abrangia o Lourel, mas aquele miúdo 
frequentava também a escola de O. que era da área da outra equipa, e elas nessa escola 
queixavam-se muito do Paulo. Nós, do núcleo dizíamos que ele estava bem, e ela um 
dia apareceu para fazer uma avaliação do miúdo. 
--Mas a escola regular a que o Paulo pertencia era a de O.!? – procurou confirmar José.  
Ele só ia ao núcleo de tarde, tipo ATL90, ou para aliviar as professoras.  Aqueles 

                                                 
90 Realmente, como se apuraria no encontro seguinte, ia à escola de O. à tarde, de manhã ia ao Lourel 
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arranjos tão à maneira da outra equipa.  Isso já vinha do ano anterior, ainda eu não era 
coordenador e a equipa não se tinha dividido. 
--Estava inscrito numa turma de O. , estava algum tempo na sala de aula, e ia ao 
refeitório também – esclareceu Manuela. 
--No Lourel não frequentava nenhuma sala do regular, só estava no núcleo!? –  ainda  
José, à procura de confirmação. 
--Sim.  Mas no núcleo não fazia as fitas que elas diziam – acrescentou Manuela. 
--Quando a equipa se dividiu, não me lembro já se por proposta da coordenadora, houve 
uma reunião com os pais desse miúdo e eu pus a questão de se saber se os pais queriam 
continuar com aquele esquema de ir a duas escolas, ainda por cima com a educação 
especial coordenada por duas equipas diferentes.  Para a coordenadora da outra equipa 
aquilo estava bem assim, embora não se percebesse de quem era a responsabilidade pelo 
apoio de educação especial. Eu não estava a perceber bem a situação, nem porque é que 
os pais o queriam na escola de O., se moravam na freguesia de S. João das Lampas, nem 
porque é que ele não podia estar todo o tempo na escola.  Na altura não estava claro, 
pelo menos para mim, que tinha havido modificações na organização do apoio naquela 
escola, e que A., que estava naquela escola mas já não era professora de educação 
especial, tinha era feito um acordo com a coordenadora em como continuaria a dar 
orientação à escola nessa matéria. Em anos anteriores, tinha havido uma sala de apoio a 
funcionar naquela escola.   Não estava portanto claro, nem para mim, nem 
provavelmente para os pais, se a escola tinha ou não apoio de educação especial. 
Possivelmente não estava claro nem para a própria escola.  E este é outro aspecto que eu 
critico nas soluções da coordenadora da outra equipa91. 
--Foi uma reunião horrível! – exclamou Manuela 
  
 

                                                 
91 Passados 10 anos voltámos a ter um problema semelhante com a ECAE da F.: uma miúda que estava 
inscrita numa escola e que a meio do ano, sem qualquer transferência ela queria que viesse frequentar 
uma escola abrangida pela nossa ECAE  Aí o “cavalo de Tróia” era uma sala da Liga, que formalmente 
não tinha nada a ver com a escola, mas a ECAE de Rio de Mouro conseguiu que a aceitassem lá e a partir 
daí, como todos os miúdos que estavam na Liga estavam também naquela escola, então essa miúda 
passava de contrabando, para a nossa área de coordenação, mas a responsabilidade pelo PEI não ficava 
clara, porque elas continuavam a ter aquela história do gabinete de psicologia que fazia avaliações e 
quando se trata de fazer PEI não podia haver intervenção e responsabilização dos professores de apoio 
nas escolas em que os meninos pertenciam. Chamaram àquilo um “encaminhamento”. (Ver transcrição de  
encontro 8 de 27 Fev 2002 sobre o gabinete de Psicologia,; e ver o excurso sobre DREL e NACDA nesse 
encontro) 
 


