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1º ENCONTRO 
APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE NARRADORES 

 
 
Os professores e educadoras que, continuando a prática de conversa que traziam de uma 
equipa de educação especial, se reuniram para refigurar narrativamente a sua acção 
conjunta nessa equipa, começaram por fazer a apresentação sintética dos seus diversos 
percursos escolares e profissionais e forneceram mais alguns dados biográficos 
elementares1. 

Neste primeiro encontro, o membro do grupo que a partir da sua motivação de 
investigador assumiu o papel de organizar os encontros pediu aos parceiros que 
enunciassem também a sua formulação dos objectivos e natureza do trabalho colectivo, 
e evidenciou algumas temáticas que viu emergir da experiência apresentada por cada 
um2. 
                                                           
1 Estes dados foram posteriormente aprofundados em conversas entre cada um dos membros deste grupo 
e o membro do grupo que se propôs projectar e tratar essa narrativa, bem como outros documentos 
relativos à equipa e à educação especial, no quadro de uma investigação científica que é parte essencial 
do seu projecto de doutoramento em educação (na especialidade de sociologia da educação).  Algumas 
dessas conversas serão apresentadas, com a forma de entrevistas biográficas ou de  histórias de vida, 
numa Parte Tu da tese de doutoramento.  Com base nesses dados biográficos e nas autobiografias 
resultantes dessas conversas, viria a ser elaborado um Quadro  Cronológico Sintético Com os 
Acontecimentos Mais Relevantes (em Anexo), que permitiu organizar os o 4º Encontro e seguintes.  
2 O membro do grupo que propôs e organizou os encontros não estava motivado somente pelo seu 
projecto de doutoramento.  Tal como os outros participantes estava motivado por uma dinâmica de 
relações interpessoais no contexto da equipa e do grupo mais restrito que os levava a dar continuidade a 
uma prática de encontro e reflexão sobre a sua actividade profissional.  E sobretudo estava,  motivado por 
uma reflexão estratégica e uma avaliação crítica da educação especial que os tinha levado a uma 
confrontação com o organismo que devia orientar a sua acção na administração educativa.  Pode ver-se 
neste encontro em que medida os vários parceiros o acompanhavam, uns mais que outros, nessa 
motivação. 
   Não tinha à partida uma ideia exacta de qual iria ser o seu papel na organização da narrativa.  Era 
consensual que como proponente e organizador dos encontros regularia as tomadas de palavra, tendo em 
conta um princípio de equidade, o que dada a experiência de trabalho conjunto dos membros do grupo 
não se adivinhava problemático, mas, sobretudo, de modo a conseguir uma dinâmica de cruzamento e 
complemento nas intervenções dos vários participantes.  Propunha-se coordenar os encontros, propondo 
temáticas,  assinalando problemáticas e reorganizando as temáticas ao longo da série de encontros em 
função do desenvolvimento da narrativa.  Contava com o envolvimento de alguns membros do grupo na 
transcrição da gravação magnética de alguns encontros e com as observações, comentários, 
desenvolvimentos e alterações que todos os participantes nos encontros fariam.  Mas não lhe era possível 
prever em que extensão a sua regulação (relativamente fraca) das tomadas de palavra e as suas propostas 
e reorganização das temáticas seriam suficientes e orientariam a narrativa  em determinadas direcções. 
Parecia haver  um consenso sobre o sentido geral da narrativa  (este primeiro encontro servia também 
para confirmar e testemunhar esse consenso), mas as participantes deixavam ao parceiro investigador a 
tarefa de guiar o grupo nas “encruzilhadas do caminho”, ou seja,  nos encontros e desencontros das 
memórias e das experiências.  Como se poderá ver nos encontros seguintes, os participantes assumem 
com maior ou menor frequência e durante períodos mais ou menos longos a condução da narrativa, 
conduzidos por um fio narrativo próprio.  Há breves interrupções com perguntas, feitas na maior parte das 
vezes pelo participante organizador/investigador, que podem alterar momentaneamente o 
desenvolvimento da narrativa, mas geralmente contribuem para o seu aprofundamento e a sua 
complexificação pelo cruzamento de referências, conforme ao objectivo que era consensual e ao modo 
que era esperado, sem contudo desviar o narrador do sentido geral da  intervenção narrativa para que 
tinha tomado a palavra.  Ocorrem,  porém,  interrupções que implicam desvios do fio narrativo de uma 
pessoa ou mesmo do sentido em que o grupo parecia ir.  Por vezes esses desvios implicam desorientações 
(Desorientações que podem também ser o resultado de uma fase de procura ou hesitação do grupo.).  
Essas intervenções que desviam o sentido podem ser contrariadas pelo participante 
organizador/investigador, que as pode inibir ou remeter para outro momento. (Por vezes são mesmo da 
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ISABEL  
 
Sou a Isabel, tenho 43 anos.  Terminei o 7º ano dos liceus em 75, numa altura em que as 
universidades não abriram inscrições para o 1º ano e foi instituído o Serviço Cívico. 
Pensava inscrever-me em Direito.  Para não ficar a fazer nada, resolvi inscrever-me na 
Escola de Educadoras de Infância João de Deus que era muito formal e organizado. A 
certa altura comecei a gostar e acabei educadora. 
--Espera aí! Não estás a contar-nos a tua passagem pelo capim (risos), a experiência 
africana. 

Indo mais atrás. Nasci em Nova Lisboa, porque o meu pai estava lá a fazer uma 
comissão de serviço militar.  Voltei a Angola, depois de uma passagem por Portugal, 
para experimentar o que era o fresquinho. A metrópole, como então se dizia,  começou 
por ser a casa dos meus avós na Meadela, uma freguesia de Viana do Castelo.  Toda a 
minha família é minhota, de Viana até Melgaço.   

Passados dois anos, rebentou a guerra e uma das minhas primeiras memórias é a 
de ficar sozinha em Viana quando o meu pai já tinha partido de novo para Angola e a 
minha mãe foi a Lisboa, levando a minha irmã.  Provavelmente foi tratar de uns papéis 
para nós irmos também.  Mas pensei que se iam embora e eu ficava sozinha em casa dos 
meus avós. Chorei, durante dois dias segundo contam,  atormentando os meus avós que, 
sem nenhum êxito, tudo fizeram para me consolar.  

Andei na pré, num estabelecimento da rede pública do Estado, em Luanda, e foi 
o ano que mais gostei no meu percurso escolar.   Viria a detestar a escola, porque levava 
reguadas todos os dias.  Só tenho boas recordações dessa pré-primária3. 
 Quanto a essa experiência multicultural que o Zé imagina que nós todas lá 
fizemos, só me lembro de uma negrinha que até era minha amiga.  O resto era tudo 
brancos4. 

Na primária, na mesma escola oficial, também só me lembro dessa menina 
negra.  Eu apanhava todos os dias por falar. Devia ser daquela meninas superagitadas.  
Tinha bicho carpinteiro, segundo o meu pai.  Não parava quieta, nem deixava de falar. 

                                                                                                                                                                          
sua responsabilidade, ou podem ocorrer sem que ele se aperceba imediatamente)  As decisões deste 
participante ultrapassaram a sua intenção inicial, que não a expectativa dos outros participantes, de um 
modo que o levaram  assumir um papel de orientador do diálogo  narrativo.  Reconhecendo esta situação 
decidiu assumir, a partir do 4º Encontro, e sobretudo do 5º Encontro, um maior cruzamento entre o seu 
trabalho de investigador e o seu papel de organizador dos encontros, apresentando ao grupo quadros 
síntese com a sua leitura de documentos da equipa de educação especial em que tinham trabalhado 
conjuntamente.  
   O seu trabalho de transcrição, e de adequação dos textos a um registo escrito e à  leitura de uma 
narrativa, embora feito em colaboração com alguns dos outros participantes,  reforçou o peso do 
organizador dos encontros na orientação da narrativa. Por isso, este procurou sempre o reconhecimento, 
pelos outros membros, dos textos que iam sendo produzidos, do sentido geral da narrativa e do texto 
escrito final. 
3 Tal como em  muitos outros casos em que pré está por educação pré-escolar ou primária por escola do 
ensino primário, ou educadora, está por educadora de infância, optou-se por manter a designação 
correntemente usada pelos participantes, não só para manter o tom coloquial mas também para assinalar o 
vocabulário do grupo dado o valor que a etnometodologia reconheceu ao que designa por “indexação” e 
que a partir daí se tornou incontornável numa abordagem metodológica de culturas e identidades 
profissionais como a que será feita na Parte II da tese de doutoramento que terá como uma base essencial 
esta narrativa. Faz-se portanto um uso muito alargado das palavras em itálico,  não só para assinalar o 
jargão mas também para pôr a questão da indexação da linguagem.  Na Parte II, Vós, é feita  uma 
discussão sobre a importância dessa indexação na etnometodologia e sobre a produção de saber que é 
inerente a esta narrativa.  
4  Quando confrontada com o facto de na foto da Primeira Comunhão,  ser bem visível um grande número 
de crianças de pele escura, Isabel comentou:  --Talvez porque fossem de outras escolas!.   
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De maneira que todos os dias levava reguadas. Ou esquecia-me de ir para a aula, ficava 
a jogar ao berlinde com os rapazes, chegava atrasada e começava logo a apanhar.  
Trabalhos de casa, também não era comigo, e apanhava também.   

Até que no fim, quando vim para Lisboa na 4º classe, decidi  que nunca mais ia 
apanhar e calei-me.  Nunca mais abri a boca na escola. Até ao fim do liceu nunca mais 
abri a boca. Fazia as minhas tropelias cá fora, onde continuava a ser maria-rapaz e a 
andar de mota com os rapazes pelas avenidas de Lisboa e as azinhagas de Chelas.  
Morava nos Olivais. 

Mais tarde fui para o João de Deus, por acaso.  Era uma escola muito formal, 
muito rígida e dalguma maneira, embora gostasse do curso, porque achava que me dava 
muitas bases para um futuro trabalho, achava que faltava ali qualquer coisa.  Sobretudo 
não havia espaço para aprender outro tipo de coisas. Nós tínhamos que fazer um estágio 
no segundo ano que em princípio devia ser feito numa das escolas João de Deus.  Eu 
não queria fazer lá o estágio e andava à procura de uma escola que fosse inovadora, que 
tivesse coisas novas, mas que, ao mesmo tempo, tivesse respeitabilidade na 
comunidade escolar, para abrirem uma excepção. 

Foi então que descobri o Keller5, falando com professores, nomeadamente a 
minha futura sogra, que foi presidente do Movimento da Escola Moderna. Disseram-me 
que o Keller era uma escola onde se aplicava a pedagogia da Escola Moderna, o método 
da escola Freinet. O Keller era muito conceituado na época.  Estava a fazer grandes 
experiências pedagógicas, grandes inovações. Tinha sido fundado pelo João dos Santos, 
que continuava a ir lá. E fui-lhes pedir para fazer o estágio ali. A Escola João de Deus 
autorizou-me e eles ficaram responsáveis pelo meu estágio. 

No 3º ano do curso havia um estágio de um ano inteiro, simultaneamente com 
algumas aulas, e eles convidaram-me para fazer lá o estágio.  E lá fiquei. Permaneci ali 
a trabalhar, mesmo depois de terminar o curso de educadora, durante mais três anos. 

No primeiro estágio, trabalhei com a supervisão de uma educadora 
especializada6 que tinha a responsabilidade da sala.  No segundo estágio, do terceiro 
ano do curso de educadora,  já assumi sozinha um grupo de 8 miúdos. 

O Keller foi a minha grande escola.  Foi aí que aprendi a ser educadora.  Em que 
aprendi uma série de coisas em termos pedagógicos, e não só, também em termos 
pessoais, de vida.  Porque havia uma equipa multidisciplinar muito grande, com vário 
tipos de técnicos, e pessoas conceituadíssimas a liderar.  Tínhamos reuniões semanais e 
tudo o que era feito com os meninos era muito discutido e reflectido. 

Em 81,  concorri para o curso de especialização no Instituto António Aurélio da 
Costa Ferreira, com a ideia de  me especializar em deficiência visual. Mas acabei  por 
me especializar em deficientes mentais, porque achei que em relação aos deficientes 
visuais já não ia aprender nada de novo.  Porque a deficiência visual está muito ligada a 
técnicas e essas eu já as dominava mais ou menos, pelo menos aquelas de que 
necessitava.  A deficiência mental era aquela que me poderia dar o que necessitava, 
porque, mesmo no Keller, as grandes dificuldades que encontrávamos era quando os 

                                                           
5 Instituto Helen Keller, fundado em 1965 (Cf. DIAS) pela Liga Para a Profilaxia da Cegueira, onde 
pontificavam médicos como João Coutinho e João dos Santos. 
6 Por especializada, educadora especializada ou professora especializada, entendem geralmente os 
participantes nestes encontros, que se trata de educadores ou professores (do 1º ou 2º ciclo) que 
completaram os cursos de especialização em educação especial organizados, até 86, pelo Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira ou por outros institutos para o atendimento de crianças e jovens com 
deficiências, ou depois disso,  pelas Escolas Superiores de Educação (Cf. DIAS,  ou SANCHES (1995) 
ou MELLO et al)     
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miúdos apresentavam também problemas de défice mental, ou uma dificuldade de 
aprendizagem mais ou menos grave, associada à cegueira7. 

Entretanto, eu colocava-me também a questão da segregação.  O Keller era uma 
escola pioneira na integração, que recebia crianças normovisuais – mais de metade8.   

Eu comecei a acreditar muito na integração e achei que era o caminho.  E foi 
por isso que, ainda no Costa Ferreira, decidi fazer o estágio já numa equipa de 
educação especial: a EEE de Sintra, por ser a mais próxima do sítio para onde tinha ido 
morar quando me casei. 

Fiz aí o estágio e depois fiquei na equipa9.  Com as sucessivas divisões fui 
ficando nas novas equipas que se criaram: primeiro na que teve sede em Rio de Mouro e 
depois na de Sintra, com sede na Escola C+S D Carlos I, conhecida como Escola do 
Lourel. 

Em 91, já na nova equipa de Sintra, estava a dar apoio a uma criança cega-surda 
e senti algumas dificuldades.  Contactei com pessoas do ministério, ou com a ESE, para 
tentar encontrar alguma orientação e, como isto coincidiu com a criação na ESE de 
Lisboa de um curso de especialização em cegos-surdos, foi-me proposto frequentá-lo.  
Foi um curso em que havia uma colaboração com a Universidade de Boston.  Foi 
depois designado como  especialização em multideficiência.  Durou de 91 até 94 e era 
frequentado em regime intercalar com o trabalho: mais ou menos, uma semana de aulas 
por mês, em regime de seminários.  Eu não tive que fazer as cadeiras teóricas porque já 
era especializada. 

De 92 a 97, fui coordenadora da equipa de educação especial de Sintra e depois 
estive na Equipa de Coordenação de Apoios Educativos (ECAE) de Sintra até 2000, 
altura em que nos demitimos10. 

Fui para a educação especial por convicção.  Porque achava que era aí que se 
faziam experiências, onde estavam os pioneiros da educação. Onde as coisas avançavam 
mais, nomeadamente em relação ao regular11.  A educação especial dava grandes 

                                                           
7 Cf. F Pereira (1993). 
8Pode-se ver o 3º Encontro (Da Educação Segregada à Integração Escolar (e Social)), onde diz que no 
Keller só não promoviam a integração nas escolas antes do 6º ano porque achavam que ainda não estavam 
apetrechadas. 
9 Quando o termo equipas é utilizado sem outra especificação, refere-se à equipas de educação especial, 
que também podem ser designadas pelas iniciais: EEE.  As EEE  eram constituídas por todos os 
professores destacados para a educação especial num concelho (Em concelhos muito populosos, como 
Lisboa ou Sintra havia duas ou mais equipas).  Foram criadas no final dos anos 70 para promover a 
educação de crianças com deficiências no contexto das escolas públicas, preferivelmente conseguindo a 
sua integração plena, ou pelo menos  recorrendo a medidas segregativas na estrita medida de necessidades 
especificas dessas crianças.  A sua constituição e acção  foi regulada primeiro pelo Despacho 36/88 e 
depois pelo Despacho 105/97.  Os documentos internacionais de referência para as políticas que 
presidiram à sua criação e orientação foram o Relatório Warnock (1978 ) e a Declaração de Salamanca 
(1994).   
10 As equipas de coordenação de apoios educativos (ECAE) foram instituídas pelo Despacho 105/97 que 
reorganizou as EEE, substituindo a sua coordenação por uma equipa de coordenação com um a três 
professores de educação especial ou técnicos de educação e deixando de destacar os restantes professores 
de educação especial para EEE.  Estes passaram a ser destacados em escolas ou grupos de escolas, 
embora continuassem a reunir periodicamente com as ECAE  que, no quadro das suas tarefas de 
coordenação entre professores, órgãos de gestão (As  ECAE tinham  funções de apoio à gestão escolar na 
área da resposta a necessidades educativas especiais.), encarregados de educação, administração central e 
vários serviços locais de outros ministérios ou não governamentais, orientavam tecnicamente o  trabalho 
dos professores de apoio educativo. 
11 O regular ou ensino regular é entendido aqui por oposição ao ensino especial, dirigido às crianças com 
deficiências várias e que afectam de modos diferentes os seus processos de crescimento e aprendizagem.  
Na generalidade e por génese histórica que visava a uniformização, o ensino, nomeadamente o ensino 
público, não tinha em conta as necessidades educativas de cada criança.  È ume ensino padronizado, 
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oportunidades às pessoas para fazerem experiências novas. Apostei muito na integração 
de crianças com deficiências nas escolas públicas onde estava a maioria das crianças.  
Era para mim um ponto de honra e acho que a consegui, quer enquanto educadora de 
apoio12, quer enquanto coordenadora da equipa. Aliás, um dos meus objectivos ao 
aceitar ser coordenadora, era poder promover a integração noutros níveis de ensino.  
Porque se na pré tivemos alguma dificuldade, mesmo assim conseguimos rapidamente.  
Mas no 1º ciclo isso estava a revelar-se mais difícil.  E no 2º e 3º ciclos ainda pior.  
Acho que isso foi conseguido, tanto quanto possível.  

Fui para a ECAE porque acreditei que a inclusão era o passo a seguir à 
integração. Neste momento acho que as coisas estão a andar para trás. Que, 
administrativamente e logisticamente, nos estão a “cortar as asas”.  E, portanto, a 
sensação que eu tenho é que o meu percurso na educação especial, que foi sempre em 
crescendo,  teve, agora, um terminus. Que, a partir daqui, dificilmente andará para a 
frente.  Que terá um retrocesso.  Por isso, acho que de facto era importante deixar 
registado este caminhar conjunto desta equipa que tanto contribuiu para que isto fosse 
crescendo. Agora já não há experiências pioneiras.  Nestes últimos anos já não sentia 
isso.  Tenho mesmo pensado, e disse-o várias vezes ao longo destes três anos, que com 
a “história” da inclusão algumas crianças com deficiências até estariam a ficar 

                                                                                                                                                                          
uniformizado e pouco dado á diferenciação pedagógica, por isso simultaneamente massificado e 
segregativo.  É esse ensino  que aqui é designado por regular ao mesmo tempo que é percepcionado por 
uma jovem educadora em formação como pouco inovador e como não permitindo tão boas perspectivas 
de desenvolvimento profissional como o ensino especial no final doa anos 70.  No contexto dos anos 80 e 
90,  a designação regular pode ser adoptada pelas professoras e educadoras que passaram por 
destacamentos na educação especial, para se referirem às colocações em escolas e jardins de infância em 
que tem a responsabilidade de turmas ou salas, por oposição à responsabilidade de educação especial que  
podem ter tido no contexto dessas mesmas escolas e jardins.  Estamos nestes casos e neste contexto 
histórico perante um ensino regular em que se realiza a integração, pelo menos tendencialmente, de todas 
as crianças.  O ensino regular está então por ensino público e refere-se mais ao papel dos professores do 
que Necessariamente às características educativas mais ou menos segregados do contexto. 
12 Educadora de apoio é uma designação usada neste contexto com o sentido de educadora que trabalha 
com crianças deficientes  integradas em jardins de infância.  Como essas crianças estão integradas e é 
desejável que sejam as educadoras responsáveis pelas salas a assumir também  o trabalho educativo que 
corresponda a boa parte das  necessidades educativas que essas crianças têm,  mais ou menos resultantes 
dos quadros patológicos ou deficiências (por isso designadas Necessidades Educativas Especiais -- NEE 
).  A intervenção das educadoras especializadas toma a forma, centra-se, no trabalho com os alunos em 
actividades complementares e  no trabalho com as educadoras responsáveis pela sala, na avaliação das 
crianças e dos seus contextos e na elaboração e avaliação do desenvolvimento de projectos educativos.  A 
intervenção das educadoras de educação especial toma por isso a designação, de apoio.  Desde a 
publicação do Despacho 105/97, essas educadoras receberam a designação oficial de educadoras de 
apoio educativo.  
   O mesmo vale para as professoras.  Mas como na designação de professoras de educação especial a 
redundância é menos evidente, era mais raro que estas professoras usassem a designação de professora de 
apoio.  Termos e expressões como apoio, menino apoiado, ou dar apoio  têm o sentido que resulta do que 
atrás ficou escrito em relação à intervenção educativa em contexto de integração, de 
professores/educadores especializados, ou de outros a exercerem as suas funções.  Se essa intervenção 
consistia fundamentalmente em avaliação seguida de planificação com o professor/educador responsável 
pela sala, com orientações para a actividade desse professor ou dessa educadora, sem um regular trabalho 
do professor de educação especial com o aluno, esse apoio recebia a designação de apoio indirecto.  
Aplicando-se a designação de apoio directo àqueles casos em que o professor de educação especial 
realiza regularmente trabalho pedagógico com o aluno deficiente ou com NEE, isoladamente ou no 
contexto de grupos.  Durante muitos anos esta designação tinha valor administrativo e informação com 
base nessa diferenciação era recolhida e tratada estatisticamente.  A definição dessas categorias de 
trabalho era problemática e tornou-se patentemente contraditória com as orientações técnico-
administrativas que o ME foi dando para a organização da actividade dos professores de apoio e para a 
intervenção, nas escolas, das EEE em que os professores de educação especial estavam organizados 
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prejudicadas13.  Embora a minha avaliação fosse que, de facto, alguns miúdos estavam a 
ser prejudicados, isso podia ser uma contrapartida ao avanço da inclusão e contribuir 
para melhores condições nas escolas para todos os outros miúdos, com base na ideia de 
que numa “escola para todos”, haveria um projecto educativo adequado a cada um.  E 
também acho que é importante fazermos a avaliação disso, nestes encontros, agora que 
já não há ECAE em Sintra,: o que, de facto, significou a “inclusão” . 
--Para além da problemática da aplicação dos princípios da “escola inclusiva”, da 
passagem do conceito de integração ao de inclusão, vejo emergir  desta apresentação a 
temática da identidade de educadora de infância e sobretudo da identidade de 
educadora especial e a importância da formação no contexto de um centro de 
referência, com uma equipa multiprofissional, e as possibilidades de desenvolvimento 
profissional que isso abriu – concluiu  José. 

                                                           
13 Referência à política da escola inclusiva, vaga, hesitante e contraditoriamente expressa no despacho 
105/97 e nas orientações da administração escolar que se lhe seguiram.  Uma abordagem sistemática 
desta problemática está prevista para o último desta série de encontros.  
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HELENA 
 

Nasci em Lisboa, onde frequentei a escola primária  e, depois, o Liceu Filipa de 
Lencastre, até ao 5º ano do liceu.  Em 73, fui para a Escola do Magistério Primário, 
também em Lisboa, onde, até 75, tirei o curso do magistério, para ser professora. 
Portanto, como estão a ver, apanhei o 25 de Abril no Magistério e ainda tive, no 1º ano, 
a formação que havia até então para os professores da primária. E o fim do 1º ano sem 
formação nenhuma: os professores, nitidamente, sem saberem como é que haviam de 
nos enquadrar. Depois apanhei um segundo ano com eles um bocado à procura do que é 
que faziam com a nova formação.  
--No primeiro ano, aprendeste essencialmente que o regime podia mudar! Que a 
História podia avançar! – disse José, entre risos.. 
--Sim.  Mas havia disciplinas engraçadas – continuou Helena, em tom de ironia. 

Se calhar vocês não sabem, mas tínhamos disciplinas como: Lavores, em que 
fazíamos  roupinhas para bebé;  Canto Coral, onde aprendíamos o Hino de Portugal e o 
Hino do Brasil; Psicologia, onde não nos davam nenhum conhecimento do 
desenvolvimento da criança, nesse primeiro ano do Magistério, davam-nos  o programa 
antigo do 6º e 7º ano que começava com Psicologia, antes de passar para a Filosofia; e 
OPAN14, que também era do currículo do curso complementar do liceu. 

No 2º ano, entraram novos professores.  No geral, não foi um curso que nos 
preparasse convenientemente para a didáctica. Porque eu lembro-me que nós nas 
didácticas que tínhamos, da leitura e da escrita, e da matemática, era suposto 
prepararem-nos para os anos todos, e não passámos da preparação para o 1º.   

Mas, no 2º ano do Magistério, houve uma abertura para outras formas de ensino.  
Estudámos então como é que estava estruturada a educação noutros países. Com muito 
trabalho de investigação e de grupo, que não tínhamos tido no 1º ano 

Também não tive o estágio clássico, que se fazia, no 2º ano do curso, nas escolas 
anexas, com orientadores.  No estágio, fomos, sem acompanhamento, em grupos de três 
ou quatro,  para os bairros degradados de Lisboa e arredores.  Lembro-me de estar na 
Damaia e num bairro de barracas por detrás do Alto de S João. Íamos aí dar aulas. 
Também não tive exame de estado, como acontecia até ali. 
 No ano seguinte, fui dar aulas para  o Alentejo. Quem, como nós, tinha 18 ou 19 
anos naquela época, tinha aquela ideia do Alentejo ..  Um grupo de alunos fez uma 
proposta ao Ministério da Educação para irmos para lá trabalhar.  Não nos deram 
resposta como grupo, mas ficámos colocados individualmente. Alguns ficaram aos 
quatro ou cinco numa mesma zona.  Eu acabei por ficar sozinha – era mesmo professora 
única – numa aldeia do Concelho de Odemira, mas já muito junto da serra algarvia. O 
nome era Pereiras, passava lá a linha férrea para o Algarve. Não sei quantos habitantes 
tinha. Cerca de trezentos.  Fiquei lá um ano.  À parte disso, foi importante ter feito 
alfabetização aos adultos, à noite, com outros elementos população.  E sobretudo, estive 
muito ligada aos problemas da aldeia, às coisas que a aldeia fazia, desde os empedrados, 
ao posto de saúde.  Era uma actividade na escola, com os alunos, muito virada para a 
aldeia e o que a população fazia.  Estive um ano nessa aldeia.  Nos primeiros tempos, 
ainda vinha a Lisboa de quinze em quinze dias.  Depois nem isso. 
 No fim do ano, voltei a Lisboa e estive colocada no Cacém porque morava em 
Mira Sintra.  A escola era num palacete, a Quinta da Fidalga, ocupado pela população, 
onde depois instalaram o Colégio de Nª Sr.ª do Monte do Carmo, que viria a receber 

                                                           
14 OPAN são as iniciais de uma disciplina do plano de estudos do curso complementar dos liceus até 
1974: Organização Política a Administrativa da Nação 
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muitos alunos de educação especial.  Tive uma turma de 4º ano com meninos bastante 
problemáticos,  de 12/13 anos. 

No ano seguinte, como a minha irmã fazia parte de Comissão de Moradores de 
Mira Sintra e fazia alfabetização à noite juntamente com pessoas que viriam a fundar o 
CECD (Centro de Educação de Crianças Deficientes), fui convidada para ir para o 
CECD.  Já no ano anterior me tinham falado nisso mas, com um ano de prática, não me 
sentia capaz de dar aulas a deficientes. No ano seguinte, o 3º ano  que fui professora, 
decidi mesmo apostar e entrei para o CECD.  Estive lá dois anos e meio. 
 Aí, a grande experiência foi a de esquecer tudo o que tinha aprendido para ser 
professora do 1º ciclo.  No CECD, estive no 1º ano com um “grupo de sensoriais”, com 
idades entre os 3 e os 6 anos – o essencial da aprendizagem era na área sensorial.  E no 
2º ano com um grupo de miúdos mais velhos mas a que davam o nome de “pré-escolar”.  
Foi aprender a esquecer aqueles objectivos do ensinar a ler e a escrever.  

Foi uma aprendizagem com todas as pessoas, porque todos estavam a iniciar.  
Tanto psicólogos como professores, tínhamos  reuniões semanais. Essa foi grande parte 
da aprendizagem. Havia também alguns cursos que a DEE (Divisão de Educação 
Especial no Ministério da Educação) fazia, que duravam uma semana ou duas. Lembro-
me de um na Comuna e outro na Gulbenkian. 

A meio do terceiro ano que estava no CECD, saí para ir fazer um curso de 
Educação pela Arte.  Eu sempre achei e continuo a achar que, talvez por ter feito a 
minha formação inicial no período em que foi, me faltavam bases e que havia coisas que 
eu precisava de ir buscar a outros lados. E também  pelo tipo de trabalho que tinha no 
CECD.  Foi o que me motivou a ir para este curso de Educação pela Arte. 

Para além de formação profissional, também como formação pessoal penso que 
esse curso foi uma coisa bastante importante.  Eram três anos com estágio.  Mais uma 
vez fiz o estágio com grupos de crianças que tinham problemas de comportamento  e 
aprendizagem, que fomos buscar às várias turmas da escola para com eles fazermos 
ateliers  duas a três vezes por semana.  Foi em 81/82, numa escola do Bairro das Furnas, 
em Benfica.   

Quando regressei ao ensino, já não  fui para o CECD.  Era suposto ir, porque 
tinha saído para voltar. Mas, entretanto, tinha sido criada a EEE de Sintra, com a 
valência das dificuldades de aprendizagem – não posso dizer deficiência mental porque 
nós na altura no 1º ciclo não tínhamos ainda deficientes mentais nas escolas. Era o 2º 
ano que estava a funcionar aquela equipa, que às vezes dizemos que era a Equipa do 
Cacém, porque a sede era no Bairro de Mira Sintra. 

Nessa equipa estavam vários colegas com quem eu tinha estado no CECD.  
Quanto à formação, para além da que a DEE dava, havia também as reuniões de equipa 
e um programa de acompanhamento de A-da-Beja que nos era feito mensalmente pelo 
Sérgio Niza e outros professores do COOMP15, que estava ligado, e ainda estará, ao 
Movimento da Escola Moderna.  No 2º ano do curso do Magistério, já tinha ouvido 
falar em Freinet e na Escola Moderna  É aí que eu vou buscar ideias e práticas para o 
funcionamento das salas de apoio16. 

Depois de dois anos a trabalhar na educação especial, entrei para o curso de 
especialização do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, onde estive três anos, até 
86/87, ano em que fiz o estágio. O curso nessa altura ainda durava três anos. 

                                                           
15 COOMP são as iniciais de um serviço do Ministério do Trabalho e Segurança Social, o  Centro de 
Observação e Orientação Médico-Pedagógica. 
16 Para esclarecimento dos termos que se referem a várias modalidades em que os professores de 
educação especial desenvolviam o seu trabalho de apoio educativo, ver no 4º Encontro: Modalidades de 
Atendimento. 
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Nós, que na altura já tínhamos uns anos de educação especial, não alinhávamos 
muito com as professoras formadas no Aurélio porque, salvo raras excepções, sobretudo 
as professoras do 1º ciclo que por lá tinham passado, estavam ligadas  às classes 
especiais, e nós, a nível de equipa, já tínhamos outra filosofia de actuação que não a 
dessas classes especiais17. E tínhamos a ideia de que o Aurélio só formava para as 
classes especiais,   Mas achei que poderia lá aprender mais alguma coisa e fiz os três 
anos.  E acho que foi muito bom.  

Fiz o estágio no ano em que o CECD fez os núcleos18, tanto na escola primária 
do Lourel como na escola dos  Missionários.  Mas os meninos que lá tive, nos 
Missionários, não vieram do CECD. Eram miúdos da escola mas, neste caso, já com 
deficiências19. 

Depois do estágio, há outro bloco de três anos em que  estive um ano com a sede  
em Mira Sintra e depois, quando a equipa se dividiu, estive dois anos com a equipa que 
foi para Rio de Mouro. Fui para lá porque já morava nas Mercês. O primeiro ano ainda 
estive  em itinerância e os dois seguintes em sala de apoio em Ouressa.  Foi quando a 
escola de Ouressa foi construída.  A Câmara Municipal disponibilizou uma sala para a 
equipa e eu montei essa sala de apoio em Ouressa. 

Em 89/90, saí da educação especial.  A minha ideia era estar fora um ano, mas 
acabaram por ser dois. Estive outra vez numa escola do meio rural de lugar único:  era 
no Concelho de Mafra, numa povoação da freguesia de Milharada com o nome de 
Cachoeira. 

Quando regressei ao especial, vim para equipa que tinha sede em Sintra.  Até aí, 
eu tinha trabalhado sempre em escolas do Cacém ou de Mem Martins, mas por diversos 
factores preferi vir para esta zona. E depois estive estes anos todos com vocês, nesta 
equipa.  Portanto desde 92/93. 
--Não disseste que te convidámos para a coordenação no segundo ano das ECAE. E 
que. depois de muitas hesitações aceitaste e fizeste parte da ECAE de Sintra durante os 
últimos dois anos, demitindo-te juntamente connosco no final de 2000. 

A temática mais importante que vejo emergir da tua apresentação é a da 
formação no contexto de um centro de educação especial e como aí superaste o âmbito 
da tua formação e experiência como professora da escola primária.  Essa experiência 
relaciona-se com a problemática da tua identidade profissional: da procura de uma 
identidade profissional como professora da escola primária, ou do 1º ciclo, como tu 
preferes dizer,  à estabilização de uma identidade de professora de educação especial.  
Mas há outras temáticas que afloram no que nos contaste: como a formação teórica vs. 
formação prática, a escassa formação dos professores no magistério primário, os tipos 
de crianças a que a educação especial deve responder – as populações alvo, e os 
modelos de atendimento na educação especial, que se relacionam com a problemática 
mais geral, que para a Isabel também é fundamental, da integração das crianças com 
deficiências em escolas públicas, que nós costumamos designar por  “o regular”, isto é, 
o princípio de que devem ser educadas juntamente com as outras, embora reconhecendo 
e respondendo à especificidade das suas necessidades educativas. 
 

                                                           
17 Ver no 3º Encontro: Da Educação Segregada à Integração Escolar (e Social). Cf. SANCHES (1995)  
18 Núcleos é a designação de outra modalidade de organização dos apoios educativos, com carácter  mais 
segregado que as salas de apoio.  Para melhor esclarecimento do significado destes termos pode-se ver 
nota 19 do 3º Encontro e no 4º Encontro: Modalidades de Atendimento. Sobre a concepção dos recursos 
em educação especial, cf. Reynolds (1962) ou Deno (1079). 
19 A exigência da as deficiências serem confirmadas medicamente só foi superada no início da  década de 
90, com o DL 319/91. 
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MANUELA 
 

Sou Maria Manuela Vieira Gonçalves, nasci em Luanda, em 1957, portanto, 
tenho 44 anos.  Como formação, fiz o curso complementar do Liceu, que acabei já em 
Portugal em 75/76.   A seguir, fiz o curso do Magistério Primário em Lisboa – foi o 
segundo curso no Magistério com a duração de três anos.  E, recentemente, no ano 
2000, fiz o Complemento de Formação de professores do 1º ciclo, na ESE João de 
Deus20.  

Em relação à minha infância e adolescência, toda passada em Luanda, tenho 
ideia de ter feito um ano no jardim infantil.   Depois, entrei num colégio elitista, o 
Colégio Moderno – mas não tinha nada a ver com o Mário Soares.  Andei lá os quatro 
anos da primária e fiz o ciclo preparatório já numa escola mista mas onde as turmas não 
eram mistas. A seguir, fui para o Liceu Feminino Guiomar de Lencastre, onde estudei 
até ao 7º ano, que não acabei porque, quando se deu o 25 de Abril, estava no 6º e não 
houve mais aulas nesse ano lectivo. Houve greves e  esses movimentos revolucionários 
todos: a tomada do Liceu pelo MPLA… 
 Em Luanda, quem eram as minhas colegas no Liceu?  Havia a burguesia 
mestiça, as Nascimento etc., mas a maior parte era população branca.  Havia também 
um liceu misto, que era um bocado mais longe – além disso, o meu pai sempre teve 
aquelas manias de não me pôr em liceus mistos. E havia as escolas técnicas, que 
absorviam o resto da população que era suposto não fazer estudos prolongados.  Com 
menos possibilidades económicas. 

Quanto à vivência multicultural que o José pensa que eu tive21.  Lembro-me 
mais do período em que vivemos próximo de um musseque.  Porque, entretanto, eu saí 
da zona da baixa e os meus pais fizeram uma casa num bairro que estava a ser 
construído numa zona limítrofe de Luanda, de onde estavam a tirar os musseques e a 
fazer bairros. Era um bairro que ainda estava a ser feito. Ainda não havia ruas 
alcatroadas, quando saímos de lá.  Mas eu não convivia com as jovens das cubatas.  
Convivia com as jovens que viviam em casas como a minha, mas em que havia mestiços 
e negros.  O bloco por detrás da minha casa era todo ocupado por gente negra. 
Vivíamos assim, par a par, mas não havia contactos.  Lembro-me que havia um 
enfermeiro que tinha três mulheres, todas a viver na mesma casa. Havia alguns rapazes 
que brincavam juntos na rua, mas eu não andava muito misturada, talvez por ser 
rapariga. Andava mais com meninas, em casa umas das outras. A minha mãe não me 
deixava ficar à noite por ali, porque era tudo muito mal iluminado.  Embora eu tenha 
muitas amigas, algumas com quem continuo a dar-me cá em Portugal, que não são 
brancas.  Aliás, eu tenho família que não é branca.  Mas é gente duma elite.  Só quando 
visitava a avó de uma prima minha que morava fora de Luanda é que me aproximava 
mais daquela maneira de viver tradicional. Ela era preta e vivia numa cubata onde fazia 
os cozinhados típicos, mas que eu nunca apreciei.  Há primos meus que casaram com 
raparigas dessa elite de mestiços, que ficaram lá e que estão ligados ao governo do 
MPLA.  O meu pai conhece os laços familiares de muitos deles, que às vezes aparecem 
na televisão, por exemplo como locutores, ou jornalistas.  Ele foi para lá com quatro 
anos e conhece bem essa burguesia mestiça de Luanda.  Foi só depois de um período de 
                                                           
20 Os cursos de complemento de formação permitem às professoras com o curso do Magistério ou com 
cursos de educadora de infâncias ter equiparação a licenciatura. 
21 Cf. nota 4.  Do que não parece haver dúvidas é de que na percepção de Isabel, como na de Manuela, 
Alda e mesmo Paula, durante um período de dois anos,   relativamente mais curto,  mais do que serem 
elas a irem a África, o que seria de esperar que lhes tivesse proporcionado alguma vivência multicultural,  
mormente na escola (embora Paula e Alda salientem que nunca aí frequentaram a escola pública) eram a 
crianças africanas a ir à escola “de Portugal”.  
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dúvidas e resistência que o meu pai decidiu vir para Portugal, onde chegámos em 
Agosto de 75.  Em 75/76, frequentei o Liceu Dª. Filipa e depois fiz o curso do 
Magistério, como já disse.    

Comecei a trabalhar em 79/80.  Fui trabalhar para o NASE (Núcleo de Acção 
Social Escolar) de S. João do Estoril.  Tomava conta da escrita do refeitório e dos 
subsídios aos alunos. No ano lectivo seguinte, fiz uma experiência numa escola da Mata 
de Benfica, que é a n.º 124, com uma turma que, nas escolas grandes como aquela, 
faziam “de restos” que ficavam das turmas da 4ª classe quando as professoras acabavam 
o ciclo com um grupo e recomeçavam com outro na 1ª classe.  Miúdos com muitas 
dificuldades de aprendizagem.  Eu tinha 23 anos e eles tinham 14 – Elas tinham mamas 
como eu!  

Em 85/86, devido a só encontrar colocações longe, na Lourinhã e assim, aceitei 
um trabalho em Mem Martins, num colégio.  E não gostei.  Saí e no ano seguinte, por 
mero acaso, entrei no CECD.  Foi por mero acaso porque, antes de entrar no CECD, fiz 
três substituições.  Ia à Direcção Escolar de Lisboa para concorrer e só encontrava 
lugares de substituição: Cascais, Paço de Arcos ... Em Dezembro, na lista de escolas a 
concurso, apareceu a substituição no CECD em Mira Sintra.  Eu sempre tive uma certa 
curiosidade por trabalhar com esses miúdos, experimentar.  Era uma substituição para 
todo o ano e como eu já tinha feito aquelas substituições de curta duração… 

Não sabia exactamente que tipo de miúdos ia encontrar.  Não sabia que havia lá 
casos tão pesados.  Eu nunca tinha visto tantos deficientes à minha frente.  Quando 
entrei lá e, à hora de almoço, vi “miúdos” da minha idade, fiquei impressionadíssima22. 
--Quando estava nas aulas do Costa Ferreira – interveio Isabel, alguém foi falar do 
CECD e mostraram um filme, que me interessou porque era na zona para onde eu tinha 
ido morar e onde poderia vir a trabalhar, mas fiquei mal impressionada com a pobreza 
de instalações e de materiais.  Comparado com os centros que eu conhecia, o Keller, o 
Castilho, o Centro de Paralisia Cerebral em Alvalade, o centro da APPACDM 
(Associação Portuguesa dos Pais e Amigos da Crianças com Deficiência Mental), como 
A Tartaruga e a Lebre, onde também fiz um estágio, para observações e registos, 
planificações, eram instalações muito pobres – não obstante no Keller também ser tudo 
pré-fabricado – e, naquele contexto, a deficiência surge de uma forma mais chocante.  
Na Tartaruga e a Lebre, sobretudo a parte dos bebés tinha um ar asséptico – a 
coordenadora era uma enfermeira, devia ser por isso23.  
--Pois é! As instalações são muito mais importantes do que muita gente julga – disse 
José. Mas as instituições arrancam com pouco dinheiro. O CECD, tem desde meados da 
década de 90, instalações adequadas. 
 

                                                           
22 Miúdos, é um termo muito usado pelas participantes nestes encontros que. O termo miúdos é utilizado 
com profusão pelas educadoras e professoras que participaram nestes encontros, tendo sido escrito 
geralmente em itálico.  De modo geral é uma maneira corrente de designar as crianças, os alunos, mas é 
usado por vezes como um eufemismo quando se referem a crianças com deficiências.   Isso é 
particularmente evidente quando se referem a jovens ou jovens adultos com deficiências designado-os por 
miúdos, ou por miúdos deficientes.  Uma confirmação deste sentido do termo pode encontrar-se pelo uso 
mais restrito do termo menino: igualmente usado como sinónimo de criança, tem por vezes um uso 
eufemístico, mas nunca é aplicado a jovens adulto ou adultos com deficiências, a não ser com um sentido 
manifestamente irónico; e nesse caso não é um uso específico para os jovens adultos com deficiências. 
Esta nota resulta da constatação do uso destes termos durante esta narrativa mas também da observação 
durante anos de convivência no meio  que é a educação especial.  Sobre o modo como é percebido o 
estatuto de adulto de pessoas com deficiência, pode ver-se também Pombeiro (2002) Para Uma 
Antropologia da Deficiência. 
23 Sobre as profissões na margem da Educação Especial, cf. DUBAR e ver no 3º Encontro a discussão 
sobre a evolução do CECD (um centro de educação especial) e os técnicos que o foram controlando. 
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Apresentei-me em Mira Sintra em Dezembro de 86 – retomou Manuela – e entregaram-
me um grupo de 7 crianças. Eram miúdos entre os 12 e os 14 anos, alguns com 
síndromas de Dawn e os outros também com deficiência mental.. Trabalhei com eles 
todo o ano, sem me serem dadas muitas indicações…  E eu tinha muito pouca 
experiência, até de ensino regular.  Andei para lá a apalpar terreno.  Professoras lá, 
havia uma que trabalhava com os pictogramas24, I, que não me disse grande coisa, 
porque não era muito simpática.  Disseram-me em traços largos que eles aprendiam a 
ler e a escrever pelo método global: começando pelos nomes e outras coisa assim muito 
funcionais:  os nomes de localidades, para apanharem as camionetas.  O que para mim 
na altura era não me ensinarem nada – eu não fazia a menor ideia do que fosse um 
currículo funcional. Não me ensinarem o que eu sentia que precisava.  Lembro-me de 
ter pegado no programa do 1º ciclo e de ter elaborado um programa em que peguei 
nos temas do estudo do meio: era a alimentação, o vestuário, transportes, e assim. E fiz 
um programa que mostrei a L. F., que era psicóloga.  Disse-me que estava bem – mas 
penso que em termos de escolaridade não percebia grande coisa.  Foi por aquilo que me 
guiei. Depois fui vendo como é que faziam as educadoras: como treinavam as 
autonomias.25  Fui-me apercebendo do trabalho dos outros grupos, que não tinham nada 
a ver com o meu.  Eram grupos com deficientes adultos.  Ou crianças que estavam em 
unidades sensoriais. Eu estava na unidade 1, que era considerada mais avançada.  Havia 
também um Centro de Apoio Ocupacional (CAO) com os mais velhos onde só faziam coisas muito 
funcionais do tipo engraxar. 

No fim do ano acabou, porque eu estava a fazer uma substituição mas era só até 
ao fim do ano.  E no ano lectivo de 1987/88, concorri e fui colocada na Musgueira.  
Entretanto eu já conhecia as equipas porque trabalhavam lá M.,I. B. e M. C.  Eles 
souberam que eu estava longe.  Nessa altura entrava-se para as equipas por convite26, e  
G., que na altura eu não conhecia e que tinha estado no CECD, tinha vindo para a 
equipa e, com alguns miúdos que também estavam no CECD, tinham feito um núcleo 
na escola primária do Lourel, fez uma certa pressão para colocarem lá mais alguém, 
porque não conseguia aguentar aquilo sozinha.  Foi o ano em que começaram a entrar os 
deficientes mentais. 
--Foi o ano em que mandei o José B e a Clara – lembrou Isabel27. 
--O núcleo dos Missionários tinha um certo apoio porque havia um protocolo com o 
CECD, e o Lourel, talvez por estar mais longe, sempre esteve um bocado desprotegido, 
embora às vezes lá fosse L. F., que era psicóloga no CECD, dar um certo apoio e  R. L, 
coordenador da equipa, que só lá ia quando precisávamos de madeiras para a 
carpintaria.  Elas falaram-me na necessidade de uma segunda pessoa para o núcleo e eu 
entrei para a equipa e fui para lá trabalhar.  Gostei de lá estar.  Foi o sítio onde me 
aguentei mais tempo. Estive lá três anos, até 90.  Aquilo começou a alargar, entraram 
mais pessoas no núcleo.  Como contrapartida pela aceitação do núcleo na escola, nós 
começámos a apoiar alunos da escola que tinham insucesso, talvez devido a 
dificuldades de aprendizagem. Foi colocada primeiro uma educadoras e depois 
professoras. Entretanto tinha concorrido ao curso de especialização no Instituto Costa 
Ferreira, logo no 1º ano que concorri à equipa, porque achava que tinha necessidade, e 
                                                           
24 Ver no 3º Encontro: Mudança de Cultura Organizacional e  Perspectivas de Desenvolvimento 
Profissional no CECD, nomeadamente nota 32.  
25Sobre a utilização do termo autonomias por educadoras e professoras de educação especial pode ver-se 
a nota 10 do 3º Encontro. 
26 Sobre a cooptação como modo de aceder às EEE, ver no 3º Encontro,  nota 75 e no  4º Encontro: O 
Papel 
do Coordenador – Um Coordenador sui generis 
27 Ver no  3º Encontro: Jeito, Arte, Saber e Reconhecimento, nota 78 
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que ali a experimentar coisas, eu e a Graça, às tantas podíamos estar a fazer tudo mal.  
Mas não entrei. Tentei mais uma vez, já à ESE, mas também não entrei.  E desisti.  E 
comecei a pensar em voltar ao regular. 
 Estive um ano na escola do 1º ciclo no Morelinho, em 90/91.  Depois, por 
insistência de o M. C., que era coordenador, voltei à equipa. Andou todo o ano a dizer 
que achava mal que eu tivesse saído, e eu voltei a concorrer.  Mas a equipa entretanto 
dividiu-se e eu concorri ao lado de cá.  Aí, já entrei para um lugar de itinerância que 
abrangia aquela zona mais a norte, do Lourel a Stª Susana, onde não havia nenhum 
professor de educação especial desde que o Manel tinha ido para a coordenação, em 
1988. 

Não gostei muito do trabalho em itinerância.  Não é gratificante, e como acabei 
por ficar grávida distanciei-me muito. Na última fase, já no 2º ano em itinerância, quase 
não dei apoio.  Saí outra vez e estive três anos fora. 
 Estive dois anos no Ral e um ano na Rinchoa, que era uma “escola prioritária” 
apoiada pela equipa de Rio de Mouro  Tive uma turma de 10 alunos com insucesso 
crónico.  Mais uma vez foi meramente casual.  
--Foi casual!?  As outras não as querem e tu aceita-las! 
--Pois. Não ofereço resistência a responsabilizar-me por esse tipo de situações. 

Entretanto a Teresa Correia, que depois de uns  anos no núcleo do Lourel, 
também estava a tentar entrar para a ESE mas só tinha ficado como suplente,  começou 
a “desencaminhar-me” para irmos fazer o complemento de formação para as 
professoras do 1º ciclo.  Para estudar, precisava de horário e nas escolas sujeito-me a 
apanhar a tarde, que não dá muito jeito par ir à s aulas.  Voltei para a equipa por uma 
questão de horário.  
Inscrevi-me na Escola João de Deus.  
 No primeiro ano em que voltei à educação especial – já éramos professoras de 
apoio educativo e ficávamos colocadas numa escola e não destacadas na equipa de 
educação especial – fiquei em S. João das Lampas, que era uma vaga com horário só 
numa escola. Portanto não tinha que fazer itinerância.  Gostei de lá estar, mas era muito 
longe, e uma escola um bocado “parada”.  Por isso concorri a escolas mais próximas de 
Sintra e de Mem Martins. Fui colocada em Ranholas, o que considerei uma injustiça.  
Não fiquei na Escola do Morais porque deram reconduções que não deviam28.  
Ranholas não justifica de maneira nenhuma uma professora de apoio a tempo inteiro 
--Nós nunca percebemos porque é que esse lugar foi criado – interveio Isabel – porque 
até nos pressionaram na CAE para sermos contidos nas propostas de aumentos de 
lugares. Mas esse nunca o teríamos proposto assim.  Quando perguntámos porque é 
que esse lugar foi criado, responderam-nos que tinha havido uma grande pressão da 
escola.  
--Se eu achava S João uma escola “morta”, aquela então, meu Deus! É uma escola que 
parou no tempo.  Eu tinha lá dado aulas dezasseis anos antes.  Aliás, na altura até tinha 
mais alunos e era outro estilo de professores. Agora é uma ilha com uma professora 
doente lá dentro.  Ainda por cima não está associada a escolas próximas.  Não aprendi 
nada. Também não dava para investir. Ela não deixa    E, no fim daquele ano em 
Ranholas, voltei a sair do especial. 
--Também participas na minha ideia de que estamos no fim de um ciclo? Embora para ti 
haja estes ciclos mais curtos – questionou José. 
--Os meus ciclos têm sempre a ver com insatisfação.  Saio sempre por insatisfação.  E 
quando saí a primeira vez do especial e concorri para o ensino regular foi porque estava 

                                                           
28 Cf.  Despacho 105/97. 
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cansada, porque os alunos com quem trabalhava no Lourel eram muito pesados, mesmo 
fisicamente. Além disso, não tinha feito a especialização e achava que podia estar a 
prejudicar os miúdos com a minha ignorância.  Um bocado por essas inseguranças.  
Desta vez decidi não ficar nos apoios – Até podia ver o que é que isto ia dar! – porque o 
actual sistema de colocações é injusto.  Se não, eu até podia ter ido para a escola da 
Portela, onde gostaria de ficar.  Mas escolas de dois lugares e um professor de apoio lá 
fixo, não dá, não se aprende nada.  Por outro lado, não continuei nos apoios porque acho 
que faço melhor trabalho, com alunos com dificuldades de aprendizagem, sendo 
professora do regular  Pelas experiências que fiz com alguns alunos quando era 
professora do regular, pelo menos nos casos de dificuldades de aprendizagem.  pode ser 
falsa modéstia, mas até prefiro não ter lá as professoras de apoio.  Quando a professora 
do regular investe nos miúdos não é preciso lá professora de apoio. Porque não 
funcionam as parcerias.  È “história”, é “ficção”... Nos sítios por onde tenho andado, as 
professoras não aceitam parcerias29 
--Então e quanto ao sentido que faz para ti juntares-te a nós neste projecto de  fazer uma 
narrativa, de deixar um testemunho... 
--Tenho consciência de que a minha passagem pelo CECD e pelo núcleo do Lourel, esse 
período de transição, foi um passo importante em termos de educação  especial.   Foi 
importante essas crianças com deficiência mental passarem a frequentar o regular.  
Houve portas que se abriram.  Foi importante dar outras possibilidades a essas crianças.  
Acho que é importante isso ficar escrito.  Os professores do 1º ciclo fazem coisas 
interessantes mas não valorizam o que fazem.  Há aqui pessoas que deram passos 
importantes e isso fica apagado se não houver este tipo de registo. 
--Mas acreditas nesta forma dialogada de reconstituir essa experiência? – perguntou 
José 
--Eu não gosto de ti (risos) porque és exigente e chato mas, precisamente porque sei 
como tu és, acredito que consigas levar isto por diante, porque às vezes as pessoas 
acomodam-se um bocado. 
--Eu acredito – disse José – é na singularidade da nossa experiência, em algumas 
características de cada uma de vocês que vos fizeram viver isto de maneira especial. e 
acredito, sobretudo, para este efeito, na vossa capacidade de trabalhar em conjunto, não 
especialmente comigo mas na dinâmica de discussão e capacidade de análise que, como 
grupo, trazemos de trás. 
 Quanto às temáticas e problemáticas que emergem da tua apresentação e o que 
considero relevante na tua experiência como contributo para a nossa narrativa, para 
além do teu contributo para a dinâmica da equipa e o teu trabalho com os deficientes 
mais pesados, parece-me interessante a tua oscilação entre o regular e o especial e a 
questão da identidade profissional em torno disso.  O facto de não teres tido 
oportunidade de fazer a especialização e as tuas experiências anteriores de formação 
escolar, o tipo de formação liceal, mas não só –   eu insisto na experiência multicultural 
que terás feito em África, nalgumas disposições que adquiriste e que podem ser 
importantes para compreender a facilidade com que te adaptas a certos tipos de trabalho 
– também aquilo que seria a tua perspectiva de vida quando se deu a crise da 
descolonização, têm que ser considerados quando se pensa a tua experiência e o teu 
                                                           
29 Por trabalho em parceria entende-se uma modalidade de apoio educativo em que o professor de 
educação especial trabalha na turma tendo previamente feito a avaliação das necessidades educativas 
especiais de alguns alunos e elaborado para eles programas educativos individuais, com estratégias que 
passam preferivelmente por actividades conjuntas com toda a turma.  No desenvolvimento dessas 
actividades tanto pode ser o professor de apoio como o professor da turma (do regular) a ajudar e orientar 
o trabalho dos alunos com NEE; neste caso até pode ser, durante algum tempo, o professor de apoio a 
orientar o trabalho da turma ou de qualquer outro grupo dentro da turma. 
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percurso em termos de identidade pessoal e de identidades sociais, nomeadamente as 
identidades profissionais. 



 

 18 

 
 



 

 19 

PAULA 
 
Chamo-me Paula, tenho 38 anos e sou educadora de infância.  A minha formação inicial 
terminou  em 1984 na Escola Maria Ulrich.  Na minha escolaridade anterior, também fiz 
pré-escolar e 1º ciclo num colégio particular em Oeiras, num daqueles colégios 
“lindos”, que têm quadro de honra para os meninos bem comportados e tal… 

O 2º ciclo foi em Luanda.  E, em 1974 regressámos e entrei para o 1º ano  do 
Curso geral dos Liceus. Reprovei no 2º ano e depois continuei no curso geral: embora já 
tivesse começado o curso unificado, permitiram-nos acabar o curso no geral – foi o 
último ano em que houve esse curso do liceu. 

Depois do Curso Complementar do Liceu, ainda fiz o 12º unificado, quando veio 
substituir o Curso Propedêutico, porque queria seguir para Medicina: queria ser 
pediatra.  Mas a disciplina de Ciências Físico-Químicas fez-me desistir dessa ideia e, 
por isso, fui para um curso de educadora de infância. 

Em 1983/84, no 3º ano do curso de educadora, fiz o estágio na Misericórdia de 
Oeiras; com visitas mensais da orientadora, que tanto receávamos. No ano seguinte, 
trabalhei como educadora no particular, uma ano, numa IPSS em Carnaxide, e depois 
entrei para a rede pública como agregada.  Estive lá para os concelhos da Lourinhã e 
Torres Vedras. 

Entretanto, tive vontade de experimentar a educação especial porque tinha tido 
uma criança surda no estágio e, no regular30, tive uma criança deficiente mental grave, 
o que me levou a recorrer à EEE de Torres Vedras.  No ano seguinte convidaram-me 
para entrar nessa equipa e como, por um lado, queria experimentar e, por outro, tinha 
ficado efectiva, mas num jardim muito longe, no distrito da Guarda, juntei o útil ao 
agradável e entrei para a EEE de Torres, indo para o núcleo da Lourinhã (Tinham outro 
em Mafra e outro em Torres). Foi em 89/90.   

Essa experiência foi muito positiva.  Éramos três educadoras muito novitas sem 
experiência e por isso sentimos necessidade de trabalhar em grupo: elaborámos fichas 
de caracterização das crianças, das famílias; fazíamos a avaliação e planificação em 
conjunto.  Foi uma experiência muito positiva e levou-me a querer continuar. 

Nesse primeiro ano na equipa, a DREL fez aquele curso de três meses com 
vindas a Lisboa, que me deu algumas teorias, alguns conhecimentos, sobre deficiência, 
sobre o papel do professor de apoio.   

Em 90/91, por motivos pessoais, procurei vir para próximo de Lisboa e fiquei 
colocada na equipa do Cacém. Tive uma primeira experiência de intervenção precoce 
numa sala que foi criada em Massamá. Nesse ano, o Ramos Leitão, cuja tese de 
doutoramento estava muito ligado à intervenção precoce e estava muito próximo do 
trabalho das educadoras, ajudou-me muito.  Tinha dois miúdos com multideficiência 
que vinham de Almargem do Bispo.  Casos muito complicados e que eu não saberia de 
todo como lidar com aqueles meninos sem ter uma pessoa por trás a ajudar e a orientar.  
Eram miúdos sem comunicação a quem tinham que ser dados meios alternativos de 
comunicação.  Trabalhávamos com eles no domicílio e na sala de intervenção 
precoce31. O Ramos Leitão estava muito tempo na sala e, falando sobre o nosso 
trabalho e sobre os miúdos, transmitia-nos conhecimentos que depois me ajudavam 
também quando ia trabalhar nos domicílios.   
 Já no primeiro ano no especial, para além do trabalho em grupo, havia uma 
pessoa que estava na equipa há mais um ou dois anos que eu e que também me 
transmitiu  coisas importantes sobre como estar na educação especial. Uma das coisas 
                                                           
30 Cf. nota 11. 
31  
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que me marcou foi que nós tínhamos que mostrar segurança, nomeadamente junto das 
famílias e nos jardins de infância.  Eu sentia-me muito insegura: não sabia o que tinha 
que fazer. Também vim encontrar esse apoio em Sintra, em 91/92.  

Quando vim para Sintra, vi que davam muita importância a ouvir as pessoas, as 
famílias e as educadoras: que tinham que sentir que havia alguém por detrás, aberto e 
disponível, capaz de lhes dar uma resposta.  Sabíamos que tínhamos que atender todos 
as necessidades que surgiam na zona da equipa de maneira a que as pessoas soubessem 
que podiam contar connosco. 

Depois, frequentei o CESE em educação especial, entre 94 e 96.  Também foi 
uma experiência muito engraçada porque a minha experiência, nos quatro ou cinco anos 
que tinha passado na educação especial, era sobretudo na área da deficiência mental e, 
quando fui para ESE, era para ir para a área dos problemas graves de cognição, que não 
foi criada nesse ano, sem perceber como, fui parar à especialização em Comunicação, e 
foi tudo novo.  Foi uma experiência de que gostei.  E, agora, gosto de trabalhar com 
surdos.  Apesar da Comunicação não se ocupar só dos surdos. 
 Entretanto, fui trabalhando convosco todos estes anos e todos juntos aprendemos 
alguma coisa.  Agora temos um motivo para estarmos todos juntos a trabalhar e eu 
quero continuar a contribuir.  Estou de acordo convosco em que há um fim de ciclo.  
Sinto as injustiças em termos de professores e de colocações e que há um fim de ciclo 
porque esta equipa fez um caminho marcado por um estilo de trabalho em conjunto que 
agora acaba, com o fim desta ECAE . 
--Isto é um fim de ciclo, pelo menos no sentido de ser o fim definitivo das equipas como 
contexto de desenvolvimento profissional e pessoal, mas tu és muito jovem e estás 
numa fase ascendente da carreira, pelo que este fim de ciclo não pode ser um fim de 
carreira – comentou José.  Eu sei, por exemplo, que nos últimos anos tens tido a 
tentação de te inscreveres  em cursos de mestrado... 
--Mas é uma tentativa de crescer como pessoa e como profissional, de aprender mais, de 
ter novas experiências e de poder trocar essas experiências com a pessoas que me estão 
mais próximas.  Fiz “finca pé” em fazer a especialização. Concorri sete anos. Ainda no 
tempo do curso no Instituto Aurélio da Costa Ferreira, desde que fui para a Lourinhã, 
que concorri, porque me interessava.  Mas não faço “finca pé” no mestrado.  Embora 
possa ser uma maneira de não nos acomodarmos, de nos obrigar a andar para a frente.   

Mas não tenho só percurso profissional, tenho também a vida pessoal que às 
vezes me leva a fazer outras coisas.  Há as exigências da educação do meu filho: por 
exemplo, agora às seis horas ele sai e eu tenho que o ir buscar. E outros aspectos 
familiares. 

Em relação à ideia de deixar um testemunho não acho isso muito importante.  O 
que é importante para mim é o que vou fazendo na prática, no dia a dia, e que me dá 
satisfação.  
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TERESA 
 

Eu sou a Teresa.  Tenho 45 anos de idade e sou educadora de infância, de 
formação base.  Fiz o curso da João de Deus que acabei em 79. Fiz a última parte do 
estágio, que já nos era permitido fazer fora a das escolas João de Deus, num 
estabelecimento de ensino cooperativo. E depois trabalhei aí até 86.  Em 86, concorri à 
rede pública e fiquei em S. Pedro de Sintra num jardim de lugar único.  No ano 
seguinte, entrei para a equipa de educação especial que tinha sede em Mira Sintra – a 
EEE de Sintra, que abarcava todo o Concelho de Sintra e o de Mafra também.   
 Segui, desde aí, este percurso de ensino especial, agora de apoio educativo, 
sempre ligada às equipas.  Saí daquela equipa quando ela se dividiu e por questões 
práticas fui-me aproximando cada vez mais da minha área de residência, entrando em 
equipas que tinham a sede cada vez mais próxima de minha casa. 
 Desde que entrei para as equipas, sentia muita insegurança.  Achei que era um 
trabalho muito novo, diferente, que era necessária uma preparação específica para isso.  
E tentei, logo nesse ano, concorrer ao Curso de Especialização em Educação Especial 
do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira.  Nesse mesmo ano, fui chamada  para a 
entrevista de selecção para o curso, mas não entrei.  E, depois, fui concorrendo, para aí, 
ano sim, ano não, e cheguei a uma fase em que já estava muito desmotivada, muito 
desinteressada.  Não por falta de necessidade de formação, mas por achar que não 
conseguia entrar e aquilo já estava a mexer cá com os meus “pergaminhos”. 
 Entrei no curso de especialização na ESE (Escola Superior de Educação) de 
Lisboa só em 1996, já com muito pouca vontade de fazer formação – mais com vontade 
de sair do especial. E fiz a especialização em Problemas Graves de Cognição.  Acabei 
em 98.  Mas, mesmo neste período, mais precisamente em 97, alterou-se o regime de 
colocação na educação especial.  Passou a ficar-se colocado nas escolas e jardins. Foi 
um bocado confuso para mim, porque isto se passou comigo na ESE.  De maneira que, 
quando vim. foi tudo muito novo outra vez. Era uma forma de concorrer diferente. 
Íamos prestar apoio aos estabelecimentos na sua globalidade – coisa que já fazíamos, 
mas o Despacho 105 veio alterar o tipo de intervenção dentro dos estabelecimentos de 
ensino: o tipo de responsabilidade, de cobertura daquela zona onde ficámos colocados.  
Depois adaptei-me. Mas acho que estou sempre num processo de adaptação, porque 
estou sempre à espera de alterações.  Estão sempre a alterar as coisas, ao longo destes  
anos todos. Portanto, nunca estou muito adaptada porque estou sempre à espera de mais 
uma novidade e da alteração que se segue.   

Em termos de estar dentro da escola, adaptei-me porque era uma situação 
pacífica, a nossa função dentro dos jardins de infância.  Agora, em relação às equipas de 
coordenação dos apoios educativos (ECAE), já foi mais complicado e parece que está a 
ser mais complicado para todos. 
--E achas que o trabalho que estamos a iniciar agora, já fora do enquadramento das 
equipas, pode contribuir para te esclarecer a tua identidade?  – questionou José. 
--Inevitavelmente sim – continuou Teresa.  Eu entendo este trabalho que nos propuseste, 
como uma retrospectiva e uma perspectiva do nosso percurso como docentes.  Tanto em 
relação àquilo que se passa exteriormente a nós, como em relação à nossa própria 
maneira de ser como educador. Não sei se é a perspectiva que tu tinhas quando nos 
fizeste esta proposta, mas entendia-a assim: uma perspectiva pessoal da experiência, da 
carreira de cada um de nós. 
--Estou-me a recordar – voltou José – daquelas discussões que tivemos no ano passado 
num grupo de trabalho sobre a identidade dos professores de apoio em que surgiu a 
questão da identidade das educadoras e ficou evidente que isso te era muito caro: as 
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educadoras são diferentes das professoras, os estabelecimentos onde elas estão são 
diferentes.  Uma coisa é estar nas equipas outra coisa é estar numa rede de apoios 
educativos, colocado em escolas.  Essas questões para ti são importantes.  Sentes isso 
um pouco como uma ameaça, um pouco como uma oportunidade? 
--Não sinto como uma ameaça em si – respondeu Teresa –  porque as mudanças, sejam 
quais elas quais forem, me assustam, ou porque estas em particular me assustariam, mas 
porque esta coisa de estar sempre à espera de mudanças nos dá uma sensação de 
instabilidade.  Nunca conhecemos, nem experimentamos as coisas a fundo.  Nunca nos 
sentimos à vontade nos contextos. 
--Mas, no contexto desta cultura administrativa que é um bocado instabilizante, há um 
pano de fundo que é a tua identidade profissional de educadora, no contexto de uma 
cultura organizacional dos jardins de infância que não muda assim tanto e que te 
estabiliza de alguma maneira. E é também o confronto entre esses dois aspectos que tu 
achas que podes fazer aqui e que, no contexto do conjunto das pessoas que estão aqui, te 
pode ajudar, e que tu podes dar um contributo!? – sugeriu José. 
--Muitas das vezes – de novo Teresa – não temos muito tempo para racionalizar, para 
pensar nas situações, para as abordar de forma a sermos capazes de nos apercebermos 
do que é que fizemos, do que é que estamos a fazer, o que gostaríamos de fazer.  E, se 
calhar, esta situação permite-nos e ajuda-nos não só pelo confronto, vamos lá, pelo 
conhecimento das experiências dos outros, mas também porque ao falarmos das nossas 
estamos a colocá-las a uma distância de as podermos analisar 
--Naquilo que tu disseste, em relação ao que eu proponho, o que sinto faltar é a intenção 
do testemunho.  Sinto, em mim, e na generalidade de vocês quando falamos, a 
necessidade de darmos um testemunho, porque achamos que precisamente neste 
contexto da equipa de educação especial de Sintra se passou algo de particular.  Algo 
que, sem ser melhor do que em muitas outras equipas, foi algo de muito particular. Por 
um lado, temos que perceber, como è que chegámos lá, e deixar o testemunho disso – 
uma relação com a educação, uma relação com a educação especial e uma relação entre 
profissionais que foi sui generis, por outro lado, confrontámo-nos com a falta de 
reconhecimento de algumas coisas que fizemos.  Tu não sentes essa necessidade de 
deixar um testemunho sobre isto? 
--Quem fez parte desta equipa desde o início – respondeu Teresa, retomando a palavra –   
vindo de uma equipa-mãe, se lhe podemos chamar assim, e depois, a partir do 
momento, em 91, em que se criou esta equipa aqui em Sintra, por muito que não tenha 
parado para pensar no assunto, tem que ter consciência disso, porque uma das coisas 
que fizemos aqui desde o início foi sermos muito obrigados a tomar consciência do 
trabalho de cada um e de todos. E isto ajuda o envolvimento e o haver um trabalho com 
um motivo, um projecto, um plano, uma intenção.  E isso foi muito feito aqui desde essa 
altura.  Nós sentimos isso desde que começaste como coordenador desta equipa, em que 
nos chateaste a cabeça, em que puseste toda a gente a bulir para haver um 
conhecimento da zona, que nos orientasse na intervenção.  Uma consciência das 
necessidades desta zona.  Isso, não só nos deu o conhecimento desta realidade, desta 
população, mas também nos entrosou muito uns nos outros.  Portanto, nós tivemos 
sempre a perspectiva de que os meninos que apoiávamos na pré-escolaridade teriam 
que entrar nas escolas públicas do 1º ciclo do ensino básico, como é que iriam fazê-lo, e 
por aí fora.  Não era um trabalho desgarrado. As pessoas encontravam-se e trabalhavam 
em conjunto e faziam as coisas com uma consciência de que os meninos tinham uma 
história, um contexto de vida fora da escola. O que para este tipo de miúdos ainda é 
mais importante. 
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 Na experiência que tinha tido antes de vir para aqui, vi sempre um investimento 
de trabalho que era grande, mas talvez porque aquela equipa estivesse a ficar 
demasiado grande e a centrar-se numa certa área geográfica, não se conseguia ter essa 
perspectiva, esse intercâmbio.  Foi um estilo de trabalho que se foi desenvolvendo e 
toda a gente que por aqui passava tinha a noção do que faziam os outros colegas. 
--Portanto – concluiu José – também para Teresa é claro que se trata de reconstituir, 
refigurar, esse processo através da memória e através da própria maneira de nós aqui 
interagirmos uns com os outros. Ao fazê-lo trataremos com mais detalhe e de modo 
contextualizado alguns temas e problemáticas. Para além de temáticas que já foram 
assinaladas noutras apresentações, como a questão do estatuto de especializada e da 
importância do curso de especialização, a problemática forte que emerge da 
apresentação da Teresa é a das identidades e culturas profissionais: no contexto das 
equipas de educação especial há uma experiência de confronto e de diálogo entre essas 
culturas. 
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ALDA 
 

Nasci em Angola, em Nova Lisboa, onde frequentei um  colégio bastante 
elitista, frequentado pela classe média alta.  Em 75, tivemos que abandonar Angola.  Os 
meus pais empacotaram tudo, em malas que se perderam, e depois de um mês em 
Lisboa, fomos para o Brasil, porque os meus pais tinham a ideia que era um país cheio 
de oportunidades e decidiram reconstruir lá a vida.   

No Brasil, a realidade não foi a que estavam a pensar.  Foi uma realidade 
bastante dura e os meus pais não se adaptaram de forma nenhuma, nem sequer ao calor.  
Também não se adaptaram ao meio social.  Eu fui parar a uma escola pública – O 
ensino público, no Brasil, é muito fraco.  Era em Niterói, no Estado de Rio de Janeiro. e 
foi a minha primeira experiência multicultural.  Foi a primeira vez que lidei, de perto, 
com vários estratos sociais, com pessoas de várias raças: desde mestiços a mulatos e 
negros que tinha como colegas.  Em Angola, estava habituada a ver o cozinheiro, a ama, 
e ali tinha-os como iguais.  O Brasil foi um boa oportunidade, na medida em que 
alargou muito os nossos horizontes – O meu maior amigo era um entusiasta da 
campanha de Lula, que tinha formado o PT naquela época.  Transformou as nossas 
mentalidades. Porque até aí, não obstante a simpatia do meu pai e de grande parte da 
família pelos partidos comunistas, éramos pequeno-burgueses. Em Angola os meus pais 
viviam dos salários.  O meu pai era técnico de contas, mas isso, em Angola, permitia-
nos um bom nível de vida.  No Brasil, encontrou trabalho, mas com alguma dificuldade. 
Durante muitos anos, saía de casa às 7 da manhã para voltar às 7 da noite.  Era um país 
extremamente violento.  Muito inseguro: lembro-me que ficava na janela à espera dos 
meus pais, e só sossegava quando eles apareciam.  Foi uma experiência um bocado 
dura.  Foram com a ideia de lá refazer a vida mas acabaram por ter uma vida típica de 
emigrantes a guardar dinheiro para poderem vir para Portugal.  

Estivemos lá até Março de 1981.  Os meus pais esperaram que eu acabasse o 9º 
ano, e só então viemos para Portugal, para eu não ter tantos problemas na transição e a 
equivalência ser mais fácil. Esperei até Setembro para começar as aulas no 10º ano. 
Optei por Letras porque achei que não tinha bases para Ciências, e, mesmo em Letras, 
foi muito complicado em termos de línguas: chumbei a Inglês no 10º ano.  Tive que me 
esforçar muito para acompanhar. E optei por ir para educadora por ser um curso médio 
e achar que não tinha bases para a faculdade. Tinha na família pessoas que eram 
professoras na primária e que me esclareceram sobre as alternativas. Mas desde cedo a 
minha ideia foi ir para educadora de infância. 

Entrei na Escola João de Deus  em 1983 e estive lá até 86.  Não gostei da João 
de Deus.  Era uma escola muito elitista, com um método de ensino muito estruturado, e 
eu não achei piada a isso.  Fiz o estágio do 2º ano no Jardim-Escola  João de Deus na 
Estrela. E optei por fazer o estágio do 3º ano, longe,  em Sines, num Jardim de Infância 
pertencente ao Centro Regional de Segurança Social, que tinha excelentes condições. 
Também por os meus pais se terem estabelecido em Sines quando voltaram do Brasil, 
porque havia lá gente conhecida.    Nesse jardim de infância, tive contacto com outros 
métodos de trabalho inspirados no Movimento da Escola Moderna, o que me enriqueceu 
bastante.   

Fiquei três anos a trabalhar em Sines, no Jardim de Infância da  Misericórdia, 
mas sabia perfeitamente que não era ali que eu queria ficar. Ao longo desse tempo fiz o 
12º ano, porque queria seguir mais qualquer coisa. E ia sempre concorrendo para a rede 
pública do Ministério da Educação. 
 Em Setembro de 1989, entrei para o quadro distrital de vinculação em Viseu. Fui 
para uma aldeola, Parada do Bispo, que era o mais longe naquele distrito, onde 
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encontrei outra realidade. O Alentejo Litoral não tem nada a ver com o interior do país. 
As vilas são muito mais evoluídas. E, ali, encarei com uma realidade em que se fazia a 
fogueira na sala.   

Tinha um grupo de 8 crianças.  Um dos meninos oriundo de uma família com 
um historial de dificuldades de aprendizagem – grandes problemas na escola. E fui 
alertada pelas professoras da escola para a necessidade de dar uma atenção mais 
individualizada àquela criança.  E realmente tinha muitas dificuldades, aquele miúdo.  
Desde bebé que bebia vinho com o pão.  Era uma deficiência  mental clara, embora não 
muito grave.  Terei despertado para esta área. 

Continuava a procurar colocação mais perto de casa e soube que a CERCI de 
Santiago do Cacém estava com abrir vagas – Não conhecia a realidade das CERCI32, 
nem pensar!, e concorri para aquela CERCI).. Quase ao mesmo tempo, também tive 
conhecimento que a Equipa de Educação Espacial (EEE) de Santiago do Cacém tinha  
uma vaga de educadora no Concelho de Sines e concorri também para a EEE.  Não sei 
como, acabei por ficar colocada nos dois lugares. Ainda fui a uma reunião com a 
CERCI, onde, pela descrição que me fizeram dos casos – visitei as instalações mas 
estavam de férias – fiquei com a sentimento de que não conseguiria trabalhar com 
aqueles miúdos.  Os casos eram tão pesados!  Acabei por optar pela equipa, sem 
qualquer tipo de dúvida, porque eram casos mais leves, todos integrados nas escolas e 
jardins de infância. 

Infelizmente, foi o 1º ano em que a Direcção Regional do Alentejo não abriu 
cursos para aquelas pessoas que iam trabalhar em educação especial pela primeira vez. 
O meu crescimento naquela fase foi um bocado solitário.  Éramos uns vinte, na equipa. 
Reuníamo-nos de quinze em quinze dias e não havia uma partilha formal de saberes, 
como havia aqui em Sintra. Tinha colegas especializados, muito bons, e foi com eles 
que aprendi, mas solicitando encontros aqui e ali e colocando as minhas dúvidas de uma 
forma muito informal. Isso também fez com que, ao contrário do ensino regular em que 
não tive qualquer tipo de dúvidas sobre a minha competência profissional, no especial, 
me confrontasse muito com dúvidas: Será que eu estou a fazer um bom trabalho?  Será 
que posso estar nesta área sem formação nenhuma especializada?  Isso levou a que, ao 
fim de  5 anos, tomasse a decisão de que ou fazia formação ou voltava para o regular de 
vez.   

Em Setembro de 95, concorri ao curso de especialização em Necessidades 
Educativas Especiais na ESE (Escola Superior de Educação) de Évora.  Mas o critério 
de selecção era o tempo total de serviço e eu não entrei.  No ano seguinte, concorri ao 
curso na ESE de Lisboa, e na do Porto .  E concorri também ao quadro de efectivos nos 
Açores, para me efectivar no regular se não entrasse para um curso de especialização. 
Fiquei colocada nos três concursos e optei por Lisboa, onde os meus pais tinham 
acabado de comprar uma casa.   

Entrei na ESE de Lisboa, para a especialidade de Problemas Graves de 
Cognição, com um investimento total: queria aprender tudo – prosseguiu Alda, 
revelando emoção.  Algumas experiências emocionam-me!  A ESE de Lisboa ensinou-
me muitas coisas, embora tenha que tecer algumas críticas.  Foi menos rico do que eu 
esperava. Estava lá no ano em que se fez a transição para a regulação das equipas e da 
educação especial pelo Despacho 105/97, e nunca analisámos esse documento.  A 
minha salvação foi o estágio com a Anabela.  Além de querer um sítio perto de casa, 

                                                           
32 Centros de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, fundadas e a funcionar em regime de 
cooperativa. 
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como Queluz, queria ficar com alguém com quem aprendesse alguma coisa, e a Anabela 
deu-me essa satisfação33.   

A Anabela transmitiu-me acima de tudo a importância da identidade do 
professor de apoio educativo.  Fiquei também a conhecer as dificuldades que estavam a 
existir no terreno para aplicação do Despacho 105.  Transmitiu-me também uma 
abordagem muito própria, mesmo a nível profissional, do papel do professor de apoio 
educativo (PAE) perante a escola, perante as educadoras e perante as famílias. 
Apresentou-me o Programa Portage de forma muito mais formal e sistemática, e 
realmente aprendi muito com ela. 

Acabado o curso, decidi não voltar a Sines, porque a Direcção Regional de 
Educação do Alentejo sempre teve muito a perspectiva de economizar.  Enquanto que 
em Lisboa tinham alargado muito os lugares de professor de apoio educativo, quando 
eu saí de Sines e vim para o curso, nem fui substituída.  E a educação especial 
continuava a funcionar com as pessoas muito isoladas, sem grande apoio de uma equipa 
de retaguarda. 

A  Teresa falou-me na Equipa de Sintra e eu decidi concorrer para esta equipa, 
onde sabia que havia uma vaga no Jardim de  Infância de Mem Martins para trabalhar 
em ligação com uma Unidade Local da Liga de Deficientes Motores34.  Embora não 
tivesse muito conhecimento sobre o que essa unidade – a sala da Liga, como vocês 
dizem – representava.   

Foi um ano muito difícil, de adaptação.  Nós tínhamos um modelo de equipa em 
que havia  o sentimento de pertencer a algum lado e, agora, com o Despacho 105, as 
pessoas estão muito sozinhas, sem ajuda, e isso angustiava-me um bocado.  Ver a sala 
da unidade local foi um choque.  Eu estive durante uns meses sem saber o que havia de 
fazer. Tinha a nítida sensação de que não era capaz de fazer nada quando tinha aqueles 
meninos à minha frente.  Lembro-me perfeitamente de o José me ter dito que era muito 
importante encontrar um parceiro com quem me abrir, tirar as dúvidas. 
--Falar das angústias com total abertura – acrescentou José. E esse parceiro foi...   

Esse parceiro terá sido a Teresa, mas encontrávamos poucas vezes – continuou 
Alda.  Depois adaptei-me bem à sala da Liga.  Acho que tive muita ajuda das técnicas 
auxiliares  de ocupação.  Ensinaram-me a pegar no Bruno: como colocá-lo na cadeira, 
como posicioná-lo.  E isso não tinha aprendido na ESE.   

                                                           
33 Nesse estágio com  Anabela Cardoso herdou uma experiência de trabalho em que a Helena e a Isabel 
tinham participado desde 82 e 83 na EEE (Equipa de Educação especial) de Sintra, para onde a Anabela 
entrou em 84. Sobre esta educadora de infância pode ver-se mais no 4º Encontro, na secção Coortes no 
Costa Ferreira (IAACF) e Outro Grupo de Trabalho Que Se Tornou um Grupo de Amigas,  e na 
secção Junção de Novos Elementos ao Grupo (A Entrada de Teresa na EEE). 
34 LDM—Centro de Recursos Para a Integração. Existe desde a década de 60, tendo criado e gerido um 
centro de acolhimento e actividades para crianças deficientes motoras ( e mental-motoras) mas sem 
valência educativa (diversamente do CECD).  Desde a segunda metade doa anos 80, desenvolve uma 
política de criação de salas (ou unidades locais) onde é prestado um serviço semelhante aos do centro, 
com pessoal da Liga permanente e itinerante, com vários níveis de qualificação como se pode ver atrás) 
mas que se procura localizar em escolas próximas das residências das crianças e jovens que atende.  A 
relação dessas unidades com as escolas é problemática a vários níveis conforme se poderá ver em 
próximos encontros:  São numa primeira abordagem problemas logísticos relativos a espaços, horários, 
calendários e pessoal.  Em relação à utilização conjunta de recreios e refeitórios há geralmente boa 
vontade dos professores mas sem uma responsabilização pedagógica nem sequer pela promoção da 
integração social nesses contextos, ao contrário do que a matrícula das crianças como alunos nessas 
escolas implicaria.  Para o ano lectivo 2003/2004 está prevista a passagem dessas unidades locais da Liga 
a centros de referência para a educação de multideficientes da inteira responsabilidade do ME   que 
coloca o problema do pessoal e das qualificações, experiência e funções a que atrás nos referimos.   
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E havia o contexto da equipa.    Acho que vocês, enquanto equipa, deram-me 
apoio de retaguarda que na aquele altura precisava.  E de que continuo a precisar.  E o 
meu sentimento actual perante o futuro próximo é o de que vou continuar a crescer 
sozinha – disse, cada vez mais emocionada.) 
--Esta labilidade emocional também é da gravidez – comentou José, em jeito de 
brincadeira, perante a perturbação de Alda.  Bem, e quanto à motivação para este 
projecto comum? 
--Aceitei meter-me neste trabalho porque todas as experiência positivas devem ser 
divulgadas.  E acho que se conseguiu aqui um ambiente de trabalho que raramente se 
consegue.  Digo isso porque trabalhei na equipa de Santiago com um excelente 
coordenador, uma pessoa extremamente competente. Dos vinte que estavam na equipa, 
quatro ou cinco eram especializados e extremamente competentes.  Só que não 
conseguíamos fazer o que se fazia aqui a nível de partilha de saberes, com o estudo e o 
acompanhamento dos casos.  Isso realmente ajuda quem está no terreno.  Ainda mais 
agora, em que, com esta mudança, “caímos de pára-quedas” nos jardins de infância.  
Que nem é onde se está pior!  Quem está nas escolas do 1º ciclo – e eu no ano passado 
estive muito próxima das colegas que estavam na escola de Ouressa, e vivi isso – tem 
mais esse sentimento de estar entregue aos leões.  Sem uma equipa de retaguarda é 
muito, muito complicado.   
 Agora, relacionando isso com a minha necessidade de crescer profissionalmente, 
acho que posso aprender muito aqui convosco.  O facto de estar à espera de bebé fez-me 
adiar uma série de projectos. Um dos meus sonhos é fazer um curso de Psicologia. Um 
dia talvez faça.  Ainda não abandonei o sonho. 
--As problemáticas que emergem como fundamentais na apresentação da Alda serão – 
concluiu José – por um lado,  a necessidade de formação especializada e complementar 
para a constituição de uma identidade que reforce a competência, ou o sentimento de 
competência, e. por outro a necessidade de um contexto de grupo que dê suporte a uma 
actividade muito exigente emocionalmente. 
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JOSÉ 
 
Também eu vou apresentar-me contando a minha história.  Ando por aí a colher as 
histórias de vida de meio mundo, pareço a Blimunda do Saramago a recolher almas para 
encher o balão da passarola, e não contribuir com a minha começa a não ficar bem. 

Desde os dois até aos dez anos, vivi numa vila alentejana de memória e 
arquitectura aristocrática, que é Vila Viçosa, onde eu me sentia num palco de opereta.  
Era um menino pertencente a uma família de proprietários.  Os meus avós em particular 
eram dos menos abastados, sentir-se-iam mesmo pobres, relativamente ao resto da 
família materna alargada, no conjunto, desde o meu bisavô e dos irmãos dele, que a 
partir de uma quinta e umas hortas em que trabalhavam tinham passado a proprietários 
de várias herdades, quintas, vinhas e olivais, que tinham ganho influência na vida social 
local, na Misericórdia, na Sociedade Recreativa, na Câmara Municipal...  Não 
frequentei “a pré” .  A creche e o “asilo de crianças” eram sítios tenebrosos para onde só 
iam órfãos, assistidos e filhos de trabalhadoras, sobretudo assalariadas rurais.  A minha 
“pré” foi andar lá nos jardins com meninas – não eram “criadas”, eram adolescentes de 
famílias amigas ou “protegidas” que me acompanhavam – a minha mãe sempre foi 
muito dada a relações sociais com solidariedades ou cumplicidades muito complexas e 
ambíguas.  Devo ter guardado daí umas recordações difusas muito agradáveis, à mistura 
com a rejeição dos papéis ou atitudes que a minha mãe gostaria que eu tivesse. 

Frequentei o ensino primário numa escola pública que estava instalada num 
antigo convento, a umas dezenas de metros de minha casa. Não era lá muito bom aluno.  
Fiz aqueles quatro anos mais ou menos bem: três ou quatro reguadas por erros a mais, 
uns borrões que caíam inevitavelmente da horrível caneta de aparo e uns vómitos de 
manhã porque não estava seguro de saber a tabuada.  Mas fui fazendo versos para cada 
rei ou episódio que me surgia como sugestivo, até preencher um caderninho onde 
percorri a História de Portugal.   E graças a uma declamação entusiasmada de uns 
poemas, O Mar e talvez O Mostrengo, ou outro poema da Mensagem, consegui, quase à 
última hora, um lugar na récita da escola onde acabei por ser um dos dois ou três 
protagonistas do sucesso da récita, que lhe valeu algumas memoráveis re-exibições no 
teatro da vila. Por isso e por outras características que entreveria em mim, a professora 
dizia que no liceu é que iria ser bom aluno, que era o meu estilo.  Realmente, só depois 
de uma reprovação, no 3º ano, é que comecei a ter classificações acima de 14.   Isto no 
contexto de uma série de acontecimentos de ordem familiar que não faz muito sentido 
estar aqui a contar.  A vinda para Lisboa, para Oeiras, melhor dizendo, terá tido a ver 
com isso, embora a razão formal fosse darem-me a possibilidade de frequentar um bom 
liceu, já que os meus pais não tinham dinheiro para me pôr num colégio e em Vila 
Viçosa só havia um externato de qualidade duvidosa.  Havia também a escola técnica 
em Estremoz.  Ainda aí fiz exame de admissão.  Tal como no Liceu de Évora – 
inesquecível madrugada em que entrei no claustro do Colégio do Espírito Santo, com o 
fantasma de Florbela a ressoar no tangível ar fresco da manhã e eu com tanta 
necessidade de que os austeros ombrais graníticos de Évora me acolhessem mais 
calorosamente, pelo menos como o róseo mármore que me era tão familiar.   Estava 
fadado para coisas mais etéreas que ser mecânico ou manga de alpaca.  Desses já tinha 
havido na família quanto baste, sobretudo do lado paterno, que era das aldeias do norte 
do Concelho de Sintra, ligada à exploração e trabalho da pedra. Estava na hora de 
começar a haver doutores na família.  O meu tio materno tinha estudado anos a fio, e só 
pelos 20 anos, ou depois, é que acabou o curso de regente agrícola. Portanto, entrei para 
o 1º ano do Liceu de Oeiras. 
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Por essa altura, e isto é relevante para a nossa história conjunta, nasceu um 
irmão meu que, tendo tido um parto complicado, viria a perceber-se progressiva mas 
rapidamente estar afectado por Paralisia Cerebral num grau altamente incapacitante da 
motricidade.  Por aí, eu viria a ter, desde muito cedo, desde os meus 11 anos, um 
contacto com duas grandes formadoras: a médica pediatra Dr.ª M.ª da Graça Andrada e 
a Dr.ª Cristina Louro, que era assistente social na Associação dos Pais e Amigos da 
Crianças com Paralisia Cerebral, que viria a criar o Centro de Educação e Reabilitação 
Calouste Gulbenkian, no Lumiar, onde fui muitas vezes. Ainda não havia o Programa 
Portage, mas elas já tinham uma orientação para a família das crianças com deficiência, 
procurando envolver os seus membros no programa de reabilitação.  Aprendi, aos 12 
ou 13 anos, a sentar, a endireitar, a dar de comer, que foi o que a Alda diz que só 
aprendeu na sala da Unidade Local da Liga de Deficientes Motores, depois de uns 8 ou 
9 anos de educação especial.  Também fiz com o meu irmão muito “trabalho de mesa” 
e, como era muito preguiçoso, tive também que inventar soluções que me facilitassem a 
vida: dispositivos para o meu irmão realizar o mais possível sozinho muitas actividades 
quotidianas em relação às quais estava muito limitado e dependente.  Depois, ele 
também passou pelo Hospital de Medicina de Reabilitação em Alcoitão, e por outros 
sítios.  Fui-os conhecendo todos. 

Entretanto, fiz o 7º ano de Ciências e depois, por razões políticas ou ideológicas, 
ou culturais, ou familiares, não sei bem, mas certamente com o pretexto de “fugir à 
tropa”, fui para Itália.  Tinha decidido sair, talvez para França ou para a Holanda, mas o 
meu pai vivia em Itália e fui primeiro para lá, onde beneficiei do seu apoio económico e 
algum acompanhamento durante um ano.  E depois, entre Itália e França,  passei três 
anos em que fazia de conta que estudava, primeiro Medicina, depois Biologia.  Com 
Psicologia pelo meio, um pouco mais a sério, porque frequentei de facto o que era 
designado por Externato de Psicologia da Faculdade de Medicina de Milão e sob 
orientação de um psiquiatra de orientação fortemente comportamentista fiz alguns 
estágios em centros para deficientes mentais.  Embora comportamentista skinneriano, 
ele valorizava muito a entrevista biográfica, com uma abordagem em que eu viria a 
reconhecer semelhanças com a do interaccionismo simbólico; praticávamos essas 
entrevistas em seminários memoráveis por onde passaram alguns dos anarquistas mais 
conhecidos daquilo que ficou conhecido pelo sessantotto strisciante, um Maio de 68 
prolongado, e alguns dos que viriam a ser militantes do Partido Radical.  E por fim 
andei por Vincennes com uma inscrição em Ciência Políticas, para efeitos de Carte de 
Sejour – mas aí foram mais actividades no âmbito do teatro, expressão corporal, teatro 
de rua, nas carruagens do Metro e alguns seminários de pedagogia ou sociologia, que 
me interessaram. Foi uma história da Universidade europeia acelerada – entretanto 
também tinha passado pela Alemanha, por Francoforte, uns dois meses em que procurei 
um trabalho que me permitisse estudar, mas foi um falhanço total – já então tinha em 
vista a Sociologia..  

Mas alguma coisa devo ter aprendido. Quando achei que estava em condições de 
voltar a Portugal, para fazer a revolução, ou pelo menos para não ser engolido pelo 
regime ou pela mediocridade nacional, vim. Fizeram-me entrar na tropa, logo em 73, 
depois de me raparem a farta cabeleira numa inspecção ad hoc.  Santarém, Hospital 
Militar de Lisboa, Pontinha. Levou um bocadinho mais de tempo do que eu pensava .. 
mas, ao fim de um ano, houve o salto do 25 de Abril, que para mim era só uma etapa na 
revolução. 

Comecei por fazer a recruta em Santarém, no curso de sargentos milicianos – 
porque era refractário, tinham-me desclassificado em relação às habilitações 
universitárias.  Mas a coisa convinha-me porque se fosse para o curso de oficiais era 
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quase certo que ia para atirador e assim tinha mais espaço de manobra.  De facto, 
consegui ir para a especialidade de enfermagem.  

Quando, em Santarém, vi que o pessoal estava mentalizado, vim para Lisboa, 
onde com mais uns valentes formámos um grupo no Hospital Militar que fez por lá 
alguma agitação entre os jovens feridos e mutilados que vinham chegando de África às 
catadupas: eram os cegos e os surdos a carregar as macas para levar  camaradas às 
consultas de ortopedia no anexo da Rua Artilharia 1. Claro que também não aprendi 
muito de enfermagem – também não nos ensinavam – mas aprendi outras coisas.   
Depois “disseram-me que a coisa ia partir da Pontinha” e pouco antes do 11 de Março 
puseram-me lá como enfermeiro.  Claro que estou a ironizar sobre uma série de 
coincidências, mas tinha de facto uma perspectiva revolucionária da minha existência 
no mundo35. 

Entretanto, tinha-me inscrito no curso de Biologia, mas só cheguei a fazer duas 
ou três cadeiras. Depois de participar, com um misto de entusiasmo e alguma reserva, 
na festa do pós-25 de Abril e, muito activamente, na resistência ao embarque de tropas 
para África, acabei por deixar-me embarcar para a Cidade da Beira em Moçambique, no 
dia em que, em Lusaca, o Otelo e outros militares e políticos, contra a vontade do 
Spínola, concluíam o acordo com a FRELIMO. Acho que, embora a contragosto – 
preferia ter estado em Portugal nesse período – como tropa disciplinada e como 
delegado dos meus camaradas furriéis milicianos às reuniões do MFA, participei num 
processo de descolonização que, comparado com o que aconteceu noutros territórios, 
teve um mínimo de dignidade. Isto enquanto dinamizava um programa de afabetização-
politização entre soldados que lá estavam comigo – Na maioria eram do Norte e foi o 
meu primeiro encontro com esse Portugal Além Mondego, ou melhor, acima das 
montanhas de Montejunto e Estrela – até então, só tinha estado um ou dois dias em 
Coimbra e outros tantos no Porto. 

Em Julho de !975, voltei a Portugal, mas o período “festivo” já tinha acabado.  O 
ambiente já era de pré-guerra civil.  Mesmo assim, até ao 25 de Novembro e durante 
mais um ou dois anos continuei muito empenhado politicamente. 

A seguir ao 25 de Novembro, comecei a estudar e troquei a ordem às cadeiras 
todas, o que me levou a ter que dar aulas no particular porque não me queriam passar o 
diploma do curso, mesmo depois do estágio que eu tinha feito em 78/79.  Em 77/78 já 
tinha sido professor na Escola Secundária de Mafra. 

Durante três anos concorri e fui professor em escolas da região de Lisboa, até 
ficar como agregado em Benfica.  Sobretudo aí, foi uma experiência muito interessante, 
num edifício com uma arquitectura muito particular, com um espaço polivalente com 
anfiteatro que estava quase vedado aos alunos e que eu ajudei, não a escavacar como 
veio a acontecer anos mais tarde, mas a que fosse aberto e utilizado, dinamizando com 
alguns parceiros várias actividades. Conheci, nessa escola, algumas pessoas de 
educação especial, porque funcionava lá um NADA (Núcleo de Apoio a Deficientes 
Auditivos) e havias alunos com deficiência auditiva, alguns também integrados nas 
turmas “normais”.  Tive alguns como alunos e fui director de uma dessas turmas. 
Juntamente com a directora de outra turma com alunos deficientes auditivos integrados 
formámos um grupo engraçado.  Dando continuidade ao que já tinha feito nas outras 
escolas, organizei passeios a pé pelos concelhos dos arredores de Lisboa.  Tive também 
uma turma do 12º ano.  Era a primeira vez que se leccionavam as cadeiras desse ano, 
que substituía o Curso Propedêutico, e, como aqueles alunos estavam muito motivados 
para terem boas notas para o concurso para a universidade, fiz com eles muito bom 
trabalho.  Foi ali que fiz um “estágio” a mim próprio. Eu gosto de fazer “estágios” a 
                                                           
35 Fala disso num apontamento autobiográfico que inseriu na dissertação de mestrado. 
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mim próprio. Chamo-lhes “estágios” porque assumo plenamente os desafios e procuro 
fazer uma mobilização máxima de recursos. Não é tanto que goste de fazer as coisas 
sozinho, mas gosto de fazer com a minha orientação e o meu ritmo, ou ao ritmo dos 
desafios que me proponho, e portanto recorro aos outros sim, mas pontualmente.  
Depois evoluí, noutros contextos, mas naquela fase era nitidamente assim. 

Em 83/84 vim para Sintra onde, pouco depois do nascimento da minha filha, 
tinha comprado um apartamentozito, com empréstimo bancário. Estive uma série de 
anos na Escola Secundária de Stª Maria, uns anos à noite, outros meio à noite meio de 
dia. Tive algumas experiências interessantes.  Dei continuidade aos passeios, organizei 
feiras do livro e grupos de ecologia.  Mas a rotina das aulas e algumas turmas e alunos 
que me calharam foram-me desgostando. Também comecei a ficar mais velho e deixei 
de ter aquela posição quase de colega dos alunos, de irmão mais velho, e comecei a 
mudar a minha sensibilidade e disponibilidade. 

Entretanto tinha a familiaridade de que já vos falei com a problemática da 
deficiência.  Conhecia os professores de apoio do meu irmão e tinha sido colega de 
alguns deles, mas, à excepção de algum interesse pelo curso no Instituto Aurélio da 
Costa Ferreira que tinha tido quando conheci a professora dele no 1º e 2º ciclo – Disse-
me que era muito difícil entrar, mas não me deu muitas explicações. – nunca tinha 
considerado a possibilidade de entrar para a educação especial.  Havia a insistência da  
Isabel: “Tu és capaz. Sabes.  Não sei! Não gosto daquilo!”  Entretanto o meu irmão 
acabou o curso secundário, e como estava um bocado farto de certo tipo de alunos e me 
sentia profissionalmente bloqueado, em 89, acabei por concorrer à Equipa de Sintra que 
tinha sede em Rio de Mouro. Era o segundo ano que havia concursos e fiquei colocado.  
Pouco depois pensei ter feito bem, porque me foi dada de imediato uma oportunidade de 
formação, não reconhecida como especialização mas com algum carácter sistemático. 
Foi o curso de três meses e tal, organizado pela DREL, em que a Paula também esteve, 
e que foi o último curso que fizeram, aproveitando uns dinheiros do PIPSE. No meu 
grupo, para além de uns módulos gerais, foi feita uma formação mais virada para a 
deficiência visual: uma iniciação ao Braile, e à mobilidade e orientação, visitas a 
instituições.  Foi aí que conheci alguns dos vossos professores no Aurélio e na ESE. 

Nesse curso, tal como costumo fazer, fui à procura dos limites das coisas e 
procurei perceber rapidamente a lógica, as contradições e os limites desses teorizadores 
e dos  técnicos de  educação especial que pertenciam ao grupo da DREL: sobretudo  
José Morgado e  Jorge Serrano (e Nair Moreno na área da deficiência visual). Até 
porque eles pareciam ter as ideias claras e procuravam, nessa época, definir claramente 
uma orientação.  Tinha que perceber aquilo rapidamente e fiz o que eles designavam 
“Relatório da Prática Acompanhada”, que me parece ainda hoje um bom documento do 
que na altura foi a minha experiência e onde procuro reflectir sobre esses limites –  
Como é que eles fazem na indústria? É o teste de choque.  Vamos pôr o sistema à prova.  
Vamos ver quais são os limites.  Onde é que isto vibra, onde é que não funciona?  A 
lógica é esta, então apliquemo-la rigidamente – E assim me confrontei rapidamente com 
os limites da coisa, ao mesmo tempo que tinha que ir percebendo como é que a coisa de 
facto funcionava para poder trabalhar nas escolas num papel completamente novo, com 
tarefas e uma quantidade e diversidade de casos que colocavam grandes dificuldades a 
quem quer que fosse, quanto mais a um recém-chegado.  Até porque não havia o tal 
acompanhamento na prática,  que o nome de uma das componentes do curso deixava 
esperar, e na equipa, sobretudo no 2º ciclo e secundário, não havia ninguém que me 
desse o mínimo de indicações. 
 O primeiro ano da EEE, a não ser pelo lado da formação, como experiência na 
equipa não foi nada bom.  Achava que aquilo era uma “aldeia de macacos”.  É a única 
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expressão que tenho para descrever aquilo sinteticamente.  No segundo ano, fui 
subcoordenador, mas sentia-me subcoordenador de uma “aldeia de macacos”. 

No terceiro ano felizmente pudemos vir para aqui e eu disse à Isabel:  Vamos 
organizar uma equipa como deve ser, em que eu perceba o que é que estou lá a fazer e 
as outras pessoas também percebam o que estão a fazer. Tratava-se de aproveitar a 
oportunidade de fazer uma coisa à minha, à nossa maneira. E foi isso que a Paula e a 
Teresa dizem, havia uma intencionalidade clara. 

E pronto, como vocês sabem, no primeiro ano fui nomeado pela DREL como 
coordenador.  Até porque a alternativa era a Isabel e ela não estava interessada.  No 
segundo ano, como sabia que vocês me detestavam.   
--Não é que te detestássemos – disse Manuela. 
--Eu sei, estou a brincar, mas de facto não suportavam muito bem o meu estilo de 
liderança e receavam algumas das minhas propostas. 
--Olhem que recentemente falei com um colega que ficou em Ouressa este ano e que 
tem a sensação de que a ECAE de Sintra é muito autoritária – disse Alda. 
--Comparativamente é “autoritária”, ou melhor, cultivou-se aqui um estilo de liderança, 
que alguns, sobretudo os que nunca cá estiveram, consideram autoritário.  Eu assumo 
isso. Há alguma exigência, em  comparação com outras equipas.  Mas procuramos 
envolver as pessoas e não começar por impor ou acabar a impor, nem cair no “deixa 
andar”. Há um certo equilíbrio entre a minha maneira de fazer e a maneira de fazer da 
Isabel.  Ela, depois, também evoluiu num sentido “mais autoritário”.  A Ana Maria 36, 
como balanço, falava em autonomia com responsabilidade e dizia que era isso que lhe 
agradava nesta equipa, para além da abertura que havia nos contextos de discussão.  De 
facto, ninguém se pode queixar de eu não ser claro nas minhas intenções, avaliações e 
posições.  Se as pessoas, nas reuniões, quando confrontadas com o seu  desempenho, 
não se conseguiam responsabilizar, nem queriam partilhar as dificuldades que tinham, 
ficava difícil.  Mas isso são já experiências que partilhámos e por isso vamos falar delas 
num dos nossos encontros: a problemática do estilo de liderança e o modo de tomar 
decisões na equipa37.  
 Então, no fim de um ano de coordenação, como sabia que vocês não me 
elegiam, propus a Isabel para coordenadora, o que era consensual, e eu fiquei a ajudá-la 
a manter o estilo de funcionamento, o mais possível.  Embora soubesse que nunca ia ser 
a mesma coisa (risos).  Ela também tinha as suas motivações e os seu objectivos e lutou 
por eles, e fez muito bem a parte do seu trabalho.  Eu dediquei-me mais ao secundário, 
que é como quem diz, ao 2º e 3º ciclos e ao secundário, que na educação especial são da 
responsabilidade dos mesmos professores. 
 É claro que a experiência, não nos dois primeiros anos, em que foi uma 
experiência de ir ao encontro dos limites da educação especial e de conhecer este novo 
mundo, mas depois, na nova equipa de Sintra, foi uma experiência, muito importante 
para mim, de contacto com a educação pré-escolar, “a pré”, de contacto com o 1º ciclo.   
São poucos os professores do 1º ciclo que se assumem como interlocutores ao nível que 
eu acho que essas coisas devem ser discutidas.  Não é que eu tivesse um preconceito.  
Eu nem sequer tinha a ideia que os professores do 1º ciclo fossem como são, antes de 
vir para a educação especial.  Ao mesmo tempo que descobria como eles eram,  
descobria que havia excepções. Quer a Helena, quer a Manuela, são pessoas 
interessadas em discutir as questões a esse nível.  Felizmente pudemos estabelecer um 
diálogo, entendendo-nos entre níveis de ensino.   Isso foi essencial para os avanços que 
eu fiz, que fizemos juntos na compreensão dos problemas nesse ciclo do ensino básico.  
                                                           
36 Professora do 2º ciclo que participou neste encontro mas que não pode continuar a fazer parte do grupo. 
37 Ver 4º Encontro. 
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Sacava-vos claramente informação: para trabalhar, para pensar, para fazer.  E vocês 
corresponderam perfeitamente.  Não tive aí a mínima frustração.  Houve até uma 
sensação de preenchimento muito grande.  Vocês foram pessoas essenciais para eu 
poder perceber o que era o 1º ciclo.  E a pré nem se fala.  E isso é essencial para 
perceber a educação.  Porque uma coisa é ir para aqueles autores que eu leio e de que 
vos falo, os Bourdieu, os Bernstein, os Perrenoud e ouvir falar em pedagogias invisíveis 
que vão sendo adoptadas em ciclos de estudos cada vez mais avançados, ou em 
construções regressivas dos currículos e outras coisas do género, outra coisa é pensar 
esses conceitos tendo experienciado isso, tendo tido conhecimento disso com 
profissionais que tinham consciência desses processos.  Que embora pudessem não 
conhecer os termos, estavam a fazê-lo e sabiam o que estavam a fazer. Ou, pelo menos, 
estavam conscientes dos problemas.  

Embora nunca tivesse tido grande possibilidade de transportar o que aprendia e 
descobria na educação especial para aquilo que estava a fazer na universidade, ou da 
universidade para ao especial,  a não ser muito pontualmente, nunca achei que 
estivessem assim tão divorciadas.  De resto, ainda há dois anos, houve uma última 
tentativa minha de pegar naquelas temáticas da sociologia da educação e da sociologia 
das profissões, e mobilizá-las para a discussão da identidade e do papel do professor de 
apoio, isto é, do de quem dá apoio educativo com uma forte componente  de educação 
especial no novo quadro de acção definido pelo Despacho 105/97, pela qual várias de 
vocês, e outros colegas, se mostraram interessados.  

 
Esta oportunidade que aqui nos juntou hoje,  surgiu depois de eu ter apresentado 

a dissertação de mestrado em que o Professor Raul Iturra foi o arguente e de ele ter 
gostado muito e achar que se devia converter em doutoramento,  convidando-me a 
participar no seminário de doutoramento em Antropologia da Educação que ele orienta 
no ISCTE.  Indo ao encontro da sensação que algumas de vocês têm de que acabou um 
ciclo e da motivação que todos temos para continuar a encontrar-nos e pensar estas 
coisas, mesmo depois de a ECAE de Sintra ter acabado, surgiu-me como a oportunidade 
de ligar esses dois campos de trabalho e de fazer isto com um sentido útil para a 
educação especial, reforçando e esclarecendo a nossa posição ao recusarmo-nos a 
continuar na ECAE. E, ao mesmo tempo, a oportunidade para dar continuidade a um 
grupo de pessoas que dentro da equipa tinham ido mais longe num sentido que eu 
achava muito positivo.  

É claro que aqui, a meu ver, existe um forte sentido de testemunho. Mas não é só 
de testemunho, é também de questionamento de algumas ideias.  Já não falo da prática 
miserável que a DREL e outra gente para aí leva para a frente, mas de algumas ideias 
que andam por de trás disto: educação especial, integração, segregação, inclusão – que 
são conceitos que eu gostaria que nós questionássemos. Assim como as identidades 
profissionais.  Há aqui muita coisa que eu acho que nós podemos ainda explorar e 
aprofundar em conjunto.  Depois há um tratamento que eu posso fazer disto em partes 
da tese exclusivamente da minha responsabilidade, que eu não sei quão abrangente vai 
ser: umas elaborações teóricas, que são fundamentalmente uma confrontação da nossa 
experiência, dos nossos discursos, com as teorias científicas e outros discursos que 
circulam no campo da educação.  Mas, só aqui, no contexto deste Nós que será uma 
obra colectiva, há muita coisa para fazer, e muito significativa. Por um lado, há um 
conjunto de experiências que têm que ser aqui evocadas e um processo na equipa que 
pode ser refigurado: digamos que a história de dez anos de um grupo de pessoas à volta 
de uma equipa de educação especial, na qual vão surgir várias pequenas histórias, 
aquelas a que cada um e nós em conjunto dermos mais valor.  Tenho esperança que isto 
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funcione assim, na medida em que temos um hábito de reflexão e de análise num estilo 
quase de conversa. 
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