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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 
 “A actividade educativa não propõe substituir uma realidade por 
outra, nem suprimir, nem aniquilar nada, mas simplesmente levar 
uma realidade virtual e recôndita a toda a plenitude do seu ser e do 
seu valor (Xirau, 1983, p. 167).  

Vivemos numa época em que as fronteiras físicas e humanas vão perdendo muito 

dos seus sentidos mais ortodoxos: Dividirem em vez de Unir; Excluírem em vez de 

Incluir. Somos, assim, inevitavelmente confrontados com a diferença e com a 

diversidade, uma vez que as sociedades actuais são cada vez mais marcadas e 

estruturadas pela e na multiculturalidade (Banks, 1997; Banks, 2003; Cabaça, 1999; 

Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza, 1997; Fernandes, 1999; Gonçalves e Ferreira-Alves, 

1995, Marques, 1998: Nunes, 1999; Popper, 1994b). O direito à diferença, e não tanto à 

igualdade, passa, então, a ser um dos direitos de todos aqueles que, mais do que nunca, 

querem ser cidadãos e cidadãs de uma Polis onde se afirmem como autores e actores 

daquilo que há-de ser, à bela maneira aristotélica, o bem comum (Aristóteles, 2000). 

Assumir a exigência e a importância do exercício pleno da cidadania em 

sociedades marcadas pela diversidade (Nunes, 1999; Souta, 1997), implica do ponto de 

vista educacional, políticas educativas, produção teórica, bem como investigação e 

implementação de práticas de sala de aula direccionadas para o investimento em escolas 

mais inclusivas, isto é, de escolas que respondam à diversidade (César, 2001; César, in 

press; Patrício, 1997, 1997a, 1990, 2003), ou seja, às diferentes necessidades educativas 

de todos os alunos (Ainscow, 1997; 1998, 1999, 2000; Costa, 1995, 1996; Melro, 1999; 

Melro e César, 2002).  

Se tempos houve em que a Escola, a Educação e o Ensino eram vistos como um 

direito e um privilégio só de alguns, hoje eles parecem impor-se, na maioria países – e 

Portugal não é excepção – simultaneamente como um direito e um dever de todos. 

Talvez por esta razão, expressões como “escola de e para todos” e “escola inclusiva”, 

passassem a ser uma constante dos discursos daqueles que, de um modo ou de outro, se 
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relacionam com as questões da Educação, da Escola e Ensino. Por isso, sem exagero se 

pode considerar que um dos principais imperativos (morais e cívicos) categóricos das 

políticas e das práticas educativas seja: Escola de e para todos! Uma escola que tenha 

por principal escopo a educabilidade de todas as crianças, jovens e adultos e que assuma 

“que a heterogeneidade é a certeza mais certa” (Azevedo, 1994, p. 110) e, por 

consequência, faça dessa heterogeneidade, dessa diversidade e pluralidade, elementos 

enriquecedores do processo educativo, afirmando-se, por isso, inclusiva. 

Contudo, entender e fazer da Educação, da Escola e do Ensino espaços onde não 

haja restrições à afirmação e realização das características e aspirações individuais e 

sociais de todos os alunos levanta dúvidas, dificuldades e perplexidades. Assim, se 

parece existir um largo consenso quanto à necessidade de se promover uma Educação, 

uma Escola e um Ensino que dignifiquem e desenvolvam as capacidades e necessidades 

individuais e sociais de todos os alunos, o mesmo já não se pode dizer quanto aos 

modos de conceber, de caracterizar e, sobretudo, de concretizar esse grande objectivo 

educacional do nosso tempo: A afirmação de uma educação inclusiva. De facto, o 

conhecimento da actual situação educativa dos alunos em geral e muito particularmente, 

dos alunos que designamos como tendo NEE no nosso país, mostra-nos que, em grande 

parte das nossas escolas, muitos dos objectivos e princípios da escola inclusiva, 

enunciados pelos políticos e teóricos da Educação, nunca foram postos em prática.  

A nossa realidade mostra-nos, por exemplo que, no momento actual, cerca de 

11.500 crianças que apresentam o que se designa por NEE continuam a não ser 

incluídas no ensino regular, o que implica, entre outros aspectos, serem deslocadas da 

sua área de residência, permanecerem longos anos em escolas em que encontram 

unicamente outras crianças com deficiência sendo, na maior parte dos casos, 

transportadas durante longos quilómetros em transportes especiais. Deste modo, 

estamos a negar-lhes a oportunidade de conviver na e pela diferença desenvolvendo, por 

conseguinte, de um outro modo, o seu comportamento e o seu ritmo de aprendizagem. 

Tudo isto porque não está a ser utilizada a potencialidade de partilha e de 

enriquecimento das suas interacções cognitivas e sociais.  

Apesar de Portugal ter uma das constituições (Candal, 1978; Almedina, 1997; 

Porto Editora, 2002) e uma das leis de bases do Sistema Educativo (Ministério da 

Educação, 1986; 1997; Pires, 1999) consideradas como das mais avançadas da União 

Europeia e que proclamam, de entre outros aspectos, o direito à educação de todos os 

cidadãos, assim como a rejeição de qualquer tipo de segregação e de discriminação, a 
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inclusão de alunos no ensino regular não tem sido uma questão fácil nem pacífica. Pelo 

contrário. Estes cidadãos e cidadãs vêem violados, durante grande parte das suas vidas, 

um dos seus direitos mais fundamentais: O direito à igualdade de oportunidades de 

acesso à Educação. Talvez, por isso, e no que diz respeito à inclusão dos alunos ditos 

com NEE no ensino regular, não baste apenas legislar para incluir de facto estas 

crianças e jovens (Benavente et al., 1993; Benavente, 1994, César, in press; Costa, 

1995, 1996; 1999; Niza, 1996).  

Este facto ganha mais relevância quando, no nosso país, o número de anos de 

escolaridade obrigatória aumentou, passando, assim, a escola a ter que dar resposta a um 

maior número de crianças muito diferentes, quer em termos sociais, económicos, 

culturais e étnicos, como ainda em termos individuais, nomeadamente a nível dos seus 

projectos de vida, das suas motivações, dos seus estilos e ritmos de aprendizagem. Para 

responder à grande heterogeneidade presente e vivida pelas e nas escolas, tornou-se 

necessário diversificar e adequar estratégias, materiais e espaços educativos, de forma a 

promover a possibilidade de sucesso educativo a todas as crianças e a facilitar o seu 

desenvolvimento enquanto pessoas e cidadãos/cidadãs capazes de intervir, de forma 

responsável e informada, na sociedade de que fazem parte (Sanches, 1996; Sanches, 

1997). Será necessário que se criem condições reais para que a inclusão de todos os 

alunos no ensino regular se torne uma realidade efectiva nas nossas escolas (Cortesão; 

2001; Correia, 1999; 20001; Melro e César, 2002; Niza, 1996). 

O desafio, agora, consiste essencialmente em passar-se da concepção da escola 

elitista e segregadora que exclui, para uma escola inclusiva que celebra e respeita a 

diversidade. Este desafio e esforço implicam que a escola seja capaz de lidar com a 

diferença e com a diversidade sem que, com isso, elas se esbatam e se anulem. Tal 

exigência pressupõe uma mudança do paradigma de integração para um paradigma de 

inclusão. Enquanto o primeiro visa apenas a colocação física dos alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE) num ambiente não restritivo, o segundo 

pressupõe uma participação efectiva destes alunos nas tarefas escolares, proporcionando 

às crianças e jovens em idade escolar a educação diferenciada de que necessitam, com 

apoio de adaptações e meios pertinentes para cada caso (Ainscow, 1997; 1998, 1999, 

2000; Atkins e Litton, 1994; Hegarty, 2001).  

Por isso, em vez de normalizar ou integrar, a escola deve agora incluir. Fala-se, 

por isso mesmo, de uma escola inclusiva. De uma escola de todos e para todos. De uma 

escola para quem “a diferença não pode ser um rótulo associado a algo nocivo, um 
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estigma, algo que o indivíduo deverá carregar como um fardo suplementar, difícil de 

suportar” (Benavente et al., 1993, p. 94).  

Assim, de uma perspectiva segregacionista, de acordo com a qual as crianças com 

NEE deviam ser separadas e isoladas das outras crianças, passou-se para uma 

perspectiva diametralmente oposta: a inclusão de todas as crianças no ensino regular. É, 

agora, exigido à escola que tenha de se adaptar para responder às diferentes e diversas 

necessidades, motivações, ritmos e estilos de aprendizagem de todas as crianças e 

jovens em idade escolar (Mittler, 2003). 

Neste sentido, urge compreender que concepções, que características e que 

práticas subjazem e fazem ou não as nossas escolas mais inclusivas. Significa que, mais 

do que nunca, se assiste à necessidade de se encetarem e aprofundarem investigações 

que tenham por objectivo compreender um fenómeno que tem tanto de complexo como 

de diverso, de pertinente como de actualidade: A Escola Inclusiva.  

Uma das vias que pode contribuir para a afirmação de escolas mais inclusivas é a 

realização de estudos que permitam analisar e compreender os processos que favorecem 

a afirmação de contextos educacionais mais inclusivos, de modo a encontrar princípios 

e, sobretudo, práticas, mais eficientes e ajustadas à promoção do pleno desenvolvimento 

e sucesso de todos os alunos. Assim, consideramos ser importante desenvolver estudos 

que nos permitam compreender, o mais holística e detalhadamente possível, um 

fenómeno tão complexo e tão contemporâneo como o é a inclusão de alunos 

considerados com NEE no ensino regular.  

Tratando-se de um fenómeno multifacetado e sempre contextualizado, o que conta 

no estudo da inclusão de alunos com NEE no ensino regular, não são tanto os factos ou 

o estabelecimento de relações causais necessárias e universais e, por isso mesmo, 

simples e lineares, mas sim o modo como os diversos sujeitos interpretam, vivenciam e 

definem, de um modo particular e contingente, o rumo dos acontecimentos. Por 

conseguinte, a investigação a desenvolver no campo da inclusão destes alunos no ensino 

regular, leva a que se opte por metodologias qualitativas, como o estudo de caso. 

De facto, as metodologias de índole qualitativa, nomeadamente o estudo de caso, 

permitem-nos captar, de modo muito particular, as diversas singularidades presentes 

neste fenómeno e, desta forma, compreender os comportamentos humanos em termos 

do modo como uma pluralidade de agentes percepcionam e vivenciam acontecimentos 

significativos, neste caso, o modo como uma comunidade educativa lida com um 
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problema tão complexo como a inclusão de alunos designados como tendo NEE no 

ensino regular. 

Assim, consideramos ser importante o facto de se centrar o nosso estudo (caso) 

numa comunidade educativa que vivencia diariamente as dificuldades, mas também a 

esperança da inclusão destes alunos (no nosso caso, alunos surdos) no ensino regular. 

Tal facto corresponde à necessidade epistemológica de se fazer envolver directamente 

os diversos agentes da comunidade educativa no seu próprio processo de acção.  

Tal postura aponta para um facto fundamental, que tem vindo a marcar grande 

parte dos estudos educacionais: A compreensão da interacção dos vários agentes com os 

ecossistemas em que se encontram inseridos. Neste sentido, esta investigação propõe-se 

abranger o maior número possível de autores/actores da comunidade educativa 

responsáveis pela inclusão de alunos com NEE no ensino regular. Deste modo, 

pensamos obter uma multiplicidade de perspectivas e, por isso mesmo, de significados e 

de possibilidades permitindo-nos, assim, a (re) construção de sentidos, nem sempre 

evidentes, nem sempre claros e distintos. Pretende-se, então, obter uma compreensão o 

mais holística possível deste fenómeno que, por natureza, é, sem sombra de dúvidas, 

caleidoscópico.  

Este estudo visa contribuir para a compreensão e caracterização dos 

percursos/processos construídos e seguidos por uma comunidade educativa que, num 

determinado espaço e tempo, inclui no seu seio alunos surdos. Neste sentido, é nossa 

preocupação contribuir para a compreensão dos papéis/contributos 

desempenhados/dados pelos diversos autores/actores da comunidade educativa no palco 

da inclusão destes alunos no ensino regular. Tal significa compreender e analisar, não só 

concepções e princípios teóricos que subjazem a determinadas práticas mas, também, 

processos decisórios que subjazem a determinadas dinâmicas organizacionais da 

comunidade educativa que, através de um processo de auto-aprendizagem, poderão 

fazer dela um espaço onde o direito à educabilidade de todas as crianças e jovens em 

idade escolar se torna, não apenas uma questão de princípio, mas sobretudo, uma 

questão de facto, pois: 

“É aí, na Escola, no tal espaço da sua vivência onde as crianças e os adolescentes esperam 
aprender a viver para viver a aprender, que devemos aceitar como fundamental que, mais do 
que o conhecimento por si só, lhes interessa perceber (...) como podem ser felizes” (Strecht, 
1998, p. 151). 
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CAPÍTULO 2 

QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICO 

 “O amor maduro não pede, tem. Não reivindica, consegue. Não 
persegue, recebe. Não exige, dá. Não pergunta, adivinha. Existe, 
para fazer feliz. Só teme o que cansa, fere ou desgasta” (Távola, 
1991, p. 102). 

 

2.1 A surdez: De um mundo silencioso a um mundo comunicativo 

Era uma vez, há muito, muito tempo...  

É assim que quase todas as histórias começam. E também não é menos habitual 

que, depois de muitas peripécias (mais ou menos trágicas, mais ou menos 

melodramáticas), quase todas elas terminem com a célebre expressão e viveram felizes 

para sempre!  

Costumam ser assim as grandes histórias de amor, as histórias de lutas corajosas e 

de grandes epopeias onde o bem, o belo, o verdadeiro e o justo acabam (felizmente), por 

triunfar sobre o mal, o feio, a mentira e a injustiça! 

Também a história da Escola, da Educação e do Ensino deveria ter o mesmo início 

e o mesmo desfecho. Caso contrário, estaremos a pôr em risco a própria sobrevivência 

da humanidade do ser humano pois:  

 “O homem, se não aprender, não sabe que fazer dos materiais com os quais se edifica a mais 
rudimentar das choças. Ele não sabe fabricar um utensílio ou acender o lume por instinto. É 
necessário inclusivamente ensiná-lo a andar (...). Para que ele se converta realmente em 
homem, é indispensável que viva a sua existência social no meio dos seus, sob a influência 
de todos os estímulos que lhe fornecem a sua família e a sua tribo [neste caso, a escola] ” 
(Clarke, 1983, p. 45). 

 

Daqui se pode depreender que, se por um lado, educação e sociabilidade são, no 

ser humano, processos interrelacionados, também não é menos verdade que são elas que 

fazem de nós humanos. De tal modo assim é, que já Platão (1993), na República – ainda 

que criticável em muitas das suas propostas – considerava que só a educação faria de 

nós verdadeiros cidadãos da Polis a que pertencemos. 
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Na mesma ordem de ideias, Aristóteles (1998) considerava que quem não 

pertencesse à cidade ou era um Deus ou uma besta. E como não nos restam dúvidas de 

que não somos deuses nem, tão pouco, bestas, só nos resta ser cidadãos – leia-se 

pessoas – isto é, seres com determinadas características físicas e psíquicas, mas também 

responsáveis porque capazes de agir moralmente de acordo com as suas opções e 

decisões (Strawson, 2000). Ou, como considera Freire (1999), o ser humano é um: 

“Ser ‘temporalizado’ e ‘situado’, ontologicamente inacabado – sujeito por vocação e objecto 
por distorção –, também descobre que não está só na realidade, mas também que está com 
ela. (...) A sua integração o enraíza e lhe dá consciência da sua temporalidade. Se não 
houvesse essa integração, que é uma característica das relações do homem e que se 
aperfeiçoa na medida em que esse se faz critico, seria apenas um ser acomodado e, então, 
nem história nem cultura – seus domínios – teriam sentido. Faltaria a eles a marca da 
liberdade” (pp. 63-64). 

É neste direito a sermos humanos e, por isso, sociais e sociáveis, que se constitui o 

dever em que a Educação, o Ensino e a Escola assumem, simultaneamente, a sua 

grandiosidade – porque é, em grande parte, graças a eles que nos humanizamos – e a sua 

decadência – porque nem sempre cumprem o seu dever: Humanizar (Fiori, 1987, 1991; 

Freire, 1987, 1992, 1997, 1999; Martins, 1991; Pereira, 2000, Santos, 1982, 1998; 

Strecht, 1998, 1999; Touraine, 1998). 

Para Santos (2001), estes “três personagens” dos quais depende, em grande parte, a 

humanização da humanidade, só perdem a sua grandiosidade quando se esquecem de 

que:  

“A educação é um caminho e um percurso. Um caminho que de fora se nos impõe e [um] 
percurso que nele fazemos (...). Um momento em que finalmente nos apercebemos de que há 
um imenso mundo para além ou aquém do mundo que espreitamos fora de nós. Um mundo 
reservado, único (...), feito ou fazível à nossa própria medida. (...) E é, precisamente, à 
medida que nós vamos tomando consciência desse mundo interior e que, simultaneamente, 
vamos aperfeiçoando a focagem do olhar para fora (...) que avançamos para o segundo e 
decisivo momento mágico da educação – o momento em que, finalmente, podemos começar 
a escrever a nossa própria vida, única e irrepetível...” (pp. 8-9).  

E nunca é demais lembrar que, por detrás de cada um de nós, há uma história 

pessoal, há uma pessoa, única, diversa de todas as outras (Martinho, 1978). Assim 

sendo, teríamos como principal dever da Educação, do Ensino e da Escola, educar na e 

para a singularidade, na e para diversidade, na e para a diferença, e, não tanto na e para 

a massificação que, graças a uma espécie de mimetismo bacoco, nos faz cair no logro da 

padronização, ensinando todos como se de um apenas se tratasse, esquecendo, uma vez 

mais, que a diversidade é o logos do mundo humano.  

Este aspecto ganha maior relevância quando sabemos que as sociedades pós-

modernas são marcadas pela multiplicidade de formas de estar e de ser a que, 
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habitualmente, denominamos por multiculturalidade. Contudo, não basta ver ou 

reconhecer a existência de outras culturas. É necessário reconhecê-las na sua 

singularidade, na sua diversidade e na sua multiplicidade (Abdallah-Pretceille, 1986; 

Gonçalves e Ferreira-Alves, 1995; Lyotard, 1989; Pereira, 2000; Sousa Santos, 1989, 

1989a, 2001), salientando, hoje mais do que nunca, a máxima socrática que exprime o 

verdadeiro ethos do que actualmente se pretende denominar por globalização: “Não sou 

grego nem ateniense. Sou um cidadão do mundo”. 

No entanto, no entender de Torres (2001), o reconhecimento de que as sociedades 

pós-modernas se afirmam como sociedades democráticas, diversificadas e 

multiculturais, levanta algumas perplexidades e dilemas, que o autor enuncia do 

seguinte modo:  

“As teorias sobre a cidadania foram avançadas, na tradição da teoria política ocidental, por 
homens brancos, heterossexuais que identificavam uma cidadania homogénea através de um 
processo de exclusão sistemática, em vez de inclusão (...). Isto é, as mulheres, os grupos 
sociais identificáveis (e.g., judeus e ciganos), os membros da classe operária e os membros 
de grupos étnicos e raciais específicos – em resumo – gente de cor – e os indivíduos 
desprovidos de certos atributos e competências (...) estavam, em princípio, excluídos da 
definição de cidadania em inúmeras sociedades” (p. 18). 

O reconhecimento de cidadania – que, quando negado por parte da sociedade em 

geral e da escola em particular, se constitui ao mesmo tempo como negação pura e 

simples do direito a ser humano e, por isso, social e sociável – tem deixado à margem, 

ao longo de toda a história da humanidade, os alunos (leia-se cidadãos) diferentes a que, 

hoje, em tom politicamente correcto, chamamos alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE). Ainda que os vejamos nas nossas escolas, tornamo-los, muitas vezes, 

pelo nosso olhar, no caso mais gritante do que não deve ser a excepcionalidade. 

Tal como todas as minorias que sofreram e ainda sofrem a discriminação e 

segregação, também as crianças, jovens e adultos que identificamos como “diferentes” 

porque não se encaixam nos padrões físicos, psíquicos e sociais vigentes nas diversas 

sociedades (sobretudo aqueles que são designadas como portadores de deficiência), 

foram e, possivelmente ainda são, sujeitos às mais variadas formas de exclusão,  

sendo-lhes, desta forma, negados muitos dos seus mais básicos direitos consagrados nos 

mais diversos documentos nacionais e internacionais. 

Neste sentido, a história da exclusão e da inclusão de pessoas portadoras de 

deficiência na sociedade em geral, e na educação em particular, é a história dos 

princípios sobre os quais assenta também a odisseia da restante humanidade. Por isso, 
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“o modo como a sociedade ao longo dos tempos foi encarando as pessoas com deficiência 
está intimamente ligado a factores económicos, sociais e culturais próprios da cada época. 
Bastará recordar que foram sempre objecto de tratamento especial: desde serem consideradas 
como possuídas pelo demónio na Idade Média, ou produto de transgressões normais no 
século XVIII, até serem tratadas como loucas e internadas em hospícios nos séculos XVIII e 
XIX ” (Pereira, 1998, p. 4).  

Sendo vastíssimo o campo da problemática da inclusão de pessoas designadas 

como portadoras de deficiência, apenas nos cingiremos aqui ao campo da educação, 

porque é essa a problemática central da nossa investigação. Quisemos compreender o 

processo de inclusão de alunos com NEE – surdos – numa escola do ensino regular, por 

pensarmos que a escola se deve constituir num campo privilegiado da sociabilização das 

sociedades modernas, assumindo como dever seu educar na e para a inclusão (Ainscow, 

1997, 1998, 1999, 2000; Ainscow, Farrell e Tweddle, 2000; César, 2000; Costa, 1996, 

1999; Díaz, 2001; Hegarty e Alur, 2002; Hopkins, West e Ainscow, 1996; Sassaki, 

1997; Tilstone, Florian e Rose, 2000; Touraine, 1998). 

Pereira (1998) considera que a questão da inclusão de alunos com NEE nas escolas 

do ensino regular deve ser vista numa:   

“Perspectiva ampla e alargada que deve ser entendida a necessidade do desenvolvimento de 
escolas inclusivas, estruturas educativas que se adaptem a todas as crianças 
independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras, o que significa 
que à escola, como forma específica de organização social compete incluir todas as pessoas, 
aceitar as diferenças, apoiar as aprendizagens e responder às necessidades individuais e 
familiares de todos os alunos” (p. 4). 

Apesar de a nossa investigação não incidir propriamente sobre a problemática da 

surdez, nem tão pouco sobre a educação/ensino de alunos surdos, in sctricto sensus, mas 

sim sobre a questão da escola inclusiva, iniciaremos o nosso quadro de referência 

teórico – que se deve constituir como o holofote que ilumina os fenómenos em  

estudo – precisamente por esta problemática. 

Uma das principais razões que nos levaram a tomar esta decisão prende-se com a 

participação de alunos surdos nesta investigação. Os seus testemunhos, as suas 

vivências, os seus medos – e também as suas esperanças – possibilitaram-nos 

compreender de um modo mais enriquecedor a problemática da escola inclusiva. 

Outra das razões desta nossa opção prende-se com o facto de estes alunos estarem, 

ainda, no grupo daqueles que, durante longos anos foram – e ainda continuam a  

ser – vítimas da ignorância e da desumanidade de todos os que não quiseram ou não 

puderam ver e ir mais longe do que o culturalmente aceite lhes permitia, tratando-os, 

por isso mesmo, como seres loucos, imbecis ou possuídos pelo demónio (Barboza e 

Mello, 1997; Botelho, 2000; Couto-Lenzi, 1997; Moura, 2000; Sánchez, 1990; Skliar, 
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1997a;Widell, 1992; Wrigley, 1996) e não como aquilo que de facto são e nunca 

poderão deixar de ser: Pessoas humanas. O reconhecimento da pessoalidade é um dos 

principais pressupostos que fundamentam e orientam a escola inclusiva – leia-se 

sociedade inclusiva – alargando a todos os seres humanos o direito à Cidadania, 

independentemente das suas características físicas, psíquicas ou sociais (Benavente, 

1994; Brito, 2002; César, in press; Melro e César, 2002; Pereira, 1998; Perrenoud, 

2002; Sampaio, 1999). 

Assim sendo, a surdez em geral, e a educabilidade dos surdos em particular, não 

deve ser desinserida dos movimentos e idiossincrasias sócio-culturais que marcaram e 

marcam a história da humanidade, nem dos espaços de discussão das políticas sociais e 

educacionais mais amplas, que têm vindo continuamente a estabelecer uma dicotomia 

entre ensino especial e o regular, baseadas em paradigmas e em práticas segregadoras e 

discriminatórias, que muito dificilmente, aceitam como princípio, não só que todas as 

crianças são educáveis mas, sobretudo, que devem e podem ser educadas em ambientes 

mais inclusivos como, por exemplo, nas escolas do ensino regular. Estas, enquanto 

espaços educativos, deveriam ter como essência o (com) viver e viver na diferença, o 

que implicaria abrir as suas portas a todos e, deste modo, fazer cumprir os desígnios da 

escola que se quer, hoje mais do que nunca, inclusiva (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 

2000; Bess e Humes, 1995; César, in press; César e Azeiteiro, 2002; Costa, 1996, 1999; 

Freire e César, 2002; Freire, César, e Melro, in press; Giordani, 1995; Northern e 

Downs, 1991). 

Para Giordani (1991) e Bueno (2002), a problemática da surdez em geral, e da 

educação dos surdos em particular, deve ser encarada numa perspectiva holística e 

abrangente, de modo a percorrer os caminhos de uma sociedade e de uma escola que, 

ainda hoje, não sabem pensar a e na diferença como um elemento enriquecedor da e 

para a diversidade humana. Por isso, o conceito de surdez deve, no entender destes 

autores, ser entendido como um construto social, e não tanto como uma falta biológica 

do indivíduo, na certeza de que o conhecimento e o pensamento humanos são, em si 

mesmos, basicamente culturais e de que as propriedades distintivas de cada um de nós 

provêm do carácter das actividades sociais, da linguagem, do discurso e de outras 

formas culturais.  

Ao pensarmos na pessoa surda devemos, antes de mais, ter em consideração que a 

diversidade é inerente à natureza humana e pôr de lado a ideia generalizada e  

generalista – apanágio do pensamento de senso comum – de que um surdo é apenas e 
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somente um indivíduo com determinada perda auditiva e não uma pessoa que, enquanto 

tal, tem uma forma própria de ser e de estar no mundo. Trata-se, isso sim, de uma 

pessoa com uma identidade própria, que a faz pensar e agir de um modo único e 

singular, como é, aliás, esperado de todo e qualquer ser humano (Ballantyne, Martin e 

Martin, 1995; Boone e Plante, 1994; Giordani, 1995; Lane, 1997; Quadros, 2002; 

Sacks, 1998). É neste sentido que devem ser entendidas as palavras de Xiberras (1996), 

ao relembrar-nos que: 

“ [Se pegarmos] em dois indivíduos ao acaso: existem sempre algumas diferenças entre eles, 
grandes ou pequenas. Porquê esta diversidade? Não falamos das diferenças entre as raças, 
que saltam à vista de toda a gente, mas consideramos uma cidade ou um país qualquer: em 
todo o lado acharemos que dois indivíduos escolhidos ao acaso são [inevitavelmente] 
diferentes” (p. 113).  

Boaventura de Sousa Santos (2001) considera que a dialéctica da igualdade e da 

diferença tem que sofrer uma reinterpretação para que se dê um verdadeiro diálogo 

intercultural. Tal diálogo só se torna possível se reconhecermos que há incompletudes 

mútuas pois, “as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 

diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza” (Santos, 2001, p. 14). Assim, recuperar a centralidade da noção do 

Outro, implica um imperativo intercultural “das diferentes versões de uma dada cultura, 

devendo ser escolhida aquela que representa o círculo mais amplo de reciprocidade 

dentro dessa cultura, a versão que vai mais longe no reconhecimento do outro” (Santos, 

2001, p. 14). 

A ser assim, por que persiste ainda hoje a ideia de que a surdez é sinónimo de 

perda, ausência de..., descompensação ou deficiência? Não será tempo de, como 

consideram Griffith, (1985), Behares (1993), Giordani, (1995) e Quadros (2002), 

encarar a surdez como (mais) uma característica da diversidade humana?  

Vejamos o que nos diz a este propósito Laborit (2000): 
“Descobri recentemente o célebre questionário de Proust. Às duas últimas perguntas: Qual é 
a sua divisa preferida? Qual o dom da natureza que gostaria de ter?, respondi: Aproveitar a 
vida; quanto ao dom, já o tenho, sou surda (…) [Aliás,] o termo ‘surda-muda’ continua a 
espantar-me. 
Mudo significa que não se tem o dom da palavra. As pessoas vêem-me como alguém que não 
utiliza a palavra. È absurdo! Eu uso. (...) posso falar, gritar, rir, chorar, são sons que me saem 
da garganta. Não me cortaram a língua! Tenho uma voz esquisita, mais nada” (p. 201). 

“Apenas sou eu, tal como sou”; acrescentaríamos nós; o mesmo seria dizer – e 

desculpem-nos a ligeireza da linguagem – “sou diferente, e sou humana, tenho 

potencialidades e limitações e, enquanto tal, não sou nem mais nem menos do que os 
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outros. ‘Tenho uma voz esquisita, mais nada’! Mas tenho VOZ”!... Apenas sou eu tal 

como sou!” pois, como diria Pessoa (1982): 

  “Só em nossa alma está a identidade – a identidade sentida, embora falsa, comsigo  
mesma – pela qual tudo se assemelha e se simplifica. O mundo é coisas destacadas e arestas 
differentes; mas, se somos myopes, é uma nevoa insufficiente e contínua. (...) Tudo é nós, e 
nós somos tudo; mas de que serve isto, se tudo é nada?” (pp. 73 - 74). 

E, no entanto, “a minha validade é dada pelo fato que posso reconhecer os outros 

como indivíduos e possa ser reconhecido como indivíduo” (Canavero et al., 1992,  

p. 201). 

2.1.1. Deficiência auditiva ou surdez? - Esclarecendo conceitos e 

significados.  

 Surdez: Noções Básicas 

1. O ouvido humano e respectivo aparelho auditivo 

Surdez! Como praticamente todos os conceitos, o de surdez não é em si mesmo 

unívoco. Pelo contrário. Trata-se de um conceito que abrange realidades e significâncias 

distintas e que urge clarificar. Daí a questão: “Deficiência auditiva ou surdez?” 

Sendo a audição o sentido responsável por captar as informações sonoras que nos 

rodeiam, sejam elas sons de palavras ou não, de um modo geral, pode-se considerar que 

a surdez acontece sempre que uma das partes do ouvido tem algum problema e a 

audição fica, de algum modo, prejudicada, em maior ou menor grau (Galkowski, 1994; 

Xavier e Ruah, 1982). Assim, há uma diversidade de tipos de perda auditiva, consoante 

a localização dessa perda – se é no ouvido médio, no interno, etc. – e, 

consequentemente, diferentes modos de lidar em termos clínicos, sociais, culturais e 

educacionais com os indivíduos que, de algum modo, têm perda auditiva (Botelho, 

1998; Giordani, 1995; Melo et al, 1984; Moura, 2000; Northern e Downs, 1991; 

Wrigley, 1996). 

Tendo em conta os últimos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003) 

estima-se que 42 milhões de pessoas acima dos 3 anos de idade sejam portadoras de 

algum tipo de deficiência auditiva, sendo esta definida como incapacidade parcial ou 

total de ouvir sons, devido a uma lesão do sistema auditivo. Convém aqui lembrar que 

as deficiências auditivas se referem não só ao ouvido, mas também às estruturas anexas 
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e suas funções (Ballantyne, Martin e Martin; 1995; Ministério da Educação, 2003; 

Nowell e Marshak, 1994; Reis, 2002). Neste sentido, para que melhor se possa 

compreender o fenómeno da deficiência auditiva, bem como da surdez, convém que se 

conheça um pouco do ouvido humano e das suas funções. (ver figura 1) 

 

Figura 1 – Fisiologia do aparelho auditivo 

 
 

Segundo Xavier e Ruah (1982) e Ballantyne, Martin e Martin (1995), o ouvido 

humano consiste, funcionalmente, em duas partes: A parte neuro-sensorial, abrangendo 

o órgão sensorial, assim como as suas conexões neuronais, e um aparelho condutivo, 

cuja função é simplesmente conduzir o som desde a sua fonte até ao ouvido interno. 

Isso resulta da condução auditiva do ouvido externo, da trompa de Eustáquio, do ouvido 

médio e seu conteúdo e das janelas e fluidos labirínticos. 

Assim, pode-se dizer que o ouvido é dividido basicamente em ouvido externo, 

médio e interno. O externo compreende a orelha e o canal externo do ouvido e termina 

no tímpano (membrana do tímpano). O médio compreende o tímpano, os “ossinhos” do 

ouvido (martelo, bigorna e estribo e a parte chamada mastóide), que são pequenas 

cavidades ósseas cheias de ar. Todo este espaço é fechado, tendo uma única 

comunicação com o fundo do nariz, que se abre periodicamente, que é a tuba auditiva 

ou trompa de Eustáquio. 
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O tímpano é uma membrana de pele muito fina, que fecha o fundo do canal 

externo do ouvido e o divide do ouvido médio.  

O ouvido interno corresponde à cóclea, labirinto e canal auditivo interno. Da 

cóclea sai o nervo auditivo, que vai pelo canal auditivo interno até o cérebro. Neste 

canal interno, que é de osso, também passa o nervo facial (responsável pela 

movimentação de músculos da face) e o nervo vestibular (responsável pelo equilíbrio). 

Este canal tem ligação directa com o cérebro (Ballantyne, Martin e Martin, 1995; 

Tomatis, 1977). 

Como nos refere Tomatis (1977), o som espalha-se através de uma vibração pelo 

ar. Esta vibração é captada pela orelha externa (pavilhão auditivo e canal externo do 

ouvido), atingindo a membrana do tímpano, que funciona como se fosse uma membrana 

de um tambor super sensível. Estas vibrações fazem a membrana timpânica vibrar. Na 

membrana do tímpano encontra-se fixado um pequeno osso chamado martelo. O 

martelo articula-se em um outro osso chamado bigorna que, por sua vez, se articula com 

o estribo. Este conjunto de pequenos ossos movimenta-se com a vibração da membrana 

do tímpano e amplifica esta vibração, transmitindo-a a uma pequena membrana que se 

encontra encostada no estribo e oclui o canal da cóclea, em forma de espiral 

(Ballantyne, Martin e Martin, 1995; Boone e Plante, 1994). 

Esta espiral é revestida internamente de células constituídas por cílios, que ficam 

embebidos numa substância líquida, no seio do qual se movimentam. Esta 

movimentação gera uma pequena energia eléctrica, que é transmitida ao cérebro pelo 

nervo da audição, onde será descodificada e gerada a compreensão dos sons (Aimard, 

1984; Richell e Godinho, 1979; Tomatis, 1977). 

Lafón (1998) e Oliveira (1993) consideram que esta possibilidade da compreensão 

dos sons por parte do ser humano permite-lhe desenvolver-se intelectual e socialmente. 

Sem ela, outras capacidades humanas seriam gravemente afectadas como, por exemplo, 

a comunicação (oral) com os seus semelhantes, uma vez que é pela audição que se 

originam alguns dos processos e mecanismos necessários para a formação e 

desenvolvimento da linguagem (Aimard, 1984; Ballet, 1986; Boone e Plante, 1994; 

Fernandes, 1990; Gotti, 1992; Oliveira, 1993; Roman et al. 1972; Tomatis, 1977; Xavier 

e Ruah, 1982). 
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2. Surdez e/ou deficiência auditiva? 

Apesar de geralmente se definir a surdez como uma incapacidade parcial ou total 

de ouvir sons devido a uma lesão do sistema auditivo, Boone e Plante (1994) e Nielsen 

(1999) consideram que surdez e deficiência auditiva não significam necessariamente a 

mesma coisa. Assim, ser surdo não significa necessariamente ser deficiente auditivo 

(Taylor, 1994). Enquanto a surdez é caracterizada por uma perda auditiva superior a 20 

dB (Ballantyne, Martin e Martin, 1995, Boone e Plante, 1994; Xavier e Ruah, 1982), a 

deficiência auditiva é caracterizada como um transtorno sensorial da percepção das 

formas acústicas, independentemente de existir ou não surdez (Ballantyne, Martin e 

Martin, 1995; Boone e Plante, 1994; Marques, 1999; Taylor, 1994).  

De acordo com os padrões estabelecidos pela American National Standards 

Institute (ANSI, 1989), a deficiência auditiva é considerada genericamente como a 

diferença existente entre o desempenho do indivíduo e a capacidade “normal” para a 

detecção sonora. O Zero audiométrico (0 dB N.A – decibéis, nível de audição) é 

referente aos valores de níveis de audição que correspondem à média de detecção de 

sons em várias frequências, por exemplo: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, etc. Considera-se, 

em geral, que a audição “normal” corresponde à capacidade para a detecção de sons até 

20 dB N.A (Ballantyne, Martin e Martin, 1995; Boone e Plante, 1994; Xavier e Ruah, 

1982). 

Jiménez e seus colaboradores (1997), dado que o conceito de surdez se reveste de 

uma infinidade de interpretações com cargas significativas também elas divergentes e 

diversificadas entre si, consideram que: 

 “Os conceitos gerais sobre a surdez, classificações, técnicas e métodos de avaliação da perda 
auditiva, características dos diversos tipos de surdez, etc., são fundamentais para 
compreender as implicações da deficiência auditiva, (...) podendo estas ser classificadas em 
função do grau de perda auditiva, sua origem e localização” (p. 350). 

Para Carvalho (1997), 

“Surdo é o indivíduo que tem a perda total ou parcial, congénita ou adquirida, da capacidade 
de compreender a fala através do ouvido. De acordo com o grau de perda auditiva, avaliada 
em decibéis (dB), a surdez manifesta-se como leve (perda entre 20 e 40 dB), moderada (entre 
40 e 70 dB), severa (entre 70 e 90 dB) e profunda (acima de 90 dB de perda) – impede o 
indivíduo de ouvir a voz humana e de adquirir, espontaneamente, o código da modalidade 
oral da língua, mesmo com o uso de prótese auditiva” (p. 23). 

Costa (2000) e Nowell e Marshak (1994) consideram que a expressão “surdo” 

deve ser usada para designar todo e qualquer indivíduo que apresente falta auditiva 

congénita ou detectada precocemente, sendo esta falta tão grave que impede a fala e o 
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desenvolvimento da linguagem baseado na audição, mesmo com a ajuda de aparelhos 

auditivos, já que estes podem permitir ao surdo profundo entender os sons mas, no 

entanto, não são suficientes para definir as suas características acústicas, isto é, se se 

trata de um som grave ou agudo.  

Boone e Plante (1994) e Taylor (1994), considerando o termo surdo do ponto de 

vista das representações socio-culturais, referem que o mesmo tem habitual e 

imediatamente uma conotação negativa, fazendo com que a pessoa surda seja vista 

como uma pessoa pura e simplesmente incapacitada. Por esta razão, autores como 

Botelho (1998) e Northern e Lemme (1982) dizem que a expressão perda auditiva 

profunda (90 dB) tem sido usada, nos últimos anos, com mais frequência, porque parece 

facilitar um entendimento menos pejorativo e mais objectivo da criança ou adulto que, 

para todos os propósitos práticos, não dispõe de audição funcional. Contudo, esta 

posição tem sido considerada por outros autores como, por exemplo, Griffith (1985), 

Lane (1997) e Quadros (2000), segregadora e discriminatória da pessoa surda. Diz-nos a 

este propósito Lane (1997): 

“As actuais opiniões dos ouvintes acerca da melhor maneira de descrever, educar e reabilitar 
crianças e adultos surdos estão estreitamente ligadas, assim como as inúmeras profissões 
que, advindo destas opiniões, moldam e até regulam a vida dos surdos. Essas opiniões 
revelam uma premissa comum: os surdos são deficientes. A comunidade surda tem uma 
premissa bastante diferente (...): a comunidade surda é uma minoria linguística. (...) [Por 
isso, deveríamos] ouvir o conselho da adolescente surda que, quando repreendida pela sua 
mãe por não usar o processador da sua prótese coclear, lhe replicou amargamente: ‘Eu sou 
surda. Deixe-me ser surda’” (pp. 11- 214).  

Sem queremos retirar o devido valor que esta temática possa assumir quer do 

ponto de vista conceptual quer das representações sociais, não entraremos aqui em 

discussões sobre as conotações com sentido negativo que habitualmente estão 

associadas à palavra “deficiente” e que, por consequência, levantam grandes 

divergências sobre o emprego ou não da expressão “deficiente auditivo” às pessoas que, 

de algum modo, têm perda auditiva: Daí a questão: “Surdez ou deficiência auditiva?” 

Embora pertinente, não existe, contudo, uma resposta consensual a esta questão. 

Tal ausência de consenso deve-se quer a razões de ordem teórica quer a razões de índole 

afectiva e sócio-cultural (Boone e Plante, 1994; Bueno, 2991; Griffith, 1985; Jiménez et 

al., 1997; Skliar, 1998, 1999). É de realçar que, na base desta falta de consenso, se 

encontram diferentes modelos/visões da surdez: (1) O modelo clínico-terapêutico, que 

enfatiza o carácter patológico da surdez com vista à sua cura ou minimização, no fito de 

tornar o indivíduo o mais “normal” possível; (2) O modelo sócio-antropológico, onde se 
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dá prevalência à condição humana da pessoa surda, sendo encarada a surdez como uma 

condição natural e não como uma deficiência/doença que necessita de cura. A surdez é, 

nesta perspectiva, uma diferença que deve ser respeitada e aceite enquanto tal (Bueno, 

2001; Costa, 2000; Griffith, 1985; Fernandes, 1990; Skliar, 1998, 1999; Souza, 1998; 

Strobel e Dias, 1995).  

Polémicas à parte, para além de que a comunidade surda é a própria a sentir-se 

identificada com a palavra “surdez” (Griffith, 1985; Laborit, 2000; Lane, 1997; Ruela, 

2000; Sacks, 1998; Sánchez, s/d; Taylor 1994), usaremos ao longo deste trabalho o 

termo “surdo”, para nos referirmos, simultaneamente, tanto a surdos como a deficientes 

auditivos. 

3. Definição e classificação da deficiência auditiva 

Como qualquer comunidade ou grupo social, a “comunidade surda” é, por essência 

heterogénea. Por isso, as suas diferenças individuais devem ser tão ou mais acentuadas 

que as dos ouvintes, correspondendo as mesmas a diversos modos de ser e de estar 

perante si e perante o mundo que a rodeia (Góes, 1996; Griffith, 1985; Lane, 1997; 

Quadros, 2002; Ruela, 2000). Neste sentido, não é o indivíduo enquanto tal que deve ser 

classificado, mas sim a sua surdez (Costa, 2000; Fernandes, 1990; Ruela, 2000; Souza, 

1998). 

Contudo, não se pode dizer que exista uma definição e classificação necessária e 

universal do que seja a surdez. Há, isso sim, uma diversidade enorme quanto à sua 

definição e classificação, dependendo esta do modo como a surdez é abordada, quer do 

ponto de vista médico-fisiológico quer do ponto de vista das representações sociais. Os 

graus de deficiência auditiva são, por isso, caracterizados de diferentes formas, por 

diferentes autores (Lafón, 1987; Jiménez et al., 1997; Pinho e Melo et al, 2001; Sacks, 

1998; Wrigley, 1996; Xavier e Ruah, 1982). 

Como o que importa aqui é enfatizar que a escala da audição tem diferentes  

graus – há pessoas que ouvem muito pouco, sendo incapazes de, por exemplo, ouvir um 

avião a passar; outras conseguem ouvir, por exemplo, a voz humana, mas não 

conseguem discriminá-la – apresentaremos aquela que, em nosso entender, é mais 

utilizada e que passamos a sintetizar no quadro seguinte: 
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Quadro 1 – Tipos de deficiência auditiva e respectiva caracterização 

TIPOS DE DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 

CARACTERIZAÇÃO 

 

 

Condutiva ou de transmissão 

Qualquer interferência na transmissão do som desde o canal 
auditivo externo até ao ouvido interno (cóclea). O ouvido 
interno tem capacidade de funcionamento considerada normal, 
mas não é estimulada pela vibração sonora. Esta estimulação 
poderá ocorrer com o aumento da intensidade do estímulo 
sonoro. A grande maioria das deficiências auditivas condutivas 
ou de transmissão pode ser corrigida através de tratamento 
clínico ou cirúrgico. 

 

 

Neuro-sensorial 

Ocorre quando há uma impossibilidade de recepção do som por 
lesão das células ciliadas da cóclea ou do nervo auditivo. Os 
limiares por condução óssea e por condução aérea, alterados, 
são aproximadamente iguais. A diferenciação entre as lesões das 
células ciliadas da cóclea e do nervo auditivo só pode ser feita 
através de métodos especiais de avaliação auditiva. Este tipo de 
deficiência auditiva é irreversível. 

 

Mista 
Ocorre quando há uma alteração na condução do som até ao 
órgão terminal sensorial associada à lesão do órgão sensorial ou 
do nervo auditivo. O audiograma mostra geralmente limiares de 
condução óssea abaixo dos níveis considerados normais. 

Central ou surdez central 

 

 

Este tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, 
acompanhado de diminuição da sensibilidade auditiva, mas 
manifesta-se por diferentes graus de dificuldade na 
compreensão das informações sonoras. Decorre de alterações 
nos mecanismos de processamento da informação sonora no 
sistema nervoso central. 

(Ballantyne, Martin e Martin, 1995; Lafón, 1987; Pinho e Melo et al., 2001; de Quadros 2002; Xavier e 

Ruah, 1982). 

Consistindo a surdez na perda, maior ou menor, da percepção habitual dos sons, 

verifica-se a existência de vários tipos de portadores de deficiência auditiva, de acordo 

com os diferentes graus da perda da audição (Gragg, 1995; Jiménez, 1997; Taylor, 

1994). Assim, e no que diz respeito aos graus de severidade da deficiência auditiva, os 

níveis de limiares utilizados para os caracterizar podem sofrer algumas variações de 

autor para autor.  

Ballantyne, Martin e Martin (1995) e Xavier e Ruah (1982) consideram os 

seguintes graus de severidade de perda auditiva: 

 Audição Normal – Limiares entre 0 a 24 dB nível de audição; 

 Deficiência Auditiva Leve – Limiares entre 25 a 40 dB; 

 Deficiência Auditiva Moderna – Limiares entre 41 e 70 dB; 

 Deficiência Auditiva Severa – Limiares entre 71 e 90 dB; 

 Deficiência Auditiva Profunda – Limiares acima de 90 dB. 
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Apesar desta distinção, vários autores referem que indivíduos com níveis de perda 

auditiva leve, moderada e severa são mais frequentemente chamados de deficientes 

auditivos, enquanto os indivíduos com níveis de perda auditiva profunda são chamados 

surdos (Ballantyne, Martin e Martin, 1995; Gragg, 1995; Lafón, 1987; Nielsen, 1999; 

Taylor, 1994; Xavier e Ruah, 1982). 

Um outro critério referido por vários autores, e que deve ser levado em conta para 

a definição, classificação e compreensão da surdez, é a idade da sua ocorrência. Assim, 

e de acordo com Sted e Moores (s/d) e Ruela (2000), poderemos falar em surdez  

pré-lingual ou em surdez pós-lingual, sendo que a primeira diz respeito aos indivíduos 

que ficam surdos antes de se apropriarem da fala (crianças com idades compreendidas 

entre os 0 e 4 anos de idade) e a segunda designa a surdez que surge depois de a criança 

ou o adulto se ter apropriado da linguagem oral de uma determinada língua.  

4. Causas da deficiência auditiva 

As causas da deficiência ou perda auditiva são muitas e complexas, não existindo, 

na maior parte das vezes, uma causa única. No entender de Ballantyne, Martin e Martin 

(1995), Lafón, (1987), Nielsen, (1999) e Xavier e Ruah (1982), podem ser classificadas 

dos seguintes modos: 

 Pré-gestacionais; 

 Pré-natais; 

 Peri-natais; 

 Pós-natais. 

  
Para que se possa apresentar uma compreensão sinóptica das diferentes causas da 

deficiência auditiva e da surdez, apresentamos o Quadro 2, que sintetiza as respectivas 

causas, assim como a descrição e caracterização de cada uma delas. 
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Quadro 2 – Causas da deficiência auditiva e de surdez e respectiva descrição e 
caracterização 

CAUSAS DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

PRÉ-
GESTACIONAIS 

OU 
PRÉ-NATAIS 

São os factores genéticos e hereditários onde a possibilidade de ocorrer um defeito está 
nos genes dos futuros pais ou em malformações congénitas, adquiridas pelo embrião 
devido a: 
 Infecções intra-uterinas (ex. rubéola, sarampo, sífilis…); 
 Intoxicações intra-uterinas (ex. quinina, álcool, drogas, calmantes…); 
 Alterações endócrinas (ex. patologia da tiróide e diabetes…); 
 Carências nutritivas (ex. vitamínicas…); 
 Agentes físicos (ex. raio X…). 
São aquelas que ocorrem no útero materno, da fecundação ao nascimento. De entre os 
factores que atingem o bebé no útero destacam-se os seguintes: 
 Idade da mãe: pesquisas demonstram que mães com menos de 20 e mais de 35 

anos tendem a gerar um maior número de filhos com deficiência do que as que 
têm entre 20 e 35 anos.  

 Multiparidade: mulheres com 5 ou mais partos tendem a ter bebés de baixo peso e 
maior incidência de complicações na gravidez.  

 Intervalo gestacional: intervalo de menos de 2 anos entre uma gravidez e outra 
pode provocar crianças de baixo peso ao nascer, além de consequências motoras e 
intelectuais.  

 Factor RH: atinge os fetos com RH+ cujas mães são factor RH – podendo 
ocasionar abortos ou deficiências.  

 Pressão alta durante a gravidez 
 Rubéola: pode ocasionar uma síndroma que se caracteriza por defeitos nervosos e 

mentais, oculares, auditivos e cardiovasculares. Todos os esforços devem ser 
feitos para identificar e vacinar a mulher susceptível de adquirir a rubéola antes da 
concepção, já que não existe tratamento para evitar o dano no bebé da grávida 
infectada.  

 Sífilis: a mais comum das doenças venéreas, manifesta-se de forma precoce (até 
aos 6 meses de idade) ou de forma tardia (após os 2 anos). Na sífilis precoce 
acontecem lesões neurológicas, oftalmológicas, ósseas e de pele. Já na sífilis 
tardia, ocorrem anomalias dentárias.  

 Drogas: é o termo que designa tanto os medicamentos como os tóxicos. Os mais 
consumidos são os analgésicos, diuréticos, antibióticos e tranquilizantes. 

 Entre os tóxicos de maior uso destacam-se o fumo e o álcool. Além desses, a 
maconha, cocaína, barbitúricos, anfetaminas, elevam as complicações durante a 
gravidez, com grande possibilidade do nascimento de crianças com sérios problemas 
neurológicos. Os medicamentos e os tóxicos podem atingir o bebé através da placenta 
ou do leite materno.  

CAUSAS PERI-
NATAIS 

Atingem o bebé durante ou imediatamente após o parto como, por exemplo: 
 Pré-maturidade, pós-maturidade; axónia fórceps; 
 Infecção hospitalar. 

CAUSAS PÓS-
NATAIS 

Ocorrem após o nascimento e podem ter origem em: 
 Meningite; 
 Remédios ototóxicos, em excesso ou sem orientação médica; 
 Sarampo; 
 Exposição continuada a ruídos ou sons muito altos;  
 Traumatismos cranianos. 

(Adaptado de Ballantyne, Martin e Martin, 1995, Lafón, 1987; Nielsen, 1999; Gragg, 1995; Taylor, 1994; 
Xavier e Ruah 1982). 

Strobel e Dias (1995) fazem notar que, para além causas acima indicadas, podem 

existir ainda outras causas para a da perda da audição. Assim, a possibilidade de 
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incidência e de ocorrência das mesmas não estão determinadas necessariamente pela 

ordem em que estas são habitualmente apresentadas. Entre as causas desta perda, podem 

referir-se doenças e uso de medicamentos pouco conhecidos. Aliás, as causas da perda 

auditiva podem variar ainda segundo a idade e o sexo da pessoa, assim como segundo 

as características específicas dos sintomas da perda auditiva como, por exemplo, a sua 

localização, qualidade, duração, factores agravantes, factores atenuantes e doenças que 

lhe podem estar associadas como, por exemplo, a doença de Alzheimer.  

5. Sinais de alerta, identificação e meios técnicos de ajuda às pessoas 
surdas 

Considerando que a deficiência auditiva pode trazer grandes e graves 

consequências para o desenvolvimento global do indivíduo; considerando que a audição 

é essencial para, por exemplo, a apropriação e desenvolvimento da linguagem falada; 

considerando que a insuficiência auditiva influi grandemente no relacionamento do 

indivíduo consigo mesmo e com os outros; considerando que todos estes factores 

podem gerar dificuldades nos processos psicológicos de integração de experiências de 

vida, afectando, por exemplo, o equilíbrio e a capacidade habitual do desenvolvimento 

do indivíduo, é importante estar atento aos sinais de alerta e de identificação da 

deficiência auditiva, sendo eles diversificados quer em termos cronológicos quer em 

termos comportamentais variando, deste modo, esses sinais consoante a idade, o tipo e o 

grau de gravidade (APTA, 2003; Ballantyne, Martin e Martin, 1995; Fernandes, 1990; 

Gragg, 1995; Lafón, 1987; Souza, 1998; Taylor, 1994). 

Tendo em conta que pelo menos uma em cada mil crianças nasce profundamente 

surda (Nielsen, 1999; OMS, 2003), e que muitas outras pessoas desenvolvem problemas 

auditivos ao longo da vida, devido a diversos factores como, por exemplo, acidentes ou 

doenças, convém que a sociedade em geral e todos aqueles que se relacionam com a 

surdez em particular, estejam atentos a esta problemática, desenvolvendo políticas de 

prevenção da surdez, que podem ir desde o diagnóstico precoce até ao atendimento 

terapêutico, passando ainda pelo desenvolvimento científico e tecnológico capaz de 

proporcionar dispositivos que favoreçam a sua capacidade de audição e de compreensão 

dos sons (Graag, 1995; Nunes 2000; Servir Portugal, 2003; Xavier e Ruah, 1982). 

 Apesar de hoje em dia existir uma diversidade de dispositivos tecnológicos que 

podem ajudar a ultrapassar muitas das limitações destas pessoas na percepção dos sons 

(i.e. aparelhos auditivos, implantes Cócleares…), Couto-Lenzi (1997) e Nunes (2000), 
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consideram que existem ainda grandes obstáculos ao acesso a tais aparelhos, assim 

como aos atendimentos especializados a surdos (i.e. equipa audiofonológica constituída 

por médicos ORL, Terapeutas da Fala, Audiologistas, Audioprotesista, Psicólogos), 

dependendo os mesmos da condição sócio-económica dos indivíduos que deles 

necessitem. Neste sentido, o atendimento terapêutico e educacional adequado às pessoas 

surdas está longe de ser uma realidade. É um sonho apenas realizado por alguns 

 (Couto-Lenzi, 1997, Padden, 1990; Padden e Humphries, 1998). 

Veja-se, a este respeito, o que o Ministério da Saúde do Estado português reserva a 

todos os cidadãos com deficiência que necessitem de ajudas técnicas, nomeadamente a 

respectiva comparticipação no pagamento das mesmas. 
“As próteses e outras ajudas técnicas para pessoas com deficiência, receitadas nos Centros de 
Saúde ou nas consultas externas hospitalares, e que visem assegurar ou contribuir para a 
autonomia e participação social do doente, serão reembolsadas, em parte, pelo Centro 
Regional de Segurança Social da área de residência. 

Competirá ao Centro de Saúde preencher uma ficha de avaliação, que o utente deverá 
entregar no respectivo Centro Regional. 

 Sempre que a ajuda técnica seja de utilização temporária, o utente deverá assinar um termo 
de responsabilidade, assumindo a sua devolução, logo que deixe de necessitar dessa ajuda. 

O financiamento das ajudas técnicas para pessoas com deficiência é de 100% do seu custo, 
quando: 

A pessoa com deficiência não é beneficiária de qualquer sistema, subsistema ou seguro de 
saúde;  

A ajuda técnica não é comparticipada pelo sistema, subsistema ou companhia seguradora de 
que é beneficiária a pessoa com deficiência.  

Nos restantes casos, o financiamento será o correspondente à diferença entre o custo e o 
valor da comparticipação atribuída pela companhia seguradora ou pelo subsistema de saúde” 
(Ministério da Saúde, 2003, on line). 

 

Assiste-se a uma clara contradição na posição assumida neste documento. Se, por 

um lado, assiste ao indivíduo deficiente, neste caso surdo, o direito de se incluir na 

sociedade e exercer a sua cidadania e, por conseguinte, a potencialidade de se realizar 

enquanto ser humano, por outro lado, vemos que o mesmo documento se constitui em 

promessa tanto mais realizável quanto melhor a condição sócio-económica da pessoa 

deficiente.  

Fica ao critério da imaginação do leitor a odisseia que se seguirá após o referido 

preenchimento da “ficha de avaliação, que o utente deverá entregar no respectivo 

Centro Regional” sendo, neste caso, o utente uma pessoa com determinadas 

características que, dadas as condições do país em que vivemos, encontra em cada 

esquina, não um amigo – como nos diz uma canção bem popular – mas uma enorme 
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barreira a cada passo que terá que dar até entregar a referida ficha de avaliação nos 

serviços receptores! E fiquemo-nos por aqui. Caso contrário, teríamos um belíssimo 

mas, infeliz guião para uma novela da vida real, ou não fosse verdade, e parafraseando 

Ventosa e Marset (2003), que em termos de atitudes sociais, face às pessoas portadoras 

de deficiência, ainda prevalecem na nossa sociedade atitudes de rejeição e de protecção 

piedosa que não são de inclusão. Tais atitudes impedem-nos de encarar esta pessoas 

enquanto: 
“Cidadãos como os demais e [que] devem, por isso, receber da sociedade o mesmo 
tratamento e atenção que são dados aos outros, e as ajudas que necessitem para superar as 
suas (…) dificuldades até onde for possível. [Só assim, estas pessoas podem ser] 
reconhecidas como seres humanos, apesar de diferentes, e ser consideradas como pessoas em 
desenvolvimento com potencialidades susceptíveis de evoluir” (Ventosa e Marset, 2003,  
p. 90) 

2.1.2. Educando os surdos: Dilemas, concepções e perspectivas. 

2.1.2.1. Do esquecimento ao desvelamento e afirmação do surdo como pessoa: 
Um pouco de história. 

Se, nos dias de hoje, o direito à educação nos parece ser um direito inalienável de 

todo e qualquer ser humano, o mesmo não acontecia em outras épocas históricas. No 

que diz respeito à educação dos surdos, este direito foi-lhes constante e insistentemente 

negado por se considerar que eram incapazes de ser ensinados, porque de autênticos 

seres menores se tratavam. Pobres imbecis, a quem, quais seres dignos de piedade, 

quando não de repulsa, era recusado estar na escola e, por consequência, ser na 

sociedade.  

Griffith (1985), Goffman (1982), Sánchez (1990) e Ventosa e Marset (2003) 

referem que, durante épocas a fio, não foi só a educabilidade das pessoas deficientes que 

foi posta em causa, como também outros direitos considerados fundamentais para o 

desenvolvimento bio-psicossocial de todo e qualquer ser humano: O direito à 

sexualidade, à maternidade/paternidade, à família, à posse ou herança de bens, entre 

outros.  

 A este propósito – dentro do contexto legislativo espanhol actual (que, diga-se de 

passagem, se adequa largamente ao nosso2

“Quando uma pessoa é dada como incapaz, o seu estado civil sofre alteração. A 
incapacidade e a limitação da sua liberdade de actuar deverá ser completada, em função do 

) – dizem-nos Ventosa e Marset (2003) que: 

                                                 
2 Veja-se a título de exemplo o Decreto-lei Nº 329-A/95 de 12 de Dezembro e o Decreto-lei Nº 131/95 de 
6 de Junho do Código do Processo Civil (Rodrigues, 2001). 
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grau de incapacidade que determine a sentença de interdição ou inabilitação, por outra 
pessoa ou entidade pública ou privada, que será constituída como tutor ou curador do 
incapaz. (…) 

[Por exemplo] no âmbito patrimonial, e salvo se a sentença determinar outra coisa, a 
capacidade de actuar é completamente nula e o incapaz não poderá fazer contratos. (…) [e no 
que diz respeito ao matrimónio] um inabilitado está absolutamente impedido de casar seja 
com quem for” (pp. 133- 134).  

No que diz respeito à educação dos surdos, Griffith (1985) e Sánchez (1990, s/d) 

reforça a ideia de que até ao final do século XV, os surdos eram considerados atrasados 

mentais e postos à margem pela sociedade e pelas instituições sociais, nomeadamente 

pela escola, que lhes recusava qualquer tipo de educação, uma vez que não os 

considerava com direito a tal.  

Historicamente, a situação da educação dos surdos começa a sofrer algumas 

alterações, ainda que de modo lento e gradual, no início do século XVI. Apesar de não 

existirem ainda qualquer tipo de escolas especializadas para a educação dos surdos, esta, 

no entanto, passa a ser-lhes facultada por diversas personalidades ouvintes como, por 

exemplo, o italiano Giralamo Cardamo – que utilizava sinais e linguagem escrita – e o 

espanhol Pedro Ponce de Leon que, para além de utilizar sinais, treinava a voz e a 

leitura labial. 

Desta esta data até ao século XX, autores como Sánchez (1990, s/d), Gomes, 

(1998), Taylor (1994) e Widell (1992) destacam algumas personalidades que, um pouco 

por todo o mundo considerado até então civilizado, se dedicaram à educação dos surdos. 

São disso exemplo, o espanhol Ivan Pablo Nonet, o francês Abbé Charles Michel de l’ 

Epée, os alemães Samuel Heinicke e Moritz Hill, o americano Alexandre Gran Bell e o 

belga Ovide Decroly e os portugueses Teresa de Saldanha e Jacob Rodrigues Pereira. 

Se sobre a educabilidade dos surdos já se vislumbrava algum consenso, o mesmo 

não se poderá dizer no que concerne aos métodos dessa educabilidade – questão, aliás, 

ainda colocada nos dias de hoje (Bueno, 2001; Corker, 1990; Fernandes, 1990; Freire e 

César, 2002; Lacerda e Góes, 2000; Souza, 1998). Assim, se uns acreditavam que o 

melhor método de educar os surdos seria o denominado “Método Oral Puro” – onde é 

dada primazia à oralização – outros defendiam que o melhor método seria a utilização 

da língua gestual – já conhecida pelos alunos – outros, ainda, na tentativa de conciliar 

estes dois métodos, sugeriam o “Método Combinado”, consistindo este tanto na 

utilização da linguagem oral como gestual, isto é, aquilo a que hoje se chama de 

bilinguismo (Almeida, 2000; Botelho, 1998; Melo et al., 1984; Quadros, 2002, Sánchez, 

1990, s/d; Widell, 1992.).  
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Pensamos ser importante referir também o Congresso Mundial de Professores de 

Surdos, que teve lugar em Milão, em 1880, que veio a pôr cobro à convivência, mais ou 

menos tolerada, mais ou menos pacífica, entre a língua falada e a gestual, estipulando-se 

que todos os surdos deveriam ser ensinados pelo “Método Oral Puro” o que, no 

entender de Sánchez (s/d), de Brito (1993), de Sá (1999) e de Skliar (1997a, 1998, 

1999), se constitui num autêntico genocídio, porque tal postura acarretou graves 

consequências no desenvolvimento da pessoa surda, nomeadamente ao nível da 

linguagem, do raciocínio e do pensamento abstracto, assim como da convivência social 

Subjacente a esta ideia, estaria o medo da diferença (Estébanez e Valmaseda, 

1995; Marchesi, 1995; Sánchez, 1990, s/d; Skliar, 1997a; s/d), ou seja:  

“A ideia era fazer com que a surdez se tornasse invisível na sociedade, que os surdos, sem 
usar sinais parecessem ‘seres normais’. A filosofia que guiava os oralistas era a da eugenia, 
ou seja, a ideia de que existiam condições propícias para o ‘melhoramento’ da raça humana. 
A mesma ideia foi uma das molas mestras do nazismo de Adolf Hitler” (Sánchez, s/d, p. 15). 

Desde o referido congresso, passou quase um século para que se pusesse uma pá 

de cal sobre o oralismo (Sánchez, s/d), isto é, para que fosse respeitada a pessoa surda 

na sua singularidade e especificidade, olhada como um indivíduo que tem uma língua e 

uma cultura próprias, como os demais cidadãos. Tal significa que devem ver garantidas 

as condições para o seu desenvolvimento enquanto pessoas, nomeadamente, para 

comunicar através de uma língua organizada e natural que, no caso, é a gestual, tendo 

como resultado a afirmação de pessoas preparadas para a convivência e intervenção 

social, isto é, cidadãos de direito e de facto (Couto- Lenzi, 1997; Griffith, 1985; Lane, 

1997; Sacks, 1998; Skliar, 1998, 1999). Convém, contudo, não esquecer que a 

comunicação exige reciprocidade, pelo que os ouvintes deveriam estar preparados para 

comunicar com os não ouvintes. 

Talvez seja por isso que educar deva ser sempre educar para a cidadania 

(Figeiredo, 2001; Fonseca, 2001; Martins, 1991; Paixão, 2000), isto é, pensar o 

indivíduo na sua singularidade, mas também como fazendo parte de uma sociedade, de 

uma cultura, o que implica não só saber mais e melhor sobre si, mas também mais e 

melhor sobre o outro (Aranha, 2000; Rodrigues, 2001, Touraine, 1998), até porque: 

 “Saber mais sobre o outro é contribuir para sabermos mais de nós próprios, para 
desenvolvermos o domínio de nos mesmos e para nos comprometermos no aperfeiçoamento 
da sociedade. Veja-se a nossa própria história – sempre que nos abrimos ao exterior e aos 
outros ganhámos, sempre que nos ficámos perdemos e ficámos mais periféricos e 
marginais”. (Martins, 1997, p. 130) 
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No que diz respeito a Portugal, o “esquecimento” dos surdos enquanto pessoas e, 

por conseguinte, educáveis, prolongou-se até 1823, altura em que, por iniciativa de D. 

João VI e de sua filha, a Infanta D. Isabel Maria, surge o primeiro instituto de surdos, 

sedeado em Lisboa e dirigido pelo Per Aron Borg, fomentando a língua gestual na 

educação dos surdos (Gomes, 1998; Martins e Amaral, 1984). 

Ribeiro de Castro (2002), no seu estudo sobre Teresa de Saldanha, sugere que esta 

tenha sido, em 1868, pioneira na inclusão de alunas surdas nas escolas do ensino regular 

quando, a pedido de uma família de Lisboa para que educasse uma menina surda-muda, 

pediu a duas das suas religiosas que obtivessem formação no ensino de surdos Foi com 

base nesta formação na Irlanda que as duas religiosas educaram a referida menina, 

consistindo esta educação em lições particulares baseadas no método aprendido na 

Irlanda e em aulas do ensino regular e no convívio com as restantes alunas no recreio. 

Martins e Amaral (1984) e Gomes (1998) referem outros nomes e instituições 

relevantes para a compreensão da evolução da educação de surdos (em regime 

segregador) em Portugal: Pedro Maria de Aguilar, Eliseu de Aguilar, Miranda de Barros 

e a fundação do Instituto Araújo Porto, em 1893. 

No século XX, devido, sobretudo, aos movimentos cívicos e dos direitos humanos, 

reconhece-se a necessidade de garantir a todos o direito à educação. Surgem na Europa 

e na América do Norte os movimentos de normalização e de integração de pessoas 

deficientes, aumentando por toda a parte o número de escolas especiais para surdos, 

assim como a integração dos mesmos nas escolas do ensino regular, culminando no 

movimento da escola inclusiva, entendida como uma escola que garanta a todos os 

alunos, independentemente das suas características físicas e sociais, o direito a uma 

educação que satisfaça as suas necessidades educativas (Ainscow, 1997, 1998; 1999, 

2000; Costa, 1991, 1996, 1999; Hopkins, West e Ainscow, 1996; Giangreco, et al., 

1993; Moen, 1997; Niza, 1996, 1999; Tilstone, Florian e Rose, 2000).  

Este movimento, no entender de Costa (1996, 1999), Baptista (1999), Bairrão 

(1998) e de Silva (1987), deve-se em parte à organização a nível mundial das diversas 

minorias, nomeadamente das pessoas portadoras de deficiência – agora denominadas, 

sobretudo no meio educacional, por “pessoas com necessidades educativas especiais” 

(NEE) – que, mais do que o direito à igualdade, reivindicam o direito à diferença, 

exigindo, por isso, a garantia dos seus direitos enquanto cidadãos. No que diz respeito 

aos surdos, é exigido o respeito pela sua identidade linguística e cultural, garantindo, 

deste modo, um ensino de qualidade que lhes possibilite as mesmas oportunidades 
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sociais (Bueno, 2001; Costa, 2000; Freire e César, 2001; Griffith, 1985; Quadros, 2002; 

Reis, 2002; Skliar, 1997a, 1998, 1999), sem que sejam alvo de piedade ou de políticas e 

práticas educacionais de sucesso escolar facilitista. 

No que concerne a Portugal, é em 1913 que se desenvolve o ensino especial de 

surdos, pela mão do director da Casa Pia, Aurélio da Costa Ferreira, que organiza um 

curso de formação para professores do ensino de surdos, culminando este na criação do 

Instituto Jacob Rodrigues Pereira, o qual, ainda hoje, constitui uma referência 

importante na educação de surdos (Gomes, 1998; Martins e Amaral, 1984). 

Gomes (1998) e Martins e Amaral (1984) referem ainda outras instituições que se 

dedicaram ao ensino de surdos, como o Colégio S. Francisco de Sales, o Instituto de 

Surdos do Porto e o Instituto de Surdos de Beja. No entanto, só nos anos 70 do século 

passado se verificam efectivamente as primeiras tentativas de integração de alunos 

surdos nas escolas do ensino regular. Refira-se ainda a importância que o associativismo 

teve na história da educação de surdos, nomeadamente pela criação da Associação de 

Pais para a Educação de Crianças Deficientes Auditivas, em 1973 (Gomes, 1998). 

Os anos 80 são marcados, em Portugal e não só, pela discussão em torno da 

modalidade de educação de surdos (escolas especiais versus integração no ensino 

regular) e pelo modo de os educar (gestualismo, comunicação total e bilinguismo), 

resultando daqui a ideia de que não devem ser apenas os surdos a adaptarem-se ao 

mundo dos ouvintes, mas também estes ao mundo daqueles (Mollo, s/d, Monreal et al., 

1995; Moores e Meadow-Orlans, 1990). Nesta linha foi, por exemplo, criada uma 

metodologia de ensino bilingue, onde a Língua Gestual Portuguesa é considerada a 

língua materna das pessoas surdas e a Língua Portuguesa a segunda língua, tendo sido a 

primeira reconhecida na Constituição Portuguesa apenas em 1997 (Antunes, 2000). 

Um marco importante na educação não só dos surdos, mas de todas as pessoas 

portuguesas portadoras de deficiência, é a publicação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (1986), que reconhece a todos o direito à Educação, assegurando “às crianças 

com necessidades educativas especiais, devidas a deficiências físicas e mentais, 

condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas 

capacidades” (Ministério da Educação, 1986, Lei de Bases do Sistema Educativo, art. º 

7). 

Um outro marco importante na educação dos alunos considerados agora já não 

apenas como deficientes, mas como tendo determinadas necessidades educativas 

especiais, é a publicação do Decreto-lei 319 de 23 de Agosto de 1991. Segundo Costa 
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(1996), Correia (1997) e Gomes (1998), a publicação deste Decreto-lei veio possibilitar 

às escolas um suporte legal para optimizar o funcionamento no atendimento a crianças 

com NEE. Tal representa, por parte do país, o assumir dos direitos que este deverá 

garantir à população escolar com e sem NEE, devendo concretizar os grandes princípios 

subjacentes à escola inclusiva subscritos em diversos documentos internacionais 

(Amnistia Internacional, 1996; ONU, 1999, 2003; UNESCO, 1994, 1996, 1998, 2000). 

Contudo, e apesar de Portugal ter adoptado medidas legislativas e subscrito 

diversos documentos internacionais que visam a garantia da educabilidade de todos, a 

experiência mostra que ainda há um hiato entre o legislado e o aplicado, entre os 

princípios e as práticas, entre a utopia e a realidade (César, in press; Cortesão, 2001; 

Costa, 1996; Freire e César, 2002; Melro e César, 2002).  

Em jeito de conclusão, e para que a história das pessoas surdas – e com ela a da 

restante humanidade – seja marcada por momentos de maior realização e felicidade, 

convém não esquecer que: 

 “A acção humana pode ser comparada com um jogo colectivo, em que os participantes 
constróem e aprendem as regras. A nossa tarefa é de inventar novas formas de acção 
colectiva, novos modos de jogar em que todos possam ganhar” (Canário, 1997, p. 141). 

 2.1.2.2. Educando e ensinando os alunos surdos 

Uma vez ultrapassada (?) a concepção do surdo como um ser imbecil e, por 

conseguinte, incapaz de aprender, e aceite o princípio de que todas as pessoas são 

educáveis, há que avançar para o passo seguinte: As diferenças existem e devem ser 

respeitadas. 

Ainda que o discurso social, político e educacional salientem o respeito e a 

consciência da diferença como constituinte e constitutivo da pessoa humana, Góes 

(1996), Lacerda e Góes (2000), Ferreira-Brito (1998) e ainda Skliar (1997, 1998, 

1998a), relembram-nos que a sociedade ainda discrimina de modo negativo o diferente, 

neste caso, a pessoa surda. Esta é objecto de discriminação nas mais diversas situações: 

Na escola, no trabalho e no seio da própria família (Aimard e Morgon, 1985; Griffith, 

1985; Klein, 1993; Lane, 1997; Ruela, 2002; Skliar, 1999). 

Neste contexto, Canguilhem, (1978), Ferreira, (1993), Xiberras (1996), Touraine 

(1998) e Sassaki (1997, 1997a) consideram que tal acontece porque tudo o que se desvie 

do padrão normalizado social e maioritariamente aceite, é rejeitado e negativamente 

descriminado. Estamos, deste modo, perante “um sistema discriminatório e de exclusão 
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que, (…) apesar do revestimento de boas intenções, não se diferencia substantivamente 

do modelo do apartheid” (Andrade, 1997, p. 99) 

Para que esta tendência seja contrariada, Martins (1997) refere a necessidade de 

entendermos que: 

“A dignidade humana não é uma realidade vaga e neutra ou um objectivo desenraizado. A 
sua defesa obriga à promoção activa de iniciativas, ao empenhamento de vontades e a um 
trabalho continuado e permanente, com o objectivo de tornar a diversidade um factor de 
enriquecimento mútuo, de aperfeiçoamento, de diálogo e de regulação permanentes. De 
facto, há uma ‘uma responsabilidade para com os outros’, usando a expressão de Emmanuel 
Lévinas, do mesmo modo que há uma interacção positiva dos diferentes caminhos trilhados 
na busca de valores éticos e na salvaguarda das várias culturas. Trata-se, no fundo, de 
‘distinguir para unir. Precisamos, pois, de assumir o que nos diferencia para que possamos 
encontrar o que realmente nos une” (p. 127). 

Tal significa, em termos educacionais, que os responsáveis pela Educação criem 

condições para dar resposta às necessidades de todos os seus educandos, promovendo 

projectos e fomentando práticas que possibilitem o desenvolvimento pleno e íntegro da 

pessoa – aluno, independentemente das suas características físicas e sociais. Significa, 

acima de tudo, aceitar e levar à prática o princípio de que todas as crianças e jovens têm 

a possibilidade de aprender e de se desenvolverem de modos diferentes e diversos, 

desde que a Escola seja capaz de descobrir o melhor modo de a isso os levar (Delfim 

dos Santos, 1982; Costa, 1995, 1996, 1999; Melro, Barata e César, in press; Foreman, 

2001; Melro e César, 2002; Meyer, Pech e Brown, Eds; Niza, 1996; Oliveira e César, 

2001; Santos; 1982). 

No que diz respeito à educabilidade das pessoas surdas, autores como Almeida 

(2002), Botelho (1998, 2002), Lacerda e Góes (2000), ou ainda Padden e Humphries 

(1988), consideram que a educação de pessoas surdas, por constituir um campo onde 

abundam diferentes discursos e representações sobre os sujeitos e sobre o modo de os 

educar e ensinar, deve ser amplamente discutida nos diversos sectores sociais, de modo 

a garantir uma educação de qualidade, adequada às necessidades educativas específicas 

das pessoas surdas (Behares, 1993; Bueno, 2001; Reis, 2002; Souza, 1998). 

A Educação, a Escola e o Ensino não devem nunca esquecer a especificidade 

destes alunos, que se prende com a sua incapacidade de ouvir e, por consequência, com 

a dificuldade que têm em se apropriar da língua oral e escrita da comunidade de que 

fazem parte. Não obstante, quando nos referirmos à especificidade destes alunos, nem 

tudo deve ser visto como incapacidade ou limitações. Convém não esquecer, como nos 

relembra Griffith (1985), que os alunos surdos têm também capacidades e 



 

31 

competências, como a possibilidade de se apropriarem não só da língua utilizada pelos 

ouvintes – ainda que, na maioria dos casos, de modo lacunar – mas, sobretudo, da 

língua gestual, uma língua natural que lhes permite comunicar de modo eficiente com os 

outros e que facilita o seu desenvolvimento cognitivo, afectivo e social, bem como as 

respectivas aprendizagens académicas (Aimard e Morgon, 1985; Corker, 1990; 

Galkowski, 1994; Fernandes, 1990; Gotti, 1992; Lacerda e Góes, 2000; Lane, 1998; 

Moores e Meadow-Orlans, 1990; Padden, 1990; Quadros, 2002). 

É para esta realidade, que se quer inadiável, que aponta o Despacho nº 72520/98 

de 6 de Maio, emitido pelo Ministério da Educação, ao referir que: 

“É fundamental assegurar, a nível do ensino, um processo que, simultaneamente, dê acesso 
ao domínio da língua gestual portuguesa como forma de comunicação privilegiada e ao 
domínio do português escrito como forma de alargamento da comunicação e como 
instrumento de aprendizagem.” (Ministério da Educação, 1998, on line). 

Também a Constituição Portuguesa (Candal, 1978, 2001) prevê o reconhecimento 

da singularidade e especificidade destes alunos ao referir, no seu Artigo 74º, que por 

todos os cidadãos terem “direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de 

oportunidades de acesso e êxito escolar”, às pessoas surdas é reconhecido o direito de 

“proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e 

instrumento de acesso à educação e à igualdade de oportunidades” (Constituição da 

Republica Portuguesa, Capítulo III, Direitos e deveres culturais, Artigos 73 e 74,  

alínea h, on line). 

Contudo, e apesar deste reconhecimento, autores como Sánchez (1990, s/d) e 

Skliar (1997, 1999), procurando contextualizar historicamente a educação de pessoas 

surdas, fazem referência à hegemonia de discursos que reduzem a surdez à questão 

médica. Tal hegemonia leva ao predomínio, do final do século passado aos nossos dias, 

de uma abordagem clínico-terapêutica dentro dos projectos educacionais, esquecendo os 

direitos fundamentais de todo e qualquer ser humano.  

Neste contexto, a escola, enquanto palco pedagógico, apresenta-se como mais uma 

proposta clínica de atendimento aos alunos surdos, em detrimento de um projecto 

pedagógico que vise não tanto a normalização, a cura ou a reabilitação destes alunos, 

mas sim a adequação à especificidade física, social e cultural dos mesmos, isto é, que 

aposte mais numa visão sócio-antropológica da pessoa surda (Botelho, 1998; Bueno, 

2001; Griffith, 1985; Hoffmeister, 1996; Monreal et al., 1995; Moores, 1987; Nowell e 

Marshak, 1994, Wrigley, 1996).  
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Esta perspectiva clínico-terapêutica que tem predominado nas escolas, em 

detrimento de um projecto pedagógico que satisfaça as necessidades educativas destes 

alunos, é testemunhada por Skliar (1997), do seguinte modo: 

“As ideias dominantes nos últimos cem anos são um claro testemunho de um sentido comum 
segundo o qual os surdos correspondem, encaixam-se e adaptam-se com naturalidade a um 
modelo clínico – terapêutico, versão amplificada e exagerada da pedagogia correctiva de 
princípios do século XX e vigentes até o momento”. (p. 248). 

Contrariando esta tendência reducionista e segregadora da representação e 

educação das pessoas surdas, autores como Carvalho (1997), Góes (1996), Nilsen 

(1999), Skliar (1997, 1998, 1999) e Strobel e Dias (s/d), consideram que a década de 60 

do século passado constitui um marco importante para a educação das pessoas 

portadoras de deficiência em geral, e das surdas em particular. De facto, a partir dessa 

década, uma das grandes preocupações que dominou a educação dos surdos consistiu 

em retirá-los da escola segregada e segregadora onde frequentavam cursos altamente 

especializados, dos quais resultava o seu empobrecimento educativo, social e cultural 

(Amaral, 1990, Lane, 1997; Sachs, 1990; Sánchez, 1990; Wrigley, 1996). Tal situação 

deveu-se, sobretudo, à emergência de novos paradigmas educacionais (normalização, 

integração e inclusão, respectiva e gradualmente) para as pessoas portadoras de 

deficiências.  

Tais paradigmas3

No entanto, no entender de Ruela (2002) e de Marchesi (1991, 1995), a passagem 

de um paradigma educacional exclusivista e segregador para um paradigma que 

pretendia pôr cobro a esse isolamento/esquecimento e exclusão social dos alunos 

surdos, só podia ter êxito se fossem tomadas medidas de apoio adequadas às 

características e necessidades destes alunos. Caso contrário, e tendo em conta as 

características desta população escolar, nomeadamente, linguísticas e de comunicação – 

que, obviamente, são diferentes das dos ouvintes – este processo podia perverter as 

, seguindo os ventos dos movimentos cívicos que sopravam um 

pouco por todo o lado (sobretudo na Europa e na América do Norte), acentuavam a 

necessidade de integrar (conceito, então em voga) todos os alunos nas escolas do ensino 

regular, vendo neste processo o melhor meio de garantir igualdade de oportunidades a 

todos eles (Galkowski, 1994; Nowell e Marshak, 1994; Karagiannis, Stainback e 

Stainback, 1999; 1999a). 

                                                 
3 Utilzaremos aqui este conceito tal como Kuhn (1983) o define como sendo “uma constelação de 
conceitos, valores, percepções e práticascompartilhadas por uma comunidade científica que apresenta 
determinadaconcepção da realidade, estruturada a  aprtir de um determinado tipo de pensamento” (p. 32) 
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intenções do paradigma, agora coniserado inclusivista: Em vez de incluir, exclui e 

segrega. 

Tal perversão não aconteceria se incluir não consistisse só e apenas em colocar o 

aluno surdo na sala do ensino regular, mas sim em criar e dar condições para satisfazer 

as necessidades educativas de todos os alunos (Baptista, 1999; Foreman, 2001; Hegarty, 

2001; Marchesi, 2001; Martins e Jesus, 2000; Mittler, 2002, 2003). A escola terá, então, 

de assumir a diversidade humana e, por conseguinte, os alunos portadores de 

deficiência, garantindo-lhes uma educação adequada às suas necessidades específicas, 

até porque esta é um direito de todos os cidadãos (Casanova, 1999; César, in press; 

Costa, 1996, 1999; Fonseca, 1997, 1998, 1999; Rodrigues, 2001; Sands, et al., 2000; 

Tilstone, Florian e Rose, 2000). 

Parafraseando Fonseca (1997, 1998, 1999), a escola deve respeitar os estilos e os 

bio-ritmos preferenciais de cada aluno, isto é, deverá adoptar uma filosofia centrada na 

semelhança diferenciada e não na semelhança indiferenciada que tem caracterizado os 

princípios educacionais vigentes. Não se pode insistir na ideia de que devem ser os 

alunos a adaptarem-se à escola, mas sim na ideia contrária. 

A inclusão dos alunos surdos nas escolas do ensino regular deve ser entendida 

como um processo bidireccional/bidimencional. Assim, e se do ponto de vista do aluno 

a sua inclusão implica um processo individual, então, do ponto de vista da escola 

implica uma reorganização institucional (Ainscow, 1997; 1998, 1999, 2000; Avramidis 

e Norwich, 2002; Cortesão, 2001; Hergaty, 2001; Melro e César, 2002; Porter, 1997; 

Porter e Richler, 1991). A escola deve preparar-se para que o aluno surdo possa viver 

dignamente em sociedade, oferecendo-lhe condições de aprender um código de 

comunicação que permita a sua inclusão na realidade sócio-cultural, proporcionando-lhe 

uma efectiva participação na sociedade (Brito, 1993; Freire e César, 2002; Griffith, 

1985; Hegarty e Alur, 2002; Quadros, 2002; Reis, 2002; Sá 1999; Sacks, 1998). Tal 

representa a responsabilização da escola pela educação de todos os alunos, 

independentemente das suas características físicas e sociais. Contudo, esta 

responsabilidade exige da escola modificações no seu modo de funcionamento, no 

sentido de encontrar respostas para um dos direitos fundamentais de todos os seres 

humanos: O direito a uma educação de qualidade que tenha em conta as suas 

necessidades pessoais e sociais (Aranha, 2000; Bairrão, 1998; Ballard, 1997; Baptista, 

1999; César, in press; Dyson e Millward, 2001; Giangreco et al., 1993; Hegarty, 2001; 

Lieberman, 1996; Niza, 1996; Rodrigues, 2001). 
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Uma vez reconhecido o direito à educação das pessoas surdas, interessa agora 

discutir qual (is) a (s) modalidade (s) de ensino que melhor se adequa (m) às 

necessidades educativas e sociais dos alunos com estas características, uma vez que 

sobre este assunto são propostas modalidades diversas e até antagónicas (Galkowski, 

1994; Marchesi, 1991, 1995; Reis; 2002; Ruela, 2000; Sánchez, 1990; Skliar, 1998, 

1999).  

Stedt e Moores (s/d), Reis (2002) e Nowell e Marshak (1994) consideram que o 

grau e o tipo da perda de audição, assim como a idade em que esta ocorreu, vão 

determinar importantes diferenças em relação ao tipo de atendimento que o aluno 

precisará de receber e, por consequência, à modalidade de ensino a seguir: O ensino 

especial, o ensino especial dentro da escola regular ou a inclusão (total) nas escolas do 

ensino regular (Almeida, 2000; Behares, 1993; Botelho, 1998; Bueno, 2001; Góes, 

1996; Moores e Meadow-Orlans, 1990; Widell, 1992; Wrigley, 1996).  

Antes de nos debruçarmos sobre as diversas modalidades de ensino que podem ser 

oferecidas aos alunos surdos, importa esclarecer que, do ponto de vista educacional, e 

com base na classificação do Bureau Internacional d’Audiophonologie – BIAP (s/d) e 

em autores como Northern e Downs (1991), Lafón (1987) e Aimard e Morgon (1985), 

existem pessoas surdas e parcialmente surdas. 

Entende-se por parcialmente surdo, o aluno portador de surdez que apresenta perda 

auditiva de até quarenta decibéis, perda essa que o impede de perceber igualmente todos 

os fonemas da palavra. Além disso, a voz fraca ou distante não é ouvida. Em geral, esse 

aluno é considerado como desatento, solicitando frequentemente a repetição daquilo que 

lhe dizem. Essa perda auditiva não impede, contudo, a apropriação habitual da 

linguagem, mas poderá ser causa de algum problema articulatório, de dificuldade na 

leitura e/ou na escrita (Padden, 1990; Quadros, 2002; Sá, 1999; Vernon, 1970). 

Por portador de surdez moderada, entende-se o aluno que apresenta perda auditiva 

entre quarenta e setenta decibéis. Esses limites encontram-se no nível da percepção da 

palavra que, para ser convenientemente percebida, exige uma voz de certa intensidade. 

É frequente o atraso na linguagem e nas alterações articulatórias, havendo, em alguns 

casos, maiores problemas linguísticos e dificuldades de discriminação auditiva em 

ambientes ruidosos. Em geral, este aluno identifica as palavras mais significativas, 

tendo dificuldade em compreender certos termos de relação e/ou frases gramaticais 

complexas. A sua compreensão verbal está intimamente ligada ao seu grau de percepção 
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visual (Aimard e Morgon, 1985; Ballantyne, Martin e Martin, 1995; Becerro e Pérez, 

1986; Behares, 1993; Padden, 1990).  

Quanto às pessoas consideradas surdas, temos as portadoras de surdez severas e as 

portadoras de surdez profunda. O aluno que apresenta perda auditiva entre setenta e 

noventa decibéis é considerado portador de surdez severa. Este tipo de perda permite-

lhe a identificação de alguns ruídos que lhe sejam familiares e emitidos num tom de voz 

forte, podendo chegar até aos quatro ou cinco anos sem aprender a falar. Se a família 

estiver bem orientada pela área médica e educacional, a criança poderá chegar a 

apropriar-se da linguagem (oral). A compreensão verbal vai depender, em grande parte, 

de aptidão para utilizar a percepção visual e para observar o contexto das situações 

(Ballantyne, Martin e Martin, 1995; Ballet, 1986; Boone e Plante 1994; Corker, 1990). 

Já o aluno que apresenta perda auditiva superior a noventa decibéis é considerado 

portador de surdez profunda. A gravidade dessa perda é tal que o priva das informações 

auditivas necessárias para perceber e identificar a voz humana, impedindo-o de se 

apropriar naturalmente a linguagem oral. As perturbações da função auditiva estão 

ligadas tanto à estrutura acústica, quanto à identificação simbólica da linguagem. Por 

exemplo, um bebé que nasça surdo, balbucia como um ouvinte, mas as suas emissões 

começam a desaparecer à medida que não tem acesso à estimulação auditiva externa, 

factor de máxima importância para a apropriação da linguagem oral. Assim, também 

não se apropria da fala como instrumento de comunicação, uma vez que, não a 

percebendo, não se interessa por ela, e não tendo “feedback” auditivo, não possui 

modelos para dirigir as suas emissões (Moores e Meadow-Orlans, 1990; Padden e 

Humphries, 1998; Quadros, 2002; Roman, 1972; Reis 2002).  

No entender de Quadros (2002), Góes (1996), Botelho (2000) e de Boone e Plante 

(1994), a construção da linguagem oral no indivíduo com surdez profunda é uma tarefa 

longa e bastante complexa, envolvendo aspectos como tomar conhecimento do mundo 

sonoro, aprender a utilizar todas as vias perceptivas que podem complementar a 

audição, perceber e conservar a necessidade de comunicação e de expressão, 

compreender a linguagem e aprender a expressar-se (Padden, 1990). Daqui poderemos 

concluir que, quanto maior for a perda auditiva, maiores serão os problemas linguísticos 

e maior será o tempo e a atenção que o aluno precisará de receber do atendimento 

especializado, uma vez que o sistema de comunicação “é a chave que abre as portas da 

interacção, e com ela a da aprendizagem” (Estébanez e Valmaseda, 1995, p. 49) e, por 

consequência, da sociabilidade.  
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Embora esta classificação possa estar na base da modalidade de ensino a oferecer 

aos alunos surdos, por si só não implica necessariamente esta ou aquela opção. 

Aparentemente, nada impediria que um aluno classificado com surdez severa pudesse 

estar incluído numa turma de ouvintes do ensino regular, desde que lhe fossem 

proporcionadas as devidas condições de aprendizagem (Bueno 2002; Dorziat, 2001; 

Martins e Amaral, 1984). 

Sendo a aprendizagem um fenómeno extremamente complexo, envolvendo 

aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais (Seagoe, 1978; 

Sprinthall e Sprinthall, 2001; Wallon, 1977), Moores (1990) e Moores e Meadow-

Orlans (1990), consideram que a opção por esta ou aquela modalidade de ensino dos 

alunos surdos deve ser criteriosa e consciente, até porque uma ou outra continuam a 

provocar controvérsias e reacções bastante emocionais, não havendo, por isso, consenso 

sobre o assuno.  

Embora as tendências das políticas educativas actuais apontem para a inclusão dos 

alunos surdos no ensino regular (ainda que em diferentes modalidades), a investigação 

não se revela ainda conclusiva (Britto, 1993; Ruela, 2000; Sacks, 1998). Pelo contrário, 

ela fomenta a discórdia quer quanto às metodologias e práticas educativas, quer quanto 

às modalidades de inclusão. Se existem estudos que apontam para vantagens 

académicas e desvantagens a nível social e emocional da integração dos alunos surdos 

nas escolas regulares, outros há que referem que a inclusão, só por si, não significa 

melhor aprendizagem da linguagem oral, nem fomenta as integrações sociais (Behares, 

1993; Moores, 1990; Sánchez, 1990; s/d).  

Fischgrund (1995) afirma que muitos daqueles que defenderam a inclusão plena 

destes alunos no ensino regular concluíram, decorrido algum tempo, que há, por parte 

da escola, dificuldade em prestar os serviços que permitam essa inclusão, vendo nesta 

não um factor de enriquecimento académico e social dos alunos surdos, mas o 

aprofundar do seu isolamento (Sánchez, 1990, s/d). 

Apesar de a Constituição (Almedina, 1997, 2001; Candal, 1978) e a legislação 

portuguesas e internacional preverem a inclusão dos alunos agora chamados com 

necessidades educativas especiais (nos quais se incluem os surdos) no sistema do ensino 

regular (Ministério da Educação, 1998, 1991, 2003), Costa (1999) refere que ainda 

proliferam um pouco por todo o país as denominadas Escolas Especiais. 

Sendo assim, temos de admitir que, no nosso país e um pouco por toda a parte, 

uma das opções para a educabilidade dos surdos é a Escola Especial para  
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Surdos e como exemplo desta opção, nos nossos dias, temos, de entre outros, o Instituto 

Jacob Rodrigues Pereira, da Casa Pia de Lisboa. 

Embora muitos autores discordem desta opção, por a considerarem nefasta para o 

desenvolvimento académico e social do aluno, promovendo uma espécie de política de 

apartheid (Sánchez, 1990, s/d), outros vêem na Escola Especial o meio mais apropriado 

para atender a criança surda desde os primeiros meses de vida, promovendo, deste 

modo, a estimulação precoce que dê início ao processo de inclusão escolar e social do 

aluno, desenvolvendo, desde logo, aquela que será a sua linguagem natural: A gestual 

(Galkowski, 1994; Nunes, 2000; Reis, 2002). No entanto, não se pode ignorar que “uma 

pessoa com lesão no sistema auditivo poderá ter a sua comunicação comprometida em 

vários níveis, dependendo do tipo e grau da perda de audição (...) e que, face aos 

recursos escolares, muitas vezes se justifica a educação especial para atender as 

necessidades educacionais especiais decorrentes de limitações no desenvolvimento da 

linguagem interna, receptiva e expressiva” (Mazzotta, 1981, p. 21). 

Uma vez feita esta opção (porque ela existe e não pode ser negada), compete aos 

educadores proporcionar situações de interacção tais que despertem no educando 

motivação para interacção com o objecto do conhecimento, com os seus pares e com os 

próprios professores (Botelho, 2000; Nielsen, 1999; Putnam, 1998). 

Marchesi (1991, 1995) considera que a questão da inclusão dos alunos surdos, em 

especial dos surdos profundos e severos (sendo estes, na sua maioria, os que frequentam 

as Escolas Especiais, segundo o Observatório dos Apoios Educativos, 2000), sempre foi 

e continua a ser uma questão problemática no que concerne às opções de modalidades 

de educação facultadas aos alunos surdos. Os oponentes à inclusão escolar destes alunos 

nas escolas do ensino regular, como Sánchez (s/d) e Quadros (2002), fundamentam a 

sua posição em argumentos relacionados com as características da surdez destes alunos, 

com o número de alunos por turma, com a preparação dos professores (que consideram 

inapropriada e, em muitos casos, inexistente) e com dificuldades de comunicação de que 

resultam a incompreensão da informação dada e dificuldades de aprendizagem. A 

reforçar esta posição, achamos oportunas as palavras de Carvalho (1997), ao considerar 

que: 

“Embora não se possa afirmar [categoricamente] que a surdez afecte o desenvolvimento 
intelectual dos indivíduos, provoca neles, sem dúvida, dificuldades de conceituação, pela 
ausência do código linguístico normalmente usado no contexto social dos ouvintes. O 
pensamento, em decorrência se organiza de forma bem distinta da usual dos ouvintes, da 
mesma idade, devido à privação da audição ou por experiências frustrantes desde o contexto 
sócio-familiar [sobretudo, quando os pais são ouvintes] ” (p. 23). 
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Apesar das várias críticas ao sistema da Escola Especial, há autores que o 

consideram como um passo positivo para a inclusão dos alunos surdos nas escolas do 

ensino regular (Botelho, 2000; Gomes, 1998), defendendo que, caso o aluno ainda não 

apresente condições de ingressar na escola regular (se revela, por exemplo, dificuldades 

a nível da linguagem, da conceptualização e da comunicação), caberá à Escola Especial, 

num primeiro momento, viabilizar o processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo a 

mesma proposta curricular do ensino regular, acompanhada de actividades de 

complemento curricular específicas para os alunos surdos, no sentido de minorar as 

limitações próprias destes alunos (sobretudo no domínio da língua portuguesa ao nível 

fonológico, semântico, sintáctico e pragmático), que se repercutem nas suas 

aprendizagens académicas e sociais (Botelho, 1998; 2000; Galkowski, 1994; Góes, 

1996).  

Cappelli e seus colaboradores (1995) e Skliar, (1997, 1997a; 1998; 1999) 

consideram ser um dever da Escola Especial promover a formação de professores 

(questão, aliás, considerada de suma importância por grande parte da literatura da 

especialidade, não só relativamente aos alunos surdos como a todos os alunos com 

NEE4

“Tão importante como a forma de linguagem que utilizamos é o que comunicamos nos sítios 
instrucionais, que interacções têm lugar com os alunos surdos e que interacções linguísticas 
[pessoais, sociais e afectivas] se esperam de crianças com um leque tão variado de perdas 
auditivas” (p. 234).  

) nas áreas da surdez, linguagem e educação, desenvolvendo teorias e práticas para 

ajudar o trabalho de outros profissionais, sensibilizar os familiares (já que estes, como a 

literatura indica, devem desempenhar um papel importante na educação dos seus filhos 

surdos) e a população em geral, para o respeito e reconhecimento das potencialidades 

dos surdos. Assim, a Escola Especial pode constituir-se, num primeiro momento, num 

factor importante para a futura inclusão plena dos seus alunos uma vez que, apesar das 

características destes alunos, a verdade é que, quer queiramos quer não, vivem num 

mundo onde a maioria é ouvinte. Talvez por isso, Fischgrund (1995) refira que: 

Marchesi (1995, 2001), Ferreira-Brito (1998) e Casanova (1990), consideram que, 

a partir dos anos 70 e 80 do século passado, proliferam e endurecem, um pouco por toda 

a parte, as críticas à dualidade de sistemas educacionais (Escola Especial/Escola 

Regular), ganhando força a ideia de que os alunos portadores de deficiência, 

                                                 
4 Veja-se, a título de exemplo, Ainscow, 1997; 1998; 2000; 2001;  César, in press; Cortesão, 2001; Costa, 
1995, 1997, 1999; Mittler, 2003; Mantoan, 1997; Porter, 1997; Skliar, 1997, 1998.  
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nomeadamente os surdos, deveriam frequentar as escolas do ensino regular, porque não 

só são cidadãos com os memos direitos que quaisquer outros, como também será num 

ambiente de ouvintes que eles sempre viverão. Acrescente-se, a este respeito, a 

importância de documentos internacionais, como por exemplo, o Warnock Report 

(Warnock, 1987) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) ou a Carta Para o 

Terceiro Milénio (ONU, 1999), que recomendam precisamente a necessidade de as 

escolas do ensino regular aceitarem todos os alunos, independentemente das suas 

características. Surge assim a ideia do meio menos restritivo possível para as pessoas 

deficientes e, neste contexto, o conceito de necessidades educativas especiais 

(Avramidis e Norwich, 2002; Jesus e Martins, 2000; Silva, 1987; Warnock, 1978; 

UNESCO, 1994).  

Nesta linha, afirmar que um aluno tem NEE significa que apresenta algum 

problema de aprendizagem no decorrer da sua escolarização, exigindo uma atenção 

específica e recursos educativos diferentes dos utilizados com os seus pares ouvintes 

(Ainscow, 1997; 1998, 1999, 2000; Bauer et al. 1999; Costa, 1996, 1999; Jesus e 

Martins; Melro e César, 2002). 

Neste ambiente cresce e ganha cada vez mais força uma política educacional que 

opta por incluir os alunos surdos nas escolas do ensino regular (Fernandes, 1998), ainda 

que esta inclusão possa ser bimodal: Inclusão de alunos surdos nas escolas regulares em 

turmas especiais e inclusão de alunos surdos nas escolas do ensino regular em turmas 

comuns (Britto, 1993). 

Embora os princípios em que assentam as opções deste sistema bimodal possam 

ser considerados, na sua essência, os mesmos – abandonar um modelo educacional 

segregado e segregador – a finalidade, que é o desenvolvimento académico, pessoal e 

social do aluno num ambiente inclusivo, acarreta diferentes meios que o viabilizem 

(Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; César, in press; Costa, 1999; Hegarty, 2001; Melro 

e César, 2002). Assim, os alunos surdos que não apresentarem condições de frequentar 

a turma comum com um rendimento mínimo satisfatório, devem ser incluídos em 

turmas especiais das escolas regulares até que a escola lhes possibilite atingir um nível 

de desenvolvimento tal que possam acompanhar o ritmo dos seus pares ouvintes e 

serem incluídos nas turmas comuns (Becerro e Pérez 1986; Fernández, Manuel e 

Cobacho, 2001; Freire e César, 2002; Nunes, 2000). 

Dadas as características e potencialidades dos alunos que habitualmente são 

incluídos nas turmas especiais das escolas regulares, importa realçar que essa 
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modalidade pode facilitar a futura inclusão do aluno surdo na turma comum do ensino 

regular. Compete, então, a toda a comunidade educativa, e sobretudo aos professores da 

turma especial, promover o atendimento pedagógico adequado às necessidades 

educativas dos alunos surdos, assim como promover e realizar actividades que actuem 

como agentes facilitadores do desenvolvimento académico e pessoal destes alunos, de 

modo a fumentar o seu processo de inclusão quer na comunidade dos surdos quer no 

mundo dos ouvintes (Freire e César, 2002; Nunes, 2000; Sánchez, 1990, s/d). 

Fernández e seus colaboradores (2001) consideram que, para que este processo se 

realize de facto, a escola deve reunir determinadas condições quer organizacionais quer 

didáctico-pedagógicas, como sejam o envolvimento de toda a comunidade educativa no 

processo de ensino do aluno surdo (família, professores, fonoaudiólogos, psicólogos, 

intérpretes de língua gestual, assistentes sociais, alunos ouvintes e demais elementos da 

comunidade educativa) e a realização de adaptações curriculares adequadas às 

necessidades reais dos alunos.  

Convém realçar que ao propor estas adaptações curriculares, a escola deve ter o 

cuidado de as não simplificar e infantilizar, subestimando, assim, as capacidades de 

aprendizagem do aluno e provocando exactamente o efeito contrário, isto é, em vez de 

contribuir para o enriquecimento académico, pessoal e social do aluno, estará a insistir 

em atitudes estigmatizadoras e estigmatizantes (Freire e César, 2002; Mazzotta, 1981, 

1986; Melro, 1999; Sánchez, 1990, s/d; Ruela, 2000)  

Um outro aspecto a ter em conta na inclusão dos alunos surdos nas escolas do 

ensino regular prende-se com o facto de se desenvolver um trabalho colaborativo entre 

os professores (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; 

Putnam, 1998; Rief e Heimburge, 2000), assim como a promoção da 

interdisciplinaridade, de modo a que haja uma articulação didáctica entre todos, 

evitando-se a compartimentação das diversas matérias do currículo, entendidas como 

saberes isolados, independentes e dissociados entre si, já que no caso dos alunos surdos 

essa interdisciplinaridade se revela de extrema importância, dadas as dificuldades que 

habitualmente apresentam na inter-relação conceptual (Nunes, 2000; Padden, 1990; 

Skliar, 1998, 1999). Neste sentido, compete à escola tomar, de entre outras, as seguintes 

medidas: 

  Aceitar o aluno surdo sem rejeição; 

 Promover a sensibilização de toda comunidade educativa para as 

potencialidades dos alunos surdos;  
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 Orientar os pais para que cooperem no processo ensino-aprendizagem;  

 Viabilizar o processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo, dentro do 

possível, a mesma proposta curricular da educação do ensino regular;  

 Desenvolver actividades de complemento curriculares específicas para 

portadores de deficiência auditiva, visando, principalmente, a 

aprendizagem da Língua Portuguesa nas suas duas vertentes;  

 Reunir esforços para incluir verdadeiramente os alunos surdos no Sistema 

Regular de Ensino, apostando, por exemplo, na formação de professores e 

na contratação de técnicos especializados no ensino de surdos, a fim de 

satisfazer as necessidades educativas destes alunos.  

Um outro aspecto que importa igualmente salientar no ensino dos surdos é a 

controvérsia que é gerada acerca da linguagem que deve ser usada no ensino destes 

alunos: Oral, gestual; comunicação total ou bilinguismo (Botelho, 1998; Brito, 1993; 

Fernandes, 1993, s/d; Ferreira-Brito, 1998; Moores e Meadow-Orlans, 1990; Nowell e 

Marshak, 1994; Poersch, 1995; Sá, 1995, 1999; Skliar, 1998).  

Embora sobre este assunto não exista consenso, porque cada um dos sistemas 

encerra concomitantemente vantagens e desvantagens (Ferreira-Brito, 1998; Fernandes, 

1993, s/d) convém, contudo, explicitar, se bem que em linhas gerais, em que consiste 

cada um deles.  

Assim, o oralismo aposta, sobretudo, no desenvolvimento da linguagem e fala 

orais, defendendo que só assim é viabilizada a integração da pessoa surda na 

comunidade de que jamais poderá deixar de fazer parte: A comunidade de ouvintes. 

Como tal, aposta-se na normalização, isto é, em tornar o indivíduo o mais igual possível 

à maioria ouvinte (Poersch 1995; Sánchez, 1990, s/d; Skliar, 1997, 1997a, 1998, 1999). 

Como correlato desta posição, teríamos que a pessoa surda não poderia usar a 

linguagem gestual, porque seria prejudicial ao seu desenvolvimento cognitivo e social, 

considerando que este dependeria de um maior ou menor domínio da língua falada. 

Concluindo, o oralismo puro assenta numa concepção médico-terapeutica da surdez e, 

por conseguinte, assume uma função eminentemente terapêutica, que visa desmutizar e 

transformar a criança surda num futuro adulto ouvinte (Fernández, Manuel e Cobacho, 

2001; Freire e César, 2002; Monreal et al., 1995; Moores e Meadow-Orlans, 1990; 

Moura, 2000). 

Tal posição assenta, segundo Sánchez (s/d) na convicção de que o aluno surdo é 

um deficiente e esquece que um surdo jamais pode ser um ouvinte, isto é,  
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“O indivíduo surdo tem uma língua, uma cultura e pode ser um cidadão tão útil como outro 
qualquer, desde que lhe sejam dadas as condições de se desenvolver e de se comunicar 
através de uma língua organizada e natural, que é a de sinais” (p. 17) 

Talvez esta seja uma das razões pelas quais o oralismo tenha perdido a força que 

vinha a ter na educação dos alunos surdos, dando lugar a outras formas menos radicais e 

pejorativas. Assim, Monreal e seus colaboradores (1995), Amaral (1990) e Quadros 

(2002) referem ser necessário encontrar outras formas de ensinar o surdo, onde seja 

respeitada a sua singularidade, sem esquecer que vive num mundo constituído 

maioritariamente por ouvintes. Mas também é preciso que o ouvinte tenha presente que, 

no seu mundo, existem não ouvintes. 

É esta a base do sistema denominado comunicação total que, tal como o nome 

indica, para além de assentar numa visão sócio-antropológica da surdez, visa também 

minimizar, e até ultrapassar, as oposições entre oralistas e gestualistas. Neste sentido, a 

comunicação total defende que, na educação de surdos, se podem utilizar todas e 

quaisquer possibilidades de linguagem e de comunicação: Leitura labial, fala, gestos, 

leitura escrita ou técnicas e recursos adequados como, por exemplo, salas insonorizadas 

e amplificações sonoras adequadas ao tipo e grau de surdez dos alunos. 

Partindo do princípio de que “para se ser é preciso pertencer”, os alunos surdos 

precisam de um modelo orientador da língua usada pela maioria dos falantes ouvintes, 

já que a aprendizagem de uma língua só se torna efectiva quando se tem o contacto 

directo e quotidiano com os falantes da mesma. Assim, é dada a oportunidade a estes 

alunos não só de usarem a sua língua materna (Skliar, 1998; Widell, 1992), ou seja, a 

Língua Gestual, como também de fazerem uso da leitura orofacial, exercitando, deste 

modo, a expressão oral e a escrita da língua falada pela maioria dos ouvintes 

(Fernandes, 1993; Laborit, 2000; Quadros, 2002; Sá, 1999). 

Strobel e Dias (1995) referem que, a partir da década de 80 do século passado, 

surge o bilinguismo baseado na ideia de que existe uma cultura e comunidade surda 

com uma identidade e língua próprias (Laborit, 2000; Lane, 1998), mas também existe 

uma cultura dominante, igualmente com uma identidade e língua próprias. Assim sendo, 

o bilinguismo assenta na aceitação da diversidade humana e no diálogo entre culturas e 

línguas. Admite-se, deste modo, que as pessoas surdas possuem uma língua materna, 

considerada enquanto tal, como primeira língua (Língua Gestual), que possibilita o seu 

desenvolvimento cognitivo e psicossocial, tal como qualquer outra pessoa que pertença 

à cultura dominante e, por conseguinte, se desenvolve de acordo com a respectiva 
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língua e cultura. Neste contexto, Ferreira (1991) refere que a criança surda deve 

apropropriar-se da sua língua materna na mesma altura, com o mesmo ritmo e prazer 

que qualquer pessoa ouvinte. 

Embora haja autores que se oponham à exposição alternada da criança surda à 

linguagem oral e gestual desde muito cedo (Fernandes, 1990; Ruela, 2000), o 

bilinguismo, ao contrário, e porque respeita a diversidade de identidade cultural e 

linguística, vê nesta alternância a melhor solução quer para o desenvolvimento 

académico quer para o desenvolvimento pessoal e social das pessoas surdas (Goldfeld, 

1997). 

Britto (1993), Sá 1999 e Skliar (1997, 1998) referem que,  na inclusão dos alunos 

surdos nas escolas regulares, devemos ter em conta determinados aspectos 

considerados, pela maioria da literatura, como essenciais para que a inclusão destes 

alunos seja uma realidade efectiva. Assim, deve-se (1): favorecer a diferença 

sociolinguística e valorizar a comunicação espaço/visual em todos os momentos deste 

processo, já que, segundo Skliar (1998), todos os mecanismos de processamento da 

informação e todas as formas de compreender o universo em seu entorno, se constroem 

como experiência visual; (2): considerar a língua gestual como parte da cultura da 

comunidade surda, como sua língua oficial, não devendo, por isso, ser encarada pelo 

professor como um mero instrumento de trabalho.  

Marchesi (1991, 1995), Massone (1993) e Vernon (s/d) referem que, se não for 

possível utilizar a língua gestual ao iniciar o trabalho de inclusão dos alunos surdos no 

ensino regular (objectivo último da escola inclusiva), o professor deve utilizar todos os 

recursos de comunicação ao seu dispor, embora não simultaneamente, para que a partir 

destes se tenha a certeza de que o aluno se apropriou, de facto, o conhecimento. Neste 

sentido, transcrevemos aqui as palavras de Laborit (2000) que, enquanto surda, nos 

lembra: 

“Utilizo a língua dos ouvintes, minha segunda língua, para expressar minha certeza absoluta 
de que a Língua de Sinais é nossa primeira Língua, aquela que nos permite ser seres 
humanos comunicadores. Para dizer, também, que nada deve ser recusado aos Surdos, que 
todas as linguagens podem ser utilizadas, a fim de se ter acesso à vida” (p. 13). 

Estas observações revestem-se de particular importância quando se trata de alunos 

surdos, porque, embora a aprendizagem ocorra na intimidade do sujeito, o processo de 

construção do conhecimento dá-se na diversidade e na qualidade das suas interacções 

(César, 2000, César, in press, Doise, Mugny, e Perret-Clermont, 1975, 1976;  

Schubauer-Leoni, 1986; Vygotsky, 1973, 1978). Assim, e no que diz respeito aos alunos 
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surdos, a acção educativa da escola deve incluir conteúdos curriculares específicos, 

como suporte e complemento do trabalho a ser desenvolvido na sala de aula com os 

currículos regulares, de modo a atingir os objectivos previamente traçados: Oferecer um 

ensino de qualidade, isto é, satisfazer as necessidades educativas, pessoais e sociais 

destes alunos. Torna-se também indispensável oferecer aos alunos surdos condições 

para interagir com o “mundo ouvinte”, despertando neles interesses, necessidades e 

desejo de se apropriarem do saber e do saber fazer, como é, aliás, próprio de qualquer 

ser humano.  

Assim sendo, a inclusão do aluno surdo na escola regular, e através dela, na 

sociedade, é um desafio que deve ser enfrentado com coragem, determinação e 

segurança. A decisão de encaminhar um aluno para a classe de ensino regular deve ser 

fruto de um criterioso processo de avaliação. Finalmente, deve ter-se consciência de que 

essa inclusão não passa exclusivamente pela sua colocação na turma de alunos ouvintes. 

A verdadeira inclusão implica garantir ao aluno surdo um processo de escolarização de 

qualidade. 

Mais do que nunca, devemos ter presente que a inclusão das pessoas surdas não 

diz respeito só e apenas à escola. Pelo contrário. Ela diz respeito a todos que se (inter) 

relacionam com a pessoa surda, sendo por isso um processo complexo e abrangente, que 

deve iniciar-se na família, no meio em que ela vive, através da participação em 

actividades sócio-recreativas e culturais com crianças e adultos “ouvintes” do seu meio, 

de modo a que se desenvolva plenamente enquanto pessoa e, por conseguinte, enquanto 

cidadão de pleno direito da sociedade de que faz necessariamente parte. Neste sentido a 

inclusão dos alunos surdos deveria: 
“Ter como objectivo fundamental (…) conseguir a harmonia [desta pessoa] com a sociedade 
e o mundo em que vivem, desfrutando dos bens culturais da comunidade. Por isso, a 
sociedade e todas as suas instituições deveriam flexibilizar mais a sua atitude, não tentando 
adaptar o surdo à norma vigente em cada momento (métodos de ensino que passaram de 
moda, reformas educativas não centradas no aluno, etc.). 
 Por outro lado, não poderá fazer-se uma verdadeira inclusão escolar nem social a partir 
de uma perspectiva unilateral, a do ouvinte. Há que respeitar e valorizar a opinião dos 
surdos, tanto mais que o nível cultural e de formação destas comunidades se tem vindo a 
elevar notavelmente nos últimos anos” (Jiménez et al., 1997, p. 374).  

 

Quer-nos parecer que só assim se ultrapassarão preconceitos e atitudes pouco 

favoráveis à auto-realização das pessoas surdas que, enquanto seres humanos, merecem 

o respeito que é devido a todo e qualquer ser humano: O respeito pela sua singularidade, 

pela sua identidade, pela sua pessoa. 
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2.2. Escola Inclusiva: A caminho da “terra prometida” (?) 

 2.2.1. Escola (inclusiva): Pluralidade de sentidos; pluralidade de 
atitudes; pluralidade de práticas. 

 Quando necessitamos de utilizar palavras, termos ou conceitos para os quais não 

existe imediata clareza semântica, diz-nos o bom senso que o melhor a fazer é recorrer a 

um dicionário para que, deste modo, não restem grandes dúvidas sobre as palavras, 

termos e os conceitos em causa “escola” e “inclusiva” – ou não fosse a problemática 

central da nossa, precisamente, a escola inclusiva. 

 Iniciando por esclarecer o primeiro conceito do nosso binómio, recorramos, então, 

a um dos muitos dicionários de Língua Portuguesa e vejamos o que se diz sobre ele. 

Todos eles apontam, de um modo ou de outro, para o étimo desta palavra (do latim 

schola e do grego scholé) que significa, para além de estudo, também, e curiosamente, 

descanso e ócio, que no sentido grego da palavra significa ocupação sábia.  

 Para além destes significados, encontrámos outros que, pela vulgarização que em 

si mesmos encerram importa referir-los. Assim, “escola” significa um estabelecimento 

de educação, público ou privado, no qual o ensino, geral ou especializado, é ministrado 

de forma colectiva e segundo uma planificação sistematizada. Significa ainda conjunto 

dos alunos, professores e pessoal auxiliar de um desses estabelecimentos, ou mesmo 

edifício onde funciona um desses estabelecimentos. Contudo, para além desta carga 

topológica e funcional associada à palavra “escola”, ela também pode significar, 

experiência, exemplo e aprendizagem (Cabral et al., 2001; Chorão, 1997; Porto Editora, 

2002; Torrinha e Casanova, 2001). 

 Apesar de hoje, mais do que nunca, se apontar para a importância da 

transversalidade de saberes e de competências (Carvalho et al., 1987; Formosinho, 

1991; Irving, 1988; Perrenoud, 2000; Pinto et al., 2001), esta investigação não pretende 

ser, de todo, uma investigação filológico-linguística, nem tão pouco semântica (sem 

qaulquer disprimor destas), mas sim educacional. Assim sendo, importa agora retirar 

alguns ensinamentos desta pesquisa linguístico-filológica para aquilo de que 

verdadeiramente se deve ocupar esta investigação: A problemática da escola (inclusiva). 

 Um dos ensinamentos a retirar é que o conceito de “escola” não é semanticamente 

unívoco. Pelo contrário! Encerra diferentes e diversos sentidos, o que pode significar 

que o que se entende por escola não é, de todo em todo, unânime nem consensual 

(Carvalho et al., Cortesão; 2001; Croll e Moses, 2000; Dias, 2002; Malik, 2003; 
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Martins, 1991; Teodoro, 1997; 2001, 2001a; Perrenoud, 2001; 2002). Tal pode 

pressupor, por um lado, que as representações e concepções que cada um tem e faz da 

escola implicam, necessariamente, uma pluralidade de objectivos e formas distintas de 

estar e de ser na escola. Por outro lado, também pode significar que, e como nos 

relembra Nunes (1998), 

A complexidade do campo educativo não autoriza um discurso linear que o não referencie 
enquanto confluência das suas dimensões ética, teleológica, axiológica, política. O carácter 
singular, irrepetível, impredizível e simultâneo dos seus fenómenos melhor atestam a 
inconveniência de tentações [de discursos simplificadores] ” (p. 4). 

E, no entanto, a escola precisa, mais do que nunca, de despertar consciências, 

incentivar saberes e competências, recusar a facilidade e, acima de tudo, saber o que é, o 

que quer e para onde vai (Martins, 1991). E porque os tempos são de incerteza é, então, 

chegada a altura de (re) estruturar e de (re) pensar a escola (Benavente, 1990; Benavente 

et al., 1993; 1999; Marques da Silva, 2002; Marques da Silva e César, 2001; Patrício, 

1997). É, sobretudo, tempo de contribuir para, parafraseando (Perrenoud, 1990), saber o 

que a escola é e faz a fim de se elucidar sobre: (1) os seus sucessos, insucessos, e 

impasses; (2) o que lhe resta fazer para (re) orientar a acção e projectar um futuro 

melhor pois, 

Maximizar essa desestabilização é a razão de ser de um projecto educativo emancipatório. 
Para isso ele tem de ser, por um lado, um projecto de memória e de denúncia e, por outro, um 
projecto de comunicação e cumplicidade, que recuse a trivialização do sofrimento e da 
opressão e veja neles o resultado de indesculpáveis opções. Isto é convocar o passado, mas 
também o presente e o futuro, não como fatalidade mas como produto da iniciativa humana 
(Nunes, 1998, p. 4).  

Ora, uma escola que se sabe interrogar, uma escola que se sabe procurar, só poderá 

ser uma escola que “não se pode limitar a preparar para a vida que lá vem. É a própria 

vida que tem de se manifestar na Escola (...) tornando-se, assim, ela própria um factor 

da mudança” (Martins, 1991, pp. 22-24). Mudança contra um presente que não satisfaz, 

ao mesmo tempo que “representa o caminho do desejo e da expectativa contra a 

realidade que se vive, a antecipação de um futuro e, portanto, uma recusa de certo 

presente: Identificar que futuro se deseja é simétrico do presente que se recusa” (Matos, 

1996, p. 87), reconhecendo que a construção da identidade da escola não é um facto ou 

uma estrutura estática, como se de um fóssil se tratasse, mas antes um processo 

dinâmico (nem sempre fácil, nem sempre consensual), onde um conjunto de agentes 

interagem e se reconstroem mutuamente (Benavente, 1990; Branquinho e Sanches, 
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2000; Costa, 1996; Derouet, 1991; Fullan, 1991; Hargreaves, 1998; Sanches, 1999; 

Teodoro, 1997, 2001; Vieira, 1998). 

Aparentemente, nada disto nos esclarece sobre o assunto em questão. E, no 

entanto, é clarificando concepções, sentidos, atitudes e práticas, que se esclarece o que 

se pretende da escola: Se esta se pretende afirmar ou não como inclusiva (Benavente, 

1999; César, in press; Cortesão, 2001; Hegarty; 2001; Melro e César, 2002; Rodrigues, 

2000). Desejar que a escola seja um local aprazível, que permita o desenvolvimento da 

apetência socio-cognitiva – entenda-se essa apetência como pulsão do anthropos para a 

sua plenitude – de todos é querer uma instituição que se apresente como um “oásis” no 

meio do deserto da sociedade tecnocrata e estratificada que marca os nossos dias. E, no 

entanto,  

“Apesar, – ou por causa – do ambiente turbulento em que vivemos, as escolas são ainda 
reconhecidas por pais, professores e jovens como uma instituição social chave e um agente 
nuclear na resposta a uma sociedade [que se diz e quer] do conhecimento. 
(…) 
Importa, contudo, reconhecer que a educação baseada na escola é, nos nossos dias, um 
domínio que regista assinaláveis resultados no percurso das nossas sociedades 
contemporâneas. O extraordinário surto de progresso e de bem-estar que se testemunha no 
mundo, é em larga medida, o resultado de uma educação de massas: uma bem sucedida 
combinação de pensamento democrático, de valores humanísticos e de educação considerada 
como bem público (…)”. (Carneiro, 2001, pp. 14-15)  

Possivelmente, esta sociedade, subliminarmente estratificada, necessita de uma 

escola que contrarie as assimetrias nela presentes. Parece, hoje, ser exigido o impossível 

às escolas: Colmatar as desigualdades; superar as injustiças; saciar a sede humana de 

conhecimento. E cabe-lhe hoje, mais do que nunca, cumprir tais exigências (Bertrand e 

Valois, s/d; Conselho Nacional de Educação, 1992; Costa, 1997; EURYDICE, 1995; 

Fernandes, 1997; Malik, 2003; Melro e César, 2002; Resnick, 2001; Skilbeck, 1997) 

Mas como? Afinal não é a escola um “reflexo” da sociedade? Não continuamos a 

considerar, por exemplo, que o meio de proveniência social dos alunos é determinante 

para o seu sucesso escolar? Como, pois, fugir a esse fatalismo transgeracional em que a 

sociedade se encontra mergulhada e, com ela, a escola, teimando em não querer (ou 

saber?!) ultrapassar? 

Algumas das resposta a estas questões podem ser vislumbradas nas palavras de 

Filho (2001), ao relembra-nos que: 

“É justamente para responder aos desafios impostos pelo mundo actual que (…) as escolas 
necessitam de rever o actual paradigma (…) que dêem sentido a uma nova escola (…) que se 
interessem pelo homem como pessoa integral: a criança, o jovem ou o adulto que está na 
escola exerce um conjunto de papéis, não só o papel de aluno; ela precisa atender a todas as 
dimensões humanas e ser, institucionalmente, plurisignificativa. (…) Deve ser flexível para 
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atender à diversidade (…) buscando atender às diferenças culturais, sociais, étnicas e tantas 
outras (…). Portanto, [deve ser] formadora de cidadãos e não de especialistas em disciplinas 
(…); uma escola, enfim, que forme para a acção produtora na vida, e não para o ciclo 
autofágico da vida escolar” (p. 141). 

É pois chegada a altura de passarmos de uma escola unidimensional, fechada sobre 

si mesma, de uma escola cujas actividades educacionais são “substantivamente de 

ensino e não de aprendizagem” e, por consequência, mais preocupada em preparar os 

alunos para os exames da escola do que para os exames da vida (Santos, 1998) – a 

chamada escola tradicional – para uma escola pluridimensional onde, segundo Patrício 

(1997),  

“As actividades educativas que promove são de diversos tipos. Consistindo cada um desses 
tipos um eixo em torno do qual se organiza a acção educativa (…). Parte-se da ideia de que 
compete à escola proporcionar e promover a educação dos educandos que a procuram, 
entendendo por educação o processo de potenciação e aperfeiçoamento do complexo de 
capacidades constitutivo da humanidade do homem, residente em cada pessoa humana”  
(pp. 21-23). 

É tempo, então, de a escola se afirmar como uma escola da e para a cidadania; da e 

para a democracia; da e para a axiologia; de e para todos: Uma escola onde cada um 

veja satisfeitas e realizadas as suas necessidades educativas, pessoais e sociais 

(Etxeberria, 1994; Evades e Lunt, 2002; Figueiredo, 2001; Foreman, 2001; Iturra, 1990, 

1990a; Muller, 1993). Por outras palavras, uma escola onde cada criança, jovem ou 

adulto queira verdadeiramente fazer algo; onde cada criança, jovem ou adulto tenha 

confiança em si próprio porque, em interacção consigo, mesmo interage 

necessariamente com o outro, vendo neste não uma ameaça, mas um pólo 

imprescindível para o seu desenvolvimento enquanto pessoa (Grinberg e Grinberg, 

1998; Lévinas, 1997, 1988, 1999; Muller, 1993; Strawson, 2000; Torres, 2001; 

Touraine; 1998; Vieira, 1999). Uma escola onde é necessário ter uma sólida e “solidária 

noção dos outros”, aquilo a que Marques (1998) chama “as Terceiras Pessoas”, pois,  

“O mundo não é constituído só por nós, os que nós conhecemos desde sempre, os que nos 
encontramos todos os dias. O mundo é sobretudo constituído por elas, pelas Terceiras 
Pessoas, aquelas de quem nada sabemos ou de quem pouco sabemos e que, um dia, 
inesperadamente, saem do desconhecimento ou das sombras e vêm ao nosso encontro, 
subvertem os nossos conceitos e influenciam as nossas vidas ou são por elas influenciadas, 
(…), tudo seria insuportavelmente previsível e monótono sem terceiras pessoas” (Marques, 
1998, p. 54). 

É neste contexto que Lévinas (1988, 1997, 1999) nos recorda que, enquanto 

sujeitos do e com o mundo, é na relação de face-a-face entre o eu e o outro que se 

estabelece a proximidade entre ambos, cujo sentido primordial e último é a 

responsabilidade do eu pelo outro, sem exigência de reciprocidade pois, se tal exigência 
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houvesse, não se trataria mais de uma relação “des-inter-essada”. É nesta 

responsabilidade – que se afirma ao mesmo tempo numa “com-responsabilidade” – que 

se constitui a subjectividade do sujeito. No face-a-face, na relação de proximidade entre 

o eu e o outro, estabelece-se, segundo este filósofo, a curvatura do espaço 

intersubjectivo, ou a assimetria: O outro situa-se num plano mais elevado que o eu. Pela 

sua palavra, o outro é mestre do Mesmo e o ensina, devendo o eu julgar a sua vida a 

partir da palavra do outro, com a consciência de que jamais se é justo o bastante. O eu 

coloca-se ao serviço do outro numa relação de proximidade: Não mais se é um ser para 

a morte, mas um ser para o Outro porque “Eu próprio sou responsável pela 

responsabilidade de outrem” (Lévinas, 1988a, p. 91). 

Também a Escola e, por conseguinte, a Educação e o Ensino, se vêem 

confrontadas a vários níveis com as perplexidades inadiáveis e interrogantes deste 

“face-a-face” entre o eu e o outro a que Lévinas (1988, 1988a, 1997, 1999) se refere. 

Por isso, a escola deve assumir-se como um espaço policromático e multifacetado onde, 

ao contrário do que muitos pensam, reina a diversidade e, por conseguinte, a diferença, 

diferença de objectivos; diferença de interesses; diferença de contextos; diferença de 

agentes. É, contudo, na diferença que parece residir o “truque” da tão necessária 

construção da escola enquanto comunidade educativa (Abdallah-Pretceille, 1986; 

Benavente, 1990; Formosinho, 1991; Fullan, 1993; Greenfield, 1985; Quintas, 1998; 

Serafini, 1996; Sergiovanni, 1994, 1997; Shields e Seltzer, 1997; Valente, 1998) e com 

ela o desenvolvimento de uma educação inclusiva: 

A Educação Inclusiva (…) não é uma evolução mas uma ruptura, um corte, com os valores 
da educação tradicional. A educação inclusiva assume-se como respeitadora das culturas, das 
capacidades e das possibilidades de evolução de todos (…). A educação inclusiva aposta na 
escola como comunidade educativa, defende um ambiente de aprendizagem diferenciado e 
de qualidade para todos os alunos. É uma escola que reconhece as diferenças, trabalha com 
elas para o desenvolvimento e dá-lhes um sentido, uma dignidade e uma funcionalidade (…) 
daí que designaria a educação inclusiva como ‘a comunidade que aprende com todos’” 
(Rodrigues, 2000, p. 10 – negrito no original). 

De imediato, somos remetidos para o pensamento de Paulo Freire (1982, 1983, 

1991, 1993, 1997), uma vez que pensar um novo modelo de educação a favor da “opção 

pela vida” implica experimentar aquilo a que o autor chamou a tensão entre o medo e a 

ousadia. Medo de que as nossas decisões não sejam bem compreendidas pelos demais 

educadores ou pelo público em geral. Ousadia, no sentido de que a nossa tomada de 

decisão, porque fundada em critérios nem sempre aceites ou desejados pelos outros, 

implica o risco de romper com pessoas e com padrões rigidamente estabelecidos. 
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E, no entanto, se quisermos uma educação que “opta pela vida”, isto é, que garanta 

e fomente a dignidade da pessoa enquanto tal, 

“É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem temer ser chamado 
de piegas, de meloso, de a-científico, senão de anticientífico. É preciso ousar para dizer 
cientificamente que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso [ser no 
seu todo]. Com sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com as 
dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. Jamais com esta apenas. É preciso 
ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional” (Freire, 1993, p. 10). 

2.2.2. Escola comunidade educativa: Uma alternativa (inadiável) à 
escola tradicional, burocratizante e segregadora. 

Na sequência do que temos vindo a dizer, gostaríamos de aqui relembrar aquilo 

que não pode ser negado, quando o que está em causa é a alteração de concepções, de 

representações e de práticas que possibilitem uma educação mais inclusiva: Se o 

“sistema” está realmente interessado em praticar e incentivar esse tipo de educação, 

uma educação que a todos atenda, tal só se tornará possível se tiver em linha de conta 

que os actores não existem fora do sistema que define a sua liberdade e a racionalidade 

que podem utilizar na sua acção. Mas o sistema não existe senão através dos actores, 

pois só eles podem incarná-lo, dar-lhe vida e mudá-lo. É desta justaposição que nascem 

as limitações da acção organizada. Por consequência, os actores da cena educativa, 

como agentes da mudança e da inovação, é que podem mudar as práticas, pois só eles 

podem verdadeiramente sê-lo (Benavente, 1990; Crozier e Friedberg, 1977; Fischer, 

2001; Freire, 1999a; Fullan, 1991) 

“Agentes e promotores da democracia – de uma democracia cujo desenvolvimento na  
(e através da) educação depende, em grande parte, de uma efectiva implementação do 
princípio de igualdade de oportunidade para o sucesso na educação escolar, o que por sua 
vez, depende de uma atitude e de um comportamento inter/multicultural (...) pela parte dos 
professores” (Cortesão e Stoer, 1995, p. 8). 

Não são, afinal, estes os princípios da educação inclusiva? Como, pois, concretizá-

los, se não construirmos uma nova visão da escola que aposte na criatividade e 

multiplicidade de projectos e de experiências? Como, pois, apostar na inclusividade sem 

apostar, simultaneamente, na inovação, na mudança (Andersson, 1997; César, in press; 

Cortesão, 2001; Dias, 2002; Hargreaves, 1998; Hegarty, 2001; Hegarty e Alur, 2002; 

Rief e Heimburge, 2000, Putnam, 1998; Rodrigues, 2002, 2001; Sands, et al. 2000)?  

Se no que diz respeito à urgência e à necessidade de inovar e mudar a escola 

parece existir um certo consenso, já no que se refere à sua natureza, aos seus objectivos, 

à sua concretização e ao seu processo, tal consenso parece, de todo, impossível. Sobre 
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esta impossibilidade consensual, inerente à inovação e à mudança, questionam 

Benavente e seus colaboradores (1993) o seguinte: 

 “Mudar para reencontrar a suposta eficácia de outrora, quando a escola se dirigia a públicos 
seleccionados e a alfabetização de todos não era sequer assegurada? Mudar para modernizar, 
sem tocar nos mecanismos selectivos da escola actual? Mudar para responder a novas 
exigências do mercado de trabalho? Mudar porque as transformações sociais e culturais, 
neste final de século, exigem que se repense uma instituição de socialização e de transmissão 
de saber, cujo modelo dominante foi produzido em condições históricas hoje inexistentes” 
(p. 11)?  

É, pois, necessário que se reflicta sobre os interesses, as concepções e os 

objectivos que subjazem à inovação e à mudança. São eles que exercem sobre a escola 

pressões profundas para que se possa operar a mudança desejável por todos a quem o 

ensino diz respeito (Benavente, 1990; Canário, 1992; Crozier e Friedberg, 1977; 

Hargreaves, 1998; Perrenoud, 2000). 

Carvalho e seus colaboradores (1994) consideram que: 

“Para haver mudança, não basta haver um projecto político de acção social, um plano 
tecnológico para concepção e controle de procedimento, conjunto de metas estabelecidas 
pelo poder político, sem participação dos professores, uma sequência linear de tomada de 
decisões e execução” (p. 36).  

Nesta perspectiva, impõe-se que a inovação e a mudança sejam feitas do centro 

para a periferia e não apenas numa lógica tecnicista de mudança determinada pelo 

centro, isto é, 

“A mudança da escola não se resolve apenas a nível estrutural, com a explicitação de novas 
formas organizativas, de novas normas e regras, de novos programas e critérios de 
funcionamento. Para além do nível estrutural, existem os protagonistas directos e indirectos 
da instituição cujas práticas ‘fazem’ a escola no dia a dia. Sem mudança das práticas e das 
relações concretas, muitos projectos de mudança não passam de intenções que acabam por 
ter pouca importância na vida da escola” (Benavente et al., 1993, p. 12).  

Teremos, então, de admitir que “mudar é muito mais do que fazer leis novas e 

decidir aplicá-las” (César, 1994, p. 33); quer-nos parecer que será pela/na participação e 

intervenção de todos os agentes educacionais que a inovação se constrói e interioriza 

tendo, no caso da educação, a escola como lugar privilegiado, admitindo que é no seu 

interior que se joga o futuro da inovação e da mudança (Canário, 1992, 1995; Carvalho, 

1992; Fischer, 2001; Hargreaves, 1998; Perrenoud, 2000; Teodoro, 1997; 2001, 2001a) 

pois, como nos relembra Arendt (1992, 1994, 2001), só quem sabe é capaz de agir no 

mundo.  

Benavente e seus colaboradores (1993) reforçam a ideia de que “sem mudança das 

práticas e das relações concretas, muitos projectos de mudança não passam de intenções 

que acabam por ter pouca importância na vida da escola” (pp. 12-13). A ser assim, a 
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escola assume-se qual Atlas carregando a seus ombros a leveza da inovação e da 

mudança levada, agora a cabo pelos seus protagonistas. A escola reconhece-se como 

estando “só e sem desculpas” – diria Sartre (s/d). Desta forma, os professores e demais 

agentes educacionais sentem-se com poder de decisão e de controle sobre os 

acontecimentos, sendo levados a abandonar aquela espécie de adaptação fatalista, 

infantilizada, rotineira e desinvestida (Delamailly, 1992), tão própria de uma escola 

burocrática e tecnicista (Costa, 1996). 

Malik (2003) e Ware (1997) sugerem que só concebendo a escola como 

comunidade educativa se pode romper com uma certa visão tradicional e reaccionária 

da mesma (burocrática, tecnicista e centralista), onde o ensino é visto como um 

processo racional sequencial e não tanto como um processo complexo e pessoal que 

deve ter em conta:  

“A atitude do indivíduo em relação não apenas ao conteúdo das informações, mas também e 
sobretudo a si próprio e aos outros, [vendo neste] o factor principal que o leva a criar 
condições para receber informações que, de algum modo, ele fará suas (…). É nesta mediada 
que a aprendizagem deve ser considerada um fenómeno social: o projecto de acção que nasce 
da intenção de fazer algo contendo já implicitamente projectos de aprendizagens possíveis, 
que exprimem as aspirações de inserção profissional, cultural e, portanto, também social de 
cada indivíduo” (Malik, 2003, p. 7). 

Pensar a escola como comunidade educativa é também pôr de lado a ideia da 

escola como uma realidade monocromática, onde impera uma espécie de lógica racional 

e um certo daltonismo, como se a escola fosse qual lago sereno de nenúfares 

resplandecentes, mas estagnados no local que previamente lhes foi destinado, e 

reconhecê-la como uma realidade  

“Multifacetada que existe e que é diferentemente analisada e interpretada consoante as 
experiências, as racionalidades e os posicionamentos ideológicos de quem a estuda [e de 
quem a habita]; vertentes de uma realidade, que aliás não é fixa, que tem evoluído, que tem 
mudado com os tempos, mas ainda uma realidade que é múltipla no mesmo momento 
histórico” (Cortesão, 2001, p. 52) 

Pensar a escola como comunidade educativa implica, ainda, ter dela uma visão 

ecológica, isto é, vê-la no seu próprio meio, na sua própria especificidade, na sua 

própria singularidade, e também como uma rede complexa de relações organizacionais e 

humanas. Por isso, assumir a escola como comunidade educativa implica 

obrigatoriamente falar das características de funcionamento, não só em termos de 

concretização de regras e normas gerais mas, sobretudo, da atmosfera que a envolve e 

das acções humanas que hão-de definir as práticas organizacionais e funcionais (Costa, 

1996, 1997; Derouet, 1987; 1990; Formosinho, 1991; Fullan, 1993; Greenfield, 1985; 
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Quintas, 1998; Quintela, 1994; Sergiovanni, 1994, 1997; Shields e Seltzer, 1997; 

Valente, 1998) 

Cortesão (2001), ao referir-se ao sistema centralista e centralizado que ainda 

predomina no sistema educativo português, considera que, mesmo assim,  

“Encontram-se várias escolas. Elas são diferentemente influenciadas/informadas pelos alunos 
que se abrigam nas suas portas, pelos professores que lá trabalham, por influência do pessoal 
também não docente (…), pelos pais que a procuram mais ou menos (…), pelos espaços que 
a compõem, pelo maior ou menor isolamento ou pela sua localização (…). Os alunos, os 
professores, os pais, com os problemas, regras, interesses, crenças, valores do contexto 
envolvente interagem e, parcialmente, decidem esta escola, aquela escola. A influência dos 
determinantes locais cruza-se com o estabelecido a nível central, resultando desta interacção 
situações sempre originais, sempre diferentes de caso para caso” (p. 52). 

Tal posição é corroborada por grande parte das actuais teorias da organização. 

Veja-se, a título de exemplo, a concepção que Weik (1976) nos apresenta da escola 

como sendo uma “organização debilmente articulada”, ou ainda a visão de March e 

Simon (1974), que consideram a escola como uma “anarquia organizada”.  

Neste sentido, será absolutamente naïf supor que todas as escolas apresentem as 

mesmas características, as mesmas referências ou as mesmas disposições (Boudon, 

1986). Se assim for, teremos que partir do princípio de que fazer da escola uma 

comunidade educativa implica que se tenha em conta uma pluralidade de 

racionalidades, de interesses, uma realidade complexa e multifacetada e que, por isso, 

exige participação e negociação, já que:  

“O estados de espírito e as atitudes dos sujeitos que actuam numa organização [neste caso, a 
escola] e que se exprimem ou se revelam através dos seus comportamentos, das suas ideias, 
das suas representações, das suas percepções, das suas expectativas” (Quintela, 1994, p. 76). 

Formosinho (1991) considera que fazer da escola uma comunidade educativa só é 

possível através da responsabilização democrática e do envolvimento efectivo de todos 

os interessados no processo educativo, sendo a escola entendida como uma comunidade 

de exercício da democracia, pela sua abertura e integração da comunidade que serve: Os 

alunos. Esta comunidade assenta “numa escola autónoma no plano curricular, 

pedagógico e administrativo” (Formosinho, 1991, p. 33), fazendo da escola um lugar de 

compromissos e de procura de sentidos (Martins, 1991). Autónoma, no sentido genuíno 

e autóctone do termo – autonomos – quer dizer, aquele que cria a sua própria lei e, 

assim sendo, o desafio que se coloca à escola é o de renunciar aos privilégios da visão 

tradicional e conservadora oferecidos por discursos e práticas lineares e elitistas, e 

começar a actuar de forma mais aberta, para descobertas de novos conceitos, actuações, 
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visando sempre um estudo integrado que busque uma compreensão global dos seus 

fracassos e dos seus sucessos (Tonini, 1997). 

Considerar a necessidade de uma autonomia das e para as escolas é, em primeiro 

lugar, pensar as escolas como “meios de vida” que definem contextos formativos 

globais para alunos e professores e demais agentes educativos, potencializando a 

formação nos contextos de trabalho (Canário, 1992). Esta ideia é reforçada por Macedo 

(1995), ao considerar a autonomia da escola “como um processo que depende, 

nomeadamente, da identificação de possibilidades e da capacidade de decisão que se 

desenvolve nos diferentes domínios de actividade da escola” (p.84) pois, como 

considera Arendt (1992), o poder só é efetivado enquanto as palavras e os actos não se 

dissociam entre si, quando as palavras não são vazias e os actos não são brutais, quando 

as palavras "não são empregadas para velar intenções mas para revelar realidades, e os 

actos não são usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades” 

(p. 212). 

É precisamente porque se rompe com uma visão organizacional rígida da escola, 

típica da racionalidade burocrática que dominou e ainda domina algumas das nossas 

escolas, e se assume uma visão flexível e dinâmica da mesma, onde se tem em conta a 

diversidade dos agentes, que é possível fazer com que esta, através do seu projecto 

educativo, surja como um espaço de participação, negociação e decisão (Canário., 1992, 

1995; Gomes, 1997; Gonçalves, 1997; Macedo, 1995; Matos, 2003; Sanches, 1992, 

1995, 1996, 1997, 1999; Sergiovanni, 1994, 1997; Teodoro, 1997; 2001, 2001a). 

Será, então, nos “acordos-negociações que a escola foi capaz de estabelecer entre 

os seus actores directos e parceiros sociais” (Macedo, 1995, p. 82) que poderemos 

fundar a ideia da escola como comunidade que tem os seus alicerces e se desenvolve em 

torno do seu projecto educativo, constituindo-se este como um quadro de referências 

que traduz os valores, intenções e necessidades de todos os agentes que a constituem 

(Canário, 1992; Carvalho e Diogo, 1994; Costa, 1997, 1997a; Gomes, 1997; Leite, 

2001; Macedo, 1995, Perrenoud, 2001). 

 Quer-nos parecer que é precisamente isto que está em causa no Decreto-Lei 

n.º 115-A/98 de 4 de Maio, ao afirmar que: 

“A autonomia não constitui, pois, um fim em si mesmo, mas uma forma de as escolas 
desempenharem melhor o serviço público de educação, cabendo à administração educativa 
uma intervenção de apoio e regulação, com vista a assegurar uma efectiva igualdade de 
oportunidades e a correcção das desigualdades existentes” (p. 1).  
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 Um outro aspecto que merece ser destacado neste Decreto-Lei, 

nomeadamente no seu Artigo 3.º, prende-se com o facto de a autonomia das escolas 

estar directamente relacionada com três aspectos considerados pelo legislador como 

fundamentais para a referida autonomia. Vejamos, então, o que este nos diz: 

 “1 - Autonomia é o poder reconhecido à escola pela administração educativa de tomar 
decisões nos domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional, 
no quadro do seu projecto educativo e em função das competências e dos meios que lhe estão 
consignados.  

2 - O projecto educativo, o regulamento interno e o plano anual de actividades constituem 
instrumentos do processo de autonomia das escolas, sendo entendidos como:  

a) Projecto educativo - o documento que consagra a orientação educativa da escola, 
elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três 
anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os 
quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa;  

b) Regulamento interno – o documento que define o regime de funcionamento da escola, de 
cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos 
serviços de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade 
escolar;  

c) Plano anual de actividades – o documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos 
órgãos de administração e gestão da escola, que define, em função do projecto educativo, os 
objectivos, as formas de organização e de programação das actividades e que procede à 
identificação dos recursos envolvidos”.  

Falta saber até que ponto e de que forma esta dimensão nomotécnica presente 

neste documento é interpretada, vivenciada e praticada pelas escolas, sabendo nós que 

são os sujeitos “reais” de cada escola que dão vida à qualidade do seu funcionamento, 

através do seu poder em readaptar as normas gerais do sistema educativo às suas reais 

necessidades. Como considera Freire (1997):  

“A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo 
tomadas (...). A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 
Não ocorre em data marcada. È neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 
experiências respeitosas da liberdade” (pp. 120-121). 

Neste contexto, pensamos ser importante relembrar o que Matos (2003) nos diz 

sobre a importância que o Projecto Educativo de Escola assume na afirmação da escola 

que se quer uma comunidade educativa baseada na diversidade e na diferença. Diz-nos, 

então, este aitor que: 

“É precisamente, a questão do sentido que, não tendo conteúdo explícito na nova orientação 
institucional da Escola ao definir-se pela consagração do direito à diferença, procura instituir 
o Projecto Educativo como criador de sentido. É como se, doravante, a norma da acção fosse 
a de construir activamente a diferença, porque é na diferença que se encontra o sentido. A 
partir daqui, o bem comum já não é transcendente à Escola, mas imanente ao Projecto, já não 
é uma ideia, mas uma relação prática que sujeita o trabalho profissional a uma permanente 
recapitulação da acção” (p. 7). 
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Matos (2000) considera, ainda, que o discurso da escola enquanto comunidade 

educativa, “regido semanticamente pelo princípio da inclusão, [remete] para um espaço 

socialmente indiferenciado, – um território comum – onde as responsabilidades de 

formação e aprendizagem são cooperativamente partilhadas entre os vários actores 

educativos” (p. 23). Tal significa que a escola enquanto comunidade educativa se afirma 

simultaneamente como uma comunidade inclusiva no verdadeiro sentido do termo, isto 

é, como uma comunidade que reconhece a necessidade de fundamentar e orientar a sua 

acção rumo a uma escola para todos, exigindo a inclusão de todas as pessoas, de todas 

as diferenças, apoiando a aprendizagem e respondendo às necessidades individuais dos 

diversos agentes educacionais (Costa, 1997; Matos, 2000, 2003; Shields e Seltzer, 1997; 

Valente, 1998). Assim, a abertura da escola à comunidade – agora educativa – traduz-se 

numa abertura à diversidade dos alunos, à diversidade das suas experiências, dos seus 

saberes e interesses (Canário, 1992; Tonini, 1997). 

Rodrigues (2001), reforçando a necessidade de passarmos de uma escola 

tradicional, a escola de massas dominada pela homogeneidade – que ele denomina de 

universal – para uma escola plural dominada pela heterogeneidade, refere que, ao 

contrário de ser 

“Uma hipótese de consumação da igualdade de oportunidades, dado que todos os alunos se 
encontrariam à saída da escola em condições semelhantes de competição para os melhores 
lugares na sociedade (…) a escola tradicional desenvolveu práticas e valores que 
progressivamente acentuaram as diferenças e colocaram precocemente fora da corrida da 
competência largos estratos da população escolar (…) [fez] com que a escola, que deveria 
integrar e acolher todos, fosse, ela própria, um instrumento de selecção, que em muitos casos 
seguia e acentuava as diferenças culturais, de características e capacidades pessoais de que os 
alunos eram portadores (p. 16). 

Urge, pois, contrariar este modo de ser e de estar da escola tradicional, garantindo 

uma educação que contribua para diminuir, dentro do possível, as desigualdades sócio-

económicas presentes na sociedade. Urge, pois, construir uma escola em que as 

desigualdades não sejam sinónimo de estigmatização e de marginalização, mas sim um 

elemento de potenciais formas de desenvolvimento sócio-cognitivo. Urge, pois, fazer da 

escola uma comunidade educativa, a qual, porque diversa na sua essência, tem de ser, 

necessariamente, inclusiva nessa diversidade. Uma escola assim pensada deverá ver na 

diferença um aspecto fulcral do seu enriquecimento e desenvolvimento – princípio 

básico para que se fale de uma escola inclusiva. Quer dizer, uma escola que descubra 

aquilo a que Schutz (1972, 1974, 1974a) designou por uma infinitude de ordens de 

realidades, realidades múltiplas que requerem modos cognitivos diversos e formas 
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específicas de a pensar para lhe descobrir as significações. Por isso, “a escola não pode 

ser lugar de ninguém, mas um espaço de procura de sentidos e de corajosa vivência da 

liberdade e da solidariedade” (Martins, 1991, p. 27). 

Nesse sentido, importa relembrar as palavras de Sergiovanni (1994): 

“Mudar a teoria da escola como organização [formal] para a escola como comunidade não 
implica uma reestruturação massiva das escolas, mas antes uma forma de pensar e agir 
diferente. (...) Mudar a teoria básica da escola significa mudar a maneira como pensamos e 
aquilo em que acreditamos” (pp. xii-xvi).  

Por isso, são os “sistemas conceptuais estruturantes de lógicas de funcionamento 

que determinam os modelos e práticas de gestão e não o inverso, sendo estes distintos 

quando as escolas são concebidas como comunidades ou como meros fornecedores de 

instrução” (Sarmento e Ferreira, 1995, p. 362).  

Shields e Seltzer (1997) consideram que a escola como comunidade educativa é 

uma comunidade intersujectivamente construída e, por isso mesmo, inclusiva. Implica, 

então, reconhecer a escola como realidade heterogénea e complexa que, enquanto tal, 

deve ser percepcionada como um espaço marcado por aquilo a que as autoras chamam 

the need for an acceptance of otherness (necessidade de aceitação da alteridade). Desta 

forma, e para que a escola se torne numa autêntica comunidade educativa, será 

necessário que os educadores tomem seriamente como: 

“Tarefa a exploração do conceito de comunidade entendida como empenhamento moral 
baseado num processo dialógico que permita aos membros da comunidade educativa a 
identificação que subjaz às diferenças e à comunidade de crenças (...), batalhando pela 
criação de comunidades inclusivas e culturalmente democráticas. Inclusão, contudo não pode 
significar homogeneidade” (Shields e Seltzer, 1997, p. 435).  

Temos que reconhecer que os problemas de aprendizagem são sempre contextuais 

(Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Tonini, 1997), o que implica reestruturar a escola 

no seu todo, isto é, e parafraseando Hegarty (2001), fazer uma revolução global e 

abrangente da escola, de modo a que esta possa responder às necessidades de todos os 

alunos, permitindo assim que estes sintam que pertencem a uma escola que lhes 

prometeu ser “a sua comunidade” e que, tal como considera Matos (2000), se possa 

revelar  

“Pertinente e eficaz para assegurar o sucesso do ponto de vista da oportunidade oferecida, 
significando a oportunidade oferecida o modo através do qual a comunidade educativa 
promove, flexivelmente, a integração social do aluno. E quanto mais flexível for essa oferta, 
em correspondência com o grau de integração no meio, maior será a oportunidade e, 
paralelamente, a responsabilização. É nesta relação biunívoca entre o aluno e a comunidade 
educativa que se define o que é e não é educativo” (p. 23). 
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Após anos de dura e amarga travessia do deserto árido e seco eis-nos, pois, a 

caminho da “terra prometida”, onde alcançaremos, finalmente, uma terra abundante e 

fértil. Uma terra que exige, contudo, trabalho, dedicação, atenção e cuidado, no sentido 

heidegeriano do termo, isto é, um processo de constituição da pre-sença que se dá no 

acontecer, isto é, no tempo. Cuidar constitui-se, assim, no exercício da pre-ocupação 

com o acontecer (Heidegger, 1986). E a pré-ocupação da Escola, da Educação e do 

Ensino deve ser “tornar-presente”, aquilo que é seu dever principal: Garantir um ensino 

de qualidade, assegurando, deste modo, uma cultura de escola e de sala de aula que 

adopte a diversidade como lema e que tenha por objectivo primeiro o desenvolvimento 

global de toda comunidade educativa (Correia, 20001; Tonini, 1997).  

É chegado, pois, o tempo de a Escola, a Educação e o Ensino investirem numa 

educação inclusiva, de modo a que nenhuma criança, jovem ou adulto vejam ser posto 

em causa um dos seus direitos fundamentais: O direito à educação, sendo que este é 

uma das chaves para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais 

democrática, em suma, mais humana. Não nos podemos esquecer, porém, que: 

“O querer tem como objecto projectos, pois a vontade transforma o desejo numa intenção, 
que decide o que vai ser, (...) o querer nos leva para o futuro com todas as suas incertezas, 
geradoras das expectativas do medo e esperança. (...), portanto, a vontade é uma faculdade 
voltada para o futuro, e o futuro, por maior que seja a sua probabilidade, é sempre incerto” 
(Lafer, 1979, p. 102). 

O objectivo terá se ser comum: O de construir um conhecimento capaz de 

transformar uma realidade, operando mudanças de forma efectiva tendo por base as 

diferenças e as individualidades. Neste sentido, diz-nos Freire (1982): 

“Eu agora diria a nós, como educadores e educadoras: ai daqueles e daquelas, entre nós, que 
pararem com a sua capacidade de sonhar, de inventar a sua coragem de denunciar e de 
anunciar. Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de vez enquando o amanhã, o 
futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora, ai daqueles que 
em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelem a um passado de exploração e de 
rotina” (p. 101).  

Perante as sábias palavras de Paulo Freire, só nos restam dois caminhos a seguir: 

Ou saímos da rotina, como nos é sugerido, e buscamos inovar a escola e com ela a 

prática pedagógica diante da inclusão, ou ficamos eternamente a discutir que a mesma 

não é viável, colocando a responsabilidade no sistema de ensino, nos ombros do 

governo, na família e em outros sectores da sociedade. Que garantias temos de que a 

mudança terá sucesso? Quando ocorrerão na prática estas mudanças? As respostas a 

estas questões só serão encontradas quando passarmos do discurso à acção, da teoria à 



 

59 

prática, da utopia à realidade, em toda sua plenitude (Carvalho, 1994; Croll e Moses, 

2000). 

2.2.3. “En skol for All”5

Fazer da escola o centro privilegiado da inovação e da mudança significa admitir 

que esta tenha de contar com uma pluralidade de contextos, o que implica uma 

pluralidade de agentes que terão sempre uma palavra a dizer sobre o destino a seguir 

pela escola a que pertencem de facto e, obrigatoriamente, de direito e de dever. Não nos 

podemos esquecer: 

! A palavra de ordem que pôs em marcha a 
mudança na e pela escola rumo à “terra prometida”: A escola 
inclusiva. 

“Que as organizações são pessoas – nem mais, nem menos; não estão fora delas. (...) o que 
reconhecemos como organização é uma realidade construída, uma invenção social, uma 
ilusão. A organização (...) é um constructo social, real ou ilusório, feito por pessoas e 
mantido por elas” (Greenfield, 1985, pp. 48-52). 

Crozier e Friedberg (1977), ao referirem-se à (re) distribuição do poder que esta 

nova forma de encarar a mudança e, com ela, a escola, acarreta, consideram que: 

“A questão do poder não pode ser vista sob o ângulo único do detentor do poder, mas como 
relações entre indivíduos ou entre grupos, e também como processos que põem em causa, 
com os seus objectivos e as suas regras de jogo, a organização ou o sistema organizado em 
que participam os diferentes protagonistas” (p. 60).  

Canário (1992) afirma que:  

“Se a chave da mudança reside em reforçar a capacidade das escolas para promover a sua 
própria transformação, a investigação deverá ajudar a criar as condições que permitam 
instituir nas escolas um processo permanente e instituinte de produção, adequadas ao 
contexto local. Deste ponto de vista, qualquer processo de mudança comporta de forma 
indissociável as vertentes da investigação, da formação e da inovação, fundidas num 
processo único” (p. 68).  

E, no entanto, urge que as escolas se assumam como principais agentes da 

mudança, para que se afirmem como “inter/multiculturais”, quer dizer, como escolas 

que encaram a diversidade social, cultural ou individual enquanto fonte de riqueza para 

o seu desenvolvimento e eficácia, que refaçam o mapa da sua identidade cultural e 

profissional para ultrapassar o monismo e a unilateralidade cultural social e individual 

que, durante anos a fio, dominaram – e ainda continuam, em alguns casos, a  

dominar – as nossas escolas.  
                                                 
5 “Uma escola para todos” Uma das mais categóricas frases – pelo caracter radical que implicava – sobre 
a integração e inclusão usada pelos dinamarqueses na década de 70 do século XX (Hegarty, 2001). 
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Perrenoud (2000) considera que a preocupação de ajustar a Escola, a Educação e o 

Ensino às características e necessidades individuais de cada um não surge somente em 

nome: 

“Do respeito às pessoas e do bom senso pedagógico. Ela faz parte de uma exigência de 
igualdade: a indiferença às diferenças transforma as desigualdades iniciais, diante da cultura, 
em desigualdades de aprendizagem e, posteriormente, de êxito escolar. (…) A diferenciação, 
tal como aqui é concebida, não se centra prioritariamente em torno das dificuldades escolares 
dos alunos, mas em torno (…) do sistema educativo. Corresponde, é verdade, às diferenças 
entre crianças ou adolescentes, mas a única variável mutável são as práticas e os dispositivos 
pedagógicos e didácticos, ou seja, o trabalho dos profissionais e as estruturas que o tornam 
possível e traçam os seus limites ” (pp. 9-11). 

De facto, enquanto a escola tradicional, aponta como bode expiatório do seu 

insucesso o deficit cognitivo, intelectual, cultural, social ou individual dos alunos, a 

escola que hoje se quer que seja de todos e para todos, já não pode afirmar que “o 

inferno sejam os outros”, mas que se trata de um deficit que é, no essencial, seu.  

Rodrigues (2000) considera que, enquanto a primeira seleccionava, valorizava e 

excluía em função dos valores que impunha aos alunos, a segunda aposta na escola 

como comunidade educativa, defendendo um ambiente de aprendizagem diferenciado e 

de qualidade para todos os alunos, rompendo, deste modo, com os valores que 

norteavam a educação tradicional. Fala-se agora em educação inclusiva, isto é, numa 

educação “respeitadora das culturas, das capacidades e das possibilidades de todos os 

alunos” (Rodrigues, 2000, p. 11).  

Enguita (1992) considera que discutir o direito à educação e à participação de 

todos os cidadãos na vida pública é mais do que incluir as pessoas, nas suas 

diversidades, no mesmo ambiente escolar. Discutir o direito à educação é questionar 

modelos proteccionistas, a natureza e as implicações da beneficência, do autoritarismo, 

das relações arcaicas do poder e das formas mais diversas e hediondas de exclusão. 

Incluir a pesquisa e o debate sobre o direito à educação plena de todo e qualquer ser 

humano, sob a condição de que estes participem activamente na sociedade, é pôr em 

marcha uma estratégia social transformadora e englobante de direitos humanos 

considerados inalienáveis (European Commission, 2000; Díaz, 2001; Dyson e 

Millward, 2001; Figueiredo, 2001; Fonseca, 2001; Foreman, 2001; Giangreco. et al., 

1993; Muller, 1999; ONU, 1993, Sampaio, 1999; UNESCO, 1994).  

Eis-nos, então, chegados ao segundo conceito do nossso binómio que enforma a 

nossa investigação – “escola inclusiva” – que requer, pelos motivos já acima 

referenciados, um esclarecimento escrupuloso e minucioso: O conceito de inclusão.  
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A palavra “inclusão” (do latim inclusione) significa uma acção que é, 

simultaneamente, um efeito que consiste em incluir, e tem por antónimo a palavra 

“exclusão” (também do latim. exclusione) que, por sua vez, significa acção ou efeito de 

excluir (Cabral et al., 2001; Chorão, 1997; Fontinha e Ferreira, 1998; Silva e Pestana, 

1999; Torrinha e Casanova, 2001). 

Como a palavra inclusão remete para uma outra – “incluir” – mandou-nos, uma 

vez mais a sensatez que investigássemos o significado de tal palavra pois, sem ele 

poderíamos correr o risco de ficar mal esclarecidos – algo de todo indesejável. 

Encontrámos, então, o seguinte: A origem etimológica (do latim includere); a indicação 

de que se tratava de um a forma verbal (verbo transitivo) que poderia significar 

encerrar, inserir, meter dentro, abranger, conter em si e compreender; o seu antónimo 

(também de origem latina – excluere), também ele um verbo transitivo, que poderia 

significar pôr de fora; exceptuar; ser incompatível com; não admitir; omitir e eliminar 

(Cabral et al., 2001; Chorão, 1997; Fontinha e Ferreira, 1998; Silva e Pestana, 1999; 

Torrinha e Casanova, 2001). 

Não ficando satisfeitos com esta pesquisa, uma vez que esta última palavra 

remetia, ainda, para uma outra – “inclusivo” – continuámos, persistentemente, a tarefa a 

que nos propuséramos, e encontrámos o seguinte: “Inclusivo” é um adjectivo de origem 

latina (inclusu) que significa que inclui, que abrange, cujo antónimo, também de origem 

latina, (exclusu), significa excluído (Cabral et al., 2001; Chorão, 1997; Fontinha e 

Ferreira, 1998; Silva e Pestana, 1999; Torrinha e Casanova, 2001). 

Se os conceitos de inclusão e de exclusão se anulam necessariamente entre si eles 

têm, contudo, em comum aspectos que nos parecem fundamentais para a futura 

compreensão daquilo que verdadeiramente aqui nos (pre) ocupa: A escola inclusiva. 

Neste sentido, eles possibilitar-nos-ão, de algum modo, compreender algumas das 

razões que subjazem à discussão de saber o porquê, o como e o para quê de a escola ser 

inclusiva – como é, aliás, referido por muitos documentos de política educativa 

nacionais e internacionais (Pires, 1999; Porto Editora; 2002, ONU, 1999; Unesco 1994). 

Um dos aspectos que estes conceitos têm em comum prende-se com o facto de 

ambos serem verbos transitivos e, por isso mesmo, designarem simultaneamente uma 

acção e a sua consequência, ou seja, o acto do agente implica interferir no modo de ser e 

de estar do objecto sobre o qual recaiu a acção, uma vez que essa acção modifica um ser 

que não o agente, sem que, contudo, a sua capacidade de actuar seja diminuída pela 

produção do efeito (Silva, 1988). Tal implica que incluir ou excluir não são meros 



 

62 

acontecimentos (como, por exemplo, chover ou nevar), mas verdadeiros actos humanos. 

Assim, e tendo em conta que “a acção [humana] (...) não é um acontecimento, isto é, 

algo que acontece [sem mais] ” (Ricouer, 1992, p. 30), mas algo que implica e depende 

do querer e da intencionalidade do agente, incluir ou excluir é sempre algo que “eu” 

faço acontecer; incluir ou excluir implica, por consequência, responsabilidade ou, no 

mínimo, cumplicidade ou dolo daquele que exclui ou inclui, até porque “o mundo 

humano não é espectáculo e inteligência pura, nem modelagem de acção cega: é obra de 

mãos inteligentes” (Fiori, 1992, pp. 76-77). 

Um outro aspecto decorrente da semântica do conceito que é objecto central desta 

investigação e que nos parece ser relevante para o seu esclarecimento, é o facto de 

inclusão e exclusão serem uma espécie de côncavo e de convexo que, tal como um rio 

tem sempre duas margens, a nossa perspectiva sobre a “realidade” está necessariamente 

dependente do lado em que nos encontramos. E a questão está em saber qual das 

perspectivas é a mais favorável para visualizar o rio no seu todo. Mas, para tal, é 

necessário uma ponte que nos permita passar de uma margem para a outra. Caso 

contrário, ficaremos sempre prisioneiros de uma visão limitada e limitadora do rio. Por 

isso, e ao contrário do que diz uma canção bem popular, a ponte não deve ser “uma 

miragem da outra margem”, mas sim “uma passagem para a outra margem”. 

Mutanto mutandis, “se se fala e se escreve actualmente sobre Educação inclusiva é 

porque o modelo educativo anterior não o era. Seria talvez um modelo menos inclusivo 

ou mesmo mais próximo da exclusão” (Rodrigues, 2000, p. 8), isto é, e como o sentido 

semântico da palavra indica, um modelo que põe ou deixa de fora todos aqueles que são 

excepção à norma e, por consequência, são incompatíveis com o sistema dominante não 

sendo, por isso, admitidos nesse círculo estabelecido. Assim, a escola que exclui 

assemelhar-se-ia a uma espécie de clube inglês exclusivo (Rorty, 1991), onde só entram 

alguns privilegiados, omitindo e eliminando desse círculo todos aqueles que, por razões 

várias e óbvias (ainda que não lhes sendo directamente imputáveis), não se encaixam 

nas normas estipuladas pelo referido clube.  

A este propósito relembramos Dussel (1977) que, valorizando a pluralidade de 

concepções, se opõe aos modelos que pretendem ser auto-suficientes e fechados em e 

sobre si mesmos, afirmando, por isso, que quando um sistema educativo se afirma 

“como único, suficiente, fundamental, definitivo, constitui-se (….) em alienação da 

inteligência, em mediação de dominação” (p. 173).  
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Exclusão é, neste contexto, correlativo de superioridade expressa nas mais diversas 

formas, ao longo da história da humanidade, sejam elas raciais, étnicas, culturais, 

económicas, ou outras, alimentada e fomentada por “representações normalizantes da 

sociedade” (Xiberras, 1996, p. 28). Segundo este autor todas as formas de exclusão 

assentam sempre numa rejeição porque:  

“Existe toda uma série de normas ou de níveis a atingir, aquém dos quais os indivíduos não 
parecem habilitados a participar do modelo normativo (…). Praticamente, todas as esferas da 
sociedade (…) parecem submetidas a estes níveis ou limites de normalidade que definem, em 
resposta, um insucesso em relação à norma (…)” (Xiberras, 1996, p. 29). 

No que concerne ao campo da educação, este conceito aparece directamente 

associado a um sistema de ensino hierarquizado com metas e patamares de exigência a 

atingir linear e uniformemente por todos. Assim, “em cada etapa, se o nível requerido 

não é atingido, e sobretudo nos casos de insucesso repetido, o mau êxito escolar conduz 

a fileiras fechadas, a classes especiais, às primeiras categorias de exclusão da 

escolarização normal” (Xiberras, 1996, p. 29). 

Desde sempre existiram pessoas que não eram tidas como “normais” pelas 

sociedades. Na maioria dos casos, estas pessoas eram apresentadas como possuindo 

certos deficits, devido aos quais acabavam por se abandonadas e rejeitadas, vendo assim 

ser-lhes recusada uma série de oportunidades por parte da sociedade em que se 

encontravam, de entre as quais destacamos a educabilidade e respectiva sociabilidade 

(Ferreira, 1993). 

Correia e Cabral (1999) referem que as questões da “normalidade” e da 

“anormalidade” se devem ao facto de, desde sempre, as sociedades terem mecanismos e 

práticas reguladoras face ao “diferente”, culminando, muitas delas, em formas 

abomináveis de segregação e, até, de pura e simples eliminação do 

“diferente”/”anormal”. Tal deve-se, no entender de Rodrigues (2001), ao facto de a vida 

em comunidade exigir um conjunto de normas de convivência social.  

Como o que é mais evidente na constituição de qualquer forma social é a 

existência de diferentes formas de ser e de estar, assim como a existência de regras 

mínimas de sociabilização, “o consequente estabelecimento de regras de convivência 

entre pessoas muito diferentes condiciona a latitude de aceitação das diferenças intra-

individuais. As comunidades humanas acabam (…) por considerar “normal” o que é 

semelhante, conhecido e previsível, considerando incompreensível e remetendo (…) 

para ghettos o que é diferente, desconhecido e imprevisível” (Rodrigues, 2001, p. 21). 
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Xiberras (1996) refere que os excluídos – porque diferentes – não são 

simplesmente rejeitados física, geográfica ou materialmente, dando lugar a fenómenos 

como o racismo, a marginalização ou a pobreza, respectivamente. São-no sobretudo 

simbolicamente, isto é,  

“Os seus valores têm falta de reconhecimento e estão ausentes ou banidos do universo 
simbólico (…). [Neste sentido, o excluído] possui um daqueles atributos negativos, que, de 
toda a maneira, o classifica na categoria do estigma, a categoria negativa. (…) Ele ocupa um 
lugar em falta ou negativo, um mau lugar” (p. 19). 

Sousa Santos (1993) considera, contudo, que existe uma diferença entre 

desigualdade e exclusão: A primeira é considerada um conceito socioeconómico, 

manifestando-se numa diferença hierárquica entre as pessoas, que leva a um processo de 

integração subordinada, ainda que quem esteja por baixo seja considerado pelo e no 

sistema; já a segunda, tratando-se de um conceito sociocultural, mantém o indivíduo no 

lugar por baixo de outros, apenas com a diferença que única e simplesmente é banido da 

vida social, isto é, não é considerado no e pelo sistema.  

Xiberras (1996) refere-se a formas mais ou menos visíveis de exclusão, dando 

origem a formas mais ou menos tolerantes do diferente, sem que com isso o “diferente” 

possa ser de todo excluído do horizonte humano:  

“Uma exclusão conseguida, por definição, não pode ser apreendida, pois suporia que a 
população de excluídos fosse rejeitada para tão longe do nosso universo mental e das nossas 
fronteiras espaciais que ficaria fora do nosso alcance, para lá da nossa linha do horizonte, 
fora do nosso pensamento” (p. 19). 

Rodrigues (2001), baseado na ideia de que a espécie humana é das mais 

diversificadas quer biológica quer culturalmente, refere que, devido a essa diversidade, 

se tornou necessário a criação de normas6

Rodrigues (1989), considera ainda que a criação de normas ético-morais redundou 

no conceito de igualdade: 

 ético-morais, de modo, a regular a vida em 

sociedade reforçando, deste modo, a ideia expressa por Aristóteles (2000) de que o ser 

humano é um animal político, isto é, o único que cria normas por si e para si com o fito 

de encontrar o bem comum. 

“Tivemos pois que criar o conceito de igualdade porque somos calara e visivelmente 
diversos. Igualdade e diversidade são conceitos com referenciais diferentes e não se pode 
associar à diferença nenhuma justificação para intervir sobre os direitos da pessoa e dos 
grupos específicos” (p. 46). 

                                                 
6 Segundo Ewald (1993), norma pode ser compreendida como “um princípio de comparação, de 
comparabilidade, uma medida comum, que se institui na pura referência de um grupo a si próprio, a partir 
do momento em que só se relaciona consigo mesmo, sem exterioridade sem verticalidade”( p. 86). 
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Crochik (1997), Ferreira (1993) e Pomeroy (2000) consideram que, ao analisarmos 

fenómenos de exclusão e de segregação directamente relacionados com o “diferente”, 

não nos podemos esquecer do papel que o preconceito tem no acontecer de tais 

fenómenos.  

 Os preconceitos7

Ainda segundo este autor, a vida quotidiana é regida por muitos preconceitos, 

devido a factores diversos. Sabemos que a vida quotidiana é heterogénea e hierárquica, 

e que o ser humano já nasce inserido naquilo a que o autor chama a sua 

“quotidianidade”. Com o amadurecimento, ele apropria-se de todo o saber necessário 

para a vida quotidiana em sociedade. Esse amadurecimento dá-se sempre dentro de 

grupos. Mas, muitas vezes, o “diferente” é privado deste convívio em grupo, sendo 

segregado, excluído da sociedade por causa das suas diferenças e/ou limitações. 

 são incutidos no ser humano, o qual é impedido e se impede de 

pensar por si próprio. Crochik (1997) vê a experiência e a razão como fundamentais 

para o conhecimento, e o preconceito como um dos seus maiores obstáculos. O 

preconceito remete para formas de dominação e, quando necessário, para formas de 

eliminação do desconhecido para se manter aquilo que já é conhecido. 

Klein (1993) refere um outro aspecto que nos parece ser relevante para a 

compreensão dos fenómenos de exclusão. Diz esta autora que, apesar de a inclusão e a 

exclusão poderem ser entendidas a partir de diferentes campos conceptuais, não podem 

ser entendidas fora do exercício e dos mecanismos de poder. Esta posição é corroborada 

por Severino (1992), ao considerar que ser cidadão significa compartilhar dos bens 

sociais, o que supõe participação: 

“Na esfera da existência política. O tecido social é atravessado pelas relações de poder, ou 
seja, os homens não se relacionam automaticamente entre si por relações de igualdade; ao 
contrário, perpassam, entre eles, relações de poder que se transmutam muito facilmente em 
relações de dominação, de opressão, de exploração” (p. 11). 

Ao perspectivar a exclusão relacionada com o poder, Klein (1993) entende-a, a 

partir de Foucault (2000), como sendo uma acção produtiva sobre outras acções – não 

                                                 

7 Crochik (1997) considera o preconceito “como um pré-julgamento que predispõe o indivíduo a ter 
atitudes frente ao objecto em questão, e este pré-julgamento, por sua vez, é determinado pela relação entre 
o indivíduo e aquilo que a cultura lhe oferece para se expressar e ser expressada por ele. (…) Representa 
uma subcategoria do pré-conceito, apoia-se no pensar estereotipado, sem confundir-se com um ou com 
outro. Do ponto de vista psicológico, o preconceito é (...) uma atitude de hostilidade nas relações 
interpessoais, dirigida contra um grupo inteiro ou contra os indivíduos pertencentes a ele, e que preenche 
uma função irracional definida dentro da personalidade” (p. 29).  
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como uma propriedade, uma sanção negativa, mas como uma estratégia das redes de 

relações sempre tensas, sempre em actividade.  

 “Esse poder, por outro lado, não se aplica pura e simplesmente como uma obrigação ou uma 
proibição, aos que “não têm”; ele os investe, passa por eles através deles; apoia-se neles, do 
mesmo modo que eles, em sua luta contra esse poder, apoiam-se por sua vez nos pontos em 
que eles o alcançam. O que significa que essas relações se aprofundam dentro da sociedade, 
que não se localizam nas relações do Estado com os cidadãos ou na fronteira das classes e 
que não se contentam em reproduzir ao nível dos indivíduos, dos corpos, dos gestos e dos 
comportamentos, a forma geral da lei ou do governo (Foucault, 2000, p. 26). 

Neste contexto, a autora considera que as discussões actuais sobre a igualdade e a 

justiça para todos giram em torno do problema da inclusão/exclusão que, por meio de 

diversas formas de estratégias de poder, definem quais são os grupos que participam 

dessa relação. Isso envolve um imperativo no qual campanhas, políticas públicas, 

documentos oficiais, entre outros artefactos, acabam por identificar os grupos não 

representados, não beneficiados pelo bem público, para em seguida encontrar maneiras 

de inclui-los. Essa inclusão é cruzada por ideias de participação, ou seja, por “uma 

noção que emergiu nos últimos tempos, construída a partir de conceitos burgueses 

europeus de democracia e capitalismo e, mais recentemente, nos EUA, a partir da 

administração pelo Estado das questões sociais, tais como as da ‘pobreza’” (Popkewitz, 

1998, p. 164). 

Klein (1993) considera que uma outra leitura pode ser feita em relação aos 

processos de inclusão/exclusão, ou seja, em relação à crise do Estado-providência, às 

transformações do mundo do trabalho – crise salarial, desemprego, precarização das 

condições mínimas de sobrevivência – que, juntamente com a tendência da política neo-

liberal, fragilizam as fronteiras da exclusão. Essas “aparecem, desaparecem e voltam a 

aparecer, se multiplicam, se disfarçam; seus limites se ampliam, mudam de cor, de 

corpo, de nome e de linguagem” (Skliar, 1999, p. 16). 

Também a Escola e, por conseguinte, a Educação e o Ensino se vêem confrontados 

a vários níveis com as perplexidades inadiáveis e interrogantes da diferença: Diferença 

de objectivos; diferença de interesses; diferença de contextos; diferença de agentes.  

É sobretudo na educação daqueles alunos que manifestam sem querer e sem pudor 

as suas diferenças físicas, psíquicas, étnicas..., que manifestam a sua excepcionalidade, 

daqueles a quem a Escola diz terem Necessidades Educativas Especiais (NEE), que a 

questão das relações entre a Educação e a Diversidade se coloca de forma mais evidente 

e mais intensa. E, porém, é com eles que a escola se vê confrontada com o maior desafio 



 

67 

ético-profissional: Deixar de ser uma escola de e para alguns, para passar a ser a escola 

de e para todos.  

Tal desafio ganhou maior proporção quando a sociedade e, por conseguinte, a 

escola, se viu confrontada com o dever moral de deixar de excluir, de segregar, de 

eliminar todos aqueles que, pelas mais diversas razões, não se enquadravam na 

“normalidade” bio-socio-psico e cultural. Pelo contrário, a sociedade teve de ver os 

“diferentes”, nomeadamente as pessoas ditas portadoras de deficiência, como pessoas de 

direito e de facto e, por conseguinte, com os mesmos direitos e deveres de qualquer 

outro cidadão (Fonseca, 1995; 

No entanto, Correia e Cabral (1999), referindo-se especificamente aos alunos ditos 

portadores de deficiência, agora designados como tendo NEE, dizem-nos que esse 

desafio se colocou às escolas públicas quando estas  

Foreman, 2001; Hegarty e Alur, 2002; O.E.A. 1999; 

Putnam, 1998; Sands, et al., 2000; Sassaki, 1997a; Skilbeck, 1997; Ventosa e. Marset, 

2003). 

“Começam a aceitar uma certa responsabilidade na educação de algumas destas crianças, 
prevalece uma prática segregacionista que se vai manter durante décadas. Classificadas de 
deficientes e rotuladas de atrasadas são marginalizadas das classes regulares e colocadas em 
classes especiais separadas das outras crianças da escola” (p. 14).   

Desde então, a educação das crianças, jovens e adultos com NEE, teve que 

percorrer um longo caminho até estes verem garantido um ensino de qualidade, isto é, 

uma educação que satisfizesse as suas necessidades educativas, pessoais e sociais. Quer 

dizer, desde então a sociedade no seu todo teve que percorrer, como diria Platão (1993), 

“um caminho rude e íngreme”, até que pudesse garantir a construção de uma sociedade 

mais inclusiva (Ballard 1999; Banks, 2003,1997; Sassaki, 1997; Silva, 1993; Skilbeck, 

1997; Torres, 2001; UNESCO, 2000; Werneck, 1997, 2001, 2002).).  

Eis para espanto de todos, e com o início da escolaridade obrigatória, se descobriu 

que grande parte dos muitos alunos até então considerados como “normais” não atingia 

o nível médio exigido. Estamos perante uma escola competitiva e normalizadora, onde 

predominam valores intelectuais. Assim, quando o aluno não atingia esse nível médio, 

era considerado como aluno “especial”. Durante muito tempo, a educação especial, qual 

terra prometida – onde abunda mel e leite – foi vista como a última oportunidade destas 

pessoas, e afinal não passaria de uma quimera ou, mais grave ainda, de um logro, 

tratando-se isso de uma terra árida e espinhosa, onde nada abunda.  

Estamos nos primórdios daquilo que um dia há-de ser uma “educação inclusiva”, 

expressão usada para “descrever a reestruturação da educação especial no sentido de 
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permitir a inclusão todos os alunos” (Ware, 1997, p. 125), já que actualmente os 

caminhos da Educação, da Escola e do Ensino tendem a abandonar o conceito de 

Educação Especial, pois o mesmo tem implícito algo diferente do que deve ser o acto 

educativo em geral. A este propósito, diz-nos Skliar (1997) que: 

“A fronteira entre educação e educação especial constitui, desse ponto de vista, uma primeira 
discriminação: a de impedir que a pedagogia especial discuta afazeres educativos; a de ter 
que, como consequência, refugiar-se e envergonhar-se como se se tratasse de um tema sem 
importância. O fato de que a educação especial está virtualmente excluída do debate 
educativo é a primeira e mais importante discriminação sobre a qual, depois, se projectam 
subtilmente todas as demais discriminações – por exemplo, as civis, legais, laborais, 
culturais, etc. Entretanto, não estou falando simplesmente do direito à educação que também 
assiste aos surdos; não é que as crianças especiais têm que ir, como todos os demais, à 
escola, à instituição escolar entendida como um ente físico, material. Estou afirmando que 
esse direito deve ser analisado, avaliado e planificado conjuntamente a partir do conceito de 
uma educação plena, significativa, justa, participativa; sem as restrições impostas pela 
beneficência e a caridade; sem a obsessão curativa da medicina; evitando toda generalização 
que pretenda discutir educação só a partir e para as míticas crianças normais”. (p. 14). 

Devemos considerar que toda educação tem de ser “especial”, já que esta deve 

adaptar-se ao ritmo individual de cada um. Cada aluno é diferente e, por isso mesmo, é 

esperado que a educação tenha em conta as diferenças individuais. Os alunos com NEE 

não podem continuar a ser excluídos do sistema regular de ensino, pelo que a Educação 

Especial tenderá a desaparecer e a dar lugar à educação regular (Andrews e Lupart, 

2000; Bauer et al., 1999; Baumel e et al., 1998; Carvalho, 1997; Casanova, 1990; Costa, 

1999; Croll e Moses, 2000; Gartner e Lipsky, 1987; Gaspar e Pereira, 1997; Hegarty e 

Alur, Hegarty, Pocklington e Lucas, 1990; 2002; Mazzotta, 1986; Sands et al., 2000; 

Shapiro, 1999; Skliar, 1997). 

Neste sentido, Thomas et al. (1998), Sebba e Ainscow (1996) e Rodrigues (2000, 

2001) consideram que o registo de atitudes contemporâneo face à ocorrência de uma 

situação de deficiência passa pela exigência das pessoas ditas com deficiência “a uma 

escola em que sejam integradas e lhes dê oportunidades sérias de inclusão e participação 

em todos os domínios da vida colectiva” (Rodrigues, 2001, p. 22). 

 2.2.3.1 Partindo a caminho da “terra prometida”: A normalização. 
O caminho acima referido inicia-se com aquilo que na história da educação dos 

alunos com NEE se designa por normalização (Bueno, 1993; Gofredo, 1997; Hegarty e 

Alur, 2002; Melro, 1999; Karaginis, Stainback e Stainback, 1999; Katoda e Miron, 

1990; Pereira, 1993, 1998, 1998a, 1999). É nela que a polémica em torno da inclusão ou 
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exclusão dos alunos com NEE no ensino regular se inicia. Até então, estas pessoas eram 

abandonadas à sua sorte ou entregues a instituições filantropas,  

“Cuja principal preocupação era garantir que grupos marginais, não ameaçassem (…) os 
valores (…) vigentes na época. (…) A maior parte dos indivíduos colados em instituições de 
reabilitação era considerada como integrante de vários grupos justapostos: indigentes, 
pessoas com comportamentos fora dos padrões, pessoas com deficiência visível, minorias e 
muitos imigrantes recém-chegados” (Karaginis, Stainback e Stainback, 1999, p. 37). 

Segundo Sassaki (1997) a prática da integração social das pessoas com deficiência 

iniciou-se através de dois processos: 

“1. Pela inserção pura e simples daquelas pessoa com deficiência que conseguiram e 
conseguem, por méritos pessoais e profissionais próprios utilizar os espaços físicos e sociais, 
bem como, seus programas e serviços, sem nenhuma modificação por parte da sociedade, ou 
seja, da escola comum, da empresa comum, do clube comum etc; 

2. Pela inserção daqueles portadores de deficiência que necessitavam ou necessitam de 
alguma adaptação específica no espaço físico comum ou no procedimento de actividade 
comum afim de só assim poderem trabalhar, estudar, ter lazer, enfim, conviver com pessoas 
não deficientes” (p. 34). 

 
Tais processo tinham por base a crença de que a deficiência, por si e em si mesma, 

era o eixo que definia e dominava toda a vida pessoal e social dos sujeitos, não se 

tratando, por isso, de um processo educativo mas sim “de um vulgar processo clínico”, 

cujo objectivo seria o de reabilitar (curar) as pessoas, tornando-as deste modo iguais aos 

considerados “normais” (Skliar, 1997, p. 9). 

O conceito e a prática educativa da normalização aparecem associados ao 

movimento promovido pelas associações de pais em 1940, na Dinamarca, contra as 

escolas segregadoras que, seguindo o modelo médico-pedagógico da primeira metade 

do século XX, excluíam do sistema educativo todas as crianças portadoras de 

deficiência física ou mental. Este movimento recebe, pela primeira vez, em 1959, apoio 

e suporte legal do governo dinamarquês, incorporando na sua legislação o conceito de 

normalização definido por Bank-Mikelsen (1969, cit. por Niza, 1996). Por 

normalização, Bank-Milkelsen entendeu “a possibilidade de o deficiente mental 

desenvolver um tipo de vida tão normal quanto possível” (cit. por Niza, p. 141). Este 

representa o “primeiro passo a caminho da desinstitucionalização das pessoas com 

deficiência” (Niza 1996, p. 141). Desde então, passa a ser adoptado pela maior parte dos 

países europeus e da América do Norte. Contudo, só na Suécia, em 1976, com Nirje 

(1969) é que este conceito sofreu novos desenvolvimentos, deslocando-o dos resultados 

obtidos para os meios e os métodos (Niza, 1996). Nesse sentido, Nirje (1969) definiu a 

normalização como a forma de proporcionar às pessoas deficientes mentais o padrão e 
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as condições de vida quotidiana tão próximos quanto possível das normas e padrões da 

sociedade em geral. 

Katoda e Miron (1990) consideram que tal princípio visava garantir aos indivíduos 

portadores de deficiência mental, de entre outros, os seguintes objectivos: 

“ (1) Um ritmo diário normal; (2); uma rotina de vida normal; (3) um ritmo normal ao longo 
do ano, com férias e dias familiares com significado pessoal; (4) oportunidade de ter 
experiências de desenvolvimento ao longo do seu ciclo de vida; (5) o respeito e a 
consideração tão próximo quanto possível pelas escolhas e desejos das pessoas com 
deficiência; (6) viver num mundo bissexual; (7) aplicação de padrões económicos normais; 
(8) padrões normais de facilidade físicas, por exemplo, hospitais, escolas e casas” (p. 129). 

Sofrendo as influências da normalização levada à prática nestes dois países 

escandinavos, Wolfensberger (1972) publica, no Canadá, um trabalho pioneiro sobre o 

princípio da normalização. Este autor atribui-lhe um significado mais abrangente, 

passando, por um lado, a ser alargado e aplicável não apenas às crianças portadoras de 

deficiência mental, mas a qualquer pessoa com deficiência e, por outro, a pôr a tónica na 

prestação dos meios culturais o mais normalizante possível. Assim, a normalização 

passa a ser definida como “o uso dos meios o mais normalizantes possível do ponto de 

vista cultural, para estabelecer ou manter comportamentos e características que sejam, 

de facto, o mais normal possível” (Wolfensberger, 1972, p. 29).  

De acordo com Janial e Manzini (1999), a normalização tem sido um termo 

utilizado para identificar uma série de acções que propiciariam ao indivíduo portador de 

deficiência as mesmas oportunidades que são oferecidas aos indivíduos tidos como 

normais. No entanto, o autor adverte para os riscos que este termo corre ao ser utilizado 

muitas vezes como revelando desejo de querer, através dele, transformar o indivíduo 

portador deficiência num indivíduo normal. Neste equívoco residirá a divisão de 

opiniões sobre a conceptualização e sobre as práticas da normalização expressas nas 

palavras de Coll et al (1995), no contexto quer do que se entende por “deficiência” quer 

por “fracasso escolar”: 

“A deficiência não pode ser vista como uma categoria com perfis clínicos estáveis, sendo 
estabelecida em função da resposta educacional [cpmo pretendia a normalização]. O sietema 
educacional pode, portanto, intervir para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos 
alunos com algumas características ‘deficitárias’. (…) O conceito de “fracasso”, cujas 
causas, embora pouco precisas, situavam-se prioritariamente em factores sociais, culturais e 
ducacionais, reavaliou os limites entre a normalidade, o fracasso e a deficiência, e como 
consequëncia disto, entre alunos que procuram a escola regular e alunos que vão a uma 
unidade ou escola de educação especial” (p. 10). 

Rodrigues (2001) considera a normalização, do ponto de vista da problemática da 

diferença e da deficiência, como um dos movimentos que visava não tanto normalizar, 
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mas “proporcionar às pessoas com necessidades as condições de desenvolvimento, de 

interacção, de educação, de emprego e de experiência social, em tudo semelhantes às 

que essas pessoas teriam se não tivessem sofrido uma condição de deficiência” (Nirjke, 

1969). Gribich e Sykes (1992) referem que as diferentes opiniões sobre a normalização 

podem sistematizar-se da seguinte forma: (1) direito à autodeterminação individual e 

pessoal, manifesta na facilitação dos padrões de vida das crianças e jovens deficientes 

idênticos aos disponíveis para os restantes indivíduos e na acomodação social dentro de 

um amplo leque de diferenças; (2) maximização das semelhanças comportamentais dos 

indivíduos com deficiência e comportamentos e atitudes dos indivíduos ditos normais, 

que constituem as maiorias socioculturais, passando esta pela construção de uma 

imagem que minimize as diferenças de atitudes e comportamentos entre os indivíduos 

portadores de deficiência e os indivíduos tidos como normais.  

Do ponto de vista da integração escolar, a normalização veio trazer uma 

significativa mudança qualitativa na forma de entender e lidar com os alunos com 

deficiência, nomeadamente: (a) a colocação das crianças com deficiência dentro das 

escolas; (b) a preparação destas crianças para acederem, dentro do possível, às normas e 

valores da sociedade maioritária.  

Para Cardoso (1996), a normalização pode corresponder, em termos de políticas 

educativas multiculturais, ao que o autor designa por modelo assimilacionista. Este 

modelo representa a primeira etapa do multiculturalismo que tem caracterizado as 

políticas educativas das sociedades actuais. Teoricamente, o assimilacionismo implica 

uma completa conformidade dos membros dos grupos culturais e etnicamente 

minoritários à cultura dominante, excluindo-se qualquer aceitação da sua cultura nativa: 

parte do pressuposto de que as minorias e os grupos marginalizados não têm os 

conhecimentos e competências necessárias para a sua inserção satisfatória na sociedade 

em geral, e em particular, no sistema económico, pelo que estão impossibilitados de 

melhorar as suas condições de vida. Nestas circunstâncias: 

“Não tinha sentido que o governo e a escola promovessem a manutenção das culturas de 
origem das minorias, mas, pelo contrário, deviam dar-lhes oportunidades educativas, no 
âmbito da escola e currículos existentes, que permitissem a sua integração no sistema social e 
económico da cultura dominante. Mas, na realidade, o carácter monocultural do currículo 
escolar e a sua estrutura meritocrática, ajustadas aos alunos[das maiorias], reduzem as 
possibilidades de sucesso educativo das crianças pertencentes às maiorias e as chances de 
terem igualdades sociais e económicas” (Cardoso, 1996, p. 11). 

Neste sentido, Sartre (s/d) diria que, na mormalização, a essência precederia a 

existência, porque uma vez deficiente, deficiente para sempre. Assim, para a 
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mormalização, a existência dos indivíduos estaria total e completamente determinada e 

condicionada pelas suas características individuais ou sociais. Para a normalização, as 

diferenças não são tanto produto das circunstâncias, mas sim da essência, da natureza 

dos indivíduos delas portadores (Janial e Manzini, 1999; Karaginis, Stainback e 

Stainback, 1999; Mittler, 2002, 2003). 

Talvez, por isso, a educação dos então denominados “especiais” (não por o serem 

de facto e de direito, mas porque não se encaixavam nos padrões educacionais, físicos e 

sociais dominantes) circunscrevia-se às escolas especiais, separadas do sistema de 

ensino regular, justificada pela visão determinista e fatalista da deficiência (Atkins e 

Litton, 1994; Barton e Oliver, 1992; Billington, 2000; Brown et al., 1979; Casanova, 

1990; Croll e Moses, 2000). 

Na verdade, a normalização, fundada numa visão médico-pedagógica e, por 

consequência, curativa e correctiva da deficiência, considerava que os efeitos das 

deficiências físicas e sensoriais eram deterministicamente atribuídos ao próprio 

indivíduo. Assim, qualquer criança ou jovem com marcadas dificuldades físicas, 

sensoriais, mentais, comportamentais ou de comunicação, era claramente considerado 

como qualitativamente diferente do resto dos alunos, com características consideradas 

inalteráveis e permanentes e, como tal, fazia sentido a existência de um sistema 

educacional separado do ensino regular (Dessent, 1987; Gaspar, 1989; Matos, 1979; 

OCDE, 1994), responsabilizando os ditos deficientes pelos próprios problemas que 

apresentavam. Neste sentido, Mallin (1994) afirma que, 

“Se por um lado, o discurso dominante em reabilitação enfatiza a necessidade de se 
incrementar as capacidades restantes do cliente [leia-se, das pessoas ditas com deficiência], 
por outro lado, a sua análise revela um enfoque no distúrbio, na doença, na deficiência. è o 
modelo médico aplicado à reabilitação. Existe o diagnóstico, o tratamento e a ‘cura’, como se 
a complexa questão da integração social das pessoas deficientes pudesse ser resolvida por 
uma operação, uma prótese, ou seja lá o que for” (p. 171). 

Do ponto de vista educativo, o monoculturalismo e o etnocentrismo presentes no 

assimilacionismo e, consequentemente, na normalização, apresentam duas 

consequências dignas de registo: (1) ser pouco desafiador, uma vez que as práticas 

pedagógicas dos professores subjacentes ao assimilacionismo não requerem alterações 

significativas das práticas pedagógicas tradicionais; (2) criar currículos especiais e 

programas compensatórios assentes na ideia de que os alunos pertencentes às minorias 

(sejam elas de que ordem for) não conseguem acompanhar o currículo único devido a 

características biológicas ou psicológicas próprias, perpetuando-se, desta forma, as 
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assimetrias sociais e culturais (Andrews e Lupart, 2000, 2000a; Aranha, 2000; Barton e 

Oliver, 1992; Cardoso, 1996; Mittler, 2002, 2003; Rodrigues, 2000; 2001; Simon, 

2000).  

Para os defensores da normalização, ter dificuldades equivale àquilo que 

poderíamos designar por ausência de ser ou, como refere Simon (2000), por “a 

coisificação do indivíduo”, já que, como refere Rodrigues (2001), “a simples integração 

física não significa necessariamente que se estabeleçam contactos com a comunidade. 

Encarado desta forma, o conceito de “normalização” é bastante menos dinâmico e mais 

conservador do que o conceito de “valorização da função social” (pp. 23-24). 

A normalização não aponta para um facto que será crucial para a inclusão efectiva 

dos alunos com deficiência no ensino regular: Um contexto de igualdade de 

oportunidades entre os alunos com e sem deficiência. Pelo contrário, o princípio da 

normalização diz respeito a uma colocação selectiva dos indivíduos portadores de 

deficiência na escola regular. Neste caso, por exemplo, o professor da classe comum 

não terá de receber um suporte do professor da área de educação especial – como 

acontece na filosofia inclusivista. Deste ponto de vista, o processo de normalização não 

é tanto um processo interno da escola, mas do aluno, uma vez que é este que precisa de 

mostrar que é capaz de nela permanecer (Andrews e Lupart, 2000; Hallahan e Kaufman, 

1991; Westmacoft, 1996; Winzer, 1997). 

É neste contexto que Bautista (1997) afirma, em jeito de crítica à normalização, 

que: 

“O princípio da normalização leva implícito, como referente, o consceito de normalidade. A 
normalidade é um conceito relativo sujeito a critérios de tipo estatístico. [Porém,] o que hoje 
é normal pode não ser o ter sido ontem e não sabemos comos era amanhã; o que aqui é 
normal pode ser anormal noutro lugar ou vice-versa. De tal maneira que o normal e o 
anormal não se encontram dentro da pessoa mas fora dela; é aquilo que os outros percebem 
na pessoa. Por isso, é fundamental mudar a atitude da sociedade perante o indivíduo mais ou 
menos diferente, e não mudar a pessoa, o que por outro lado, não é muitas vezes possível” (p. 
27).  

Simon (2000) considera que apesar da normalização ter contribuído, de certo 

modo, para a colocação de alunos portadores de deficiência nas escolas do ensino 

regular, também nos diz que esta questão não é pacífica nem consensual. Assim, 

Os partidários da integração [leia-se, normalização] avançam essencialmente com a 
necessidade de contactos sociais com as crianças comuns, com a vida quotidiana real. Os 
adversários avançam com a necessidade de métodos especiais, de cuidados particulares, de 
aparelhos diversos e frequentemente dispendiosos que não se pode encarar adquirir em cada 
escola. Como pano de fundo, perfila-se muitas vezes o receio da perda do emprego – para 
certos adversários da integração ou a diminuição dos custos para certos adversários da 
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institucionalização. (…) A escola, por si só, raramente obtém [os sucessos desejáveis]  
(p. 22).  

No entanto, se pode ser considerado verdade que a escola por si só não garante a 

satisfação das necessidades educativas e sociais dos alunos com NEE, nomeadamente, 

em casos mais extremos e extremados de deficiência, também não pode ser considerado 

menos verdade: 

 “Que as instituições para deficientes (…) constituiem um meio artificial (…) que não é 
provavelmente o mais propício ao desenvolvimento de uma personalidade que deverá (…) 
fazer frente a uma sociedade (…) que não é muito tolerante quanto às diferenças” (Simon, 
2000, p. 23).  

Klein (1993) considera que o que subjaz à filosofia da normalização é a ideia de se 

estabelecer a partir do controlo, da regulação da população, ou seja, através do que 

Foucault (1997) chamou de “biopoder”: O interesse numa população “saudável”, 

perfeita, normal, ao mesmo tempo que incide numa questão mercantilista de produção, 

em que os sujeitos são governados e adestrados para a produção e para o consumo, 

contraria a formação de cidadãos críticos e interventivos, isto é, de pessoas conscientes 

da sua singularidade e do exercício dessa mesma singularidade, sendo que é injusto e 

inadequado sermos categorizados, a qualquer pretexto (César, in press; Leclerc, 2002; 

Ndayisaba e Grandmont, 1999; Rodrigues, 2001; Werneck, 1997, 2001, 2002)!  

A normalização que prometera pôr termo à exclusão e segregação do “diferente” 

não passou disso mesmo: Uma promessa por cumprir. E não foi cumprida sobretudo 

porque insistiu na catalogação e na categorização do que não pode ser catalogado ou 

categorizado: O ser humano. Pelo contrário, a normalização fez carregar ao “diferente” 

pesados rótulos e carimbos que este acabou por interiorizar, pensando tratar-se de um 

ser menor e menorizado, porque incapaz de ser aquilo que nunca poderá ser: Uma cópia, 

que qual clone, teria de ser e de estar como a maioria, tida para si mesma como 

“normal”. Ou seja, para anormalização “a deficiência é vista como um ‘problema’ do 

indivíduo e, por isso, o próprio indivíduo terá que se adaptar à sociedade ou ele terá que 

ser mudado por profissionais através da reabilitação ou cura” (Fletcher, 1996, p. 25). E, 

no entanto, como pode um surdo ser e estar no e com o mundo do mesmo modo que um 

ouvinte? Como pode um cego ser e estar no e com o mundo do mesmo modo que um 

visual? Como posso ser e estar eu e estar no e com o mundo do mesmo modo que o 

outro? 

Neste contexto, as palavras de Skliar (1997) ganham todo o sentido: 
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“Se o critério para afirmar a singularidade educativa desses sujeitos é o de uma 
caracterização excludente a partir da deficiência que possuem, então não se está falando de 
educação, mas de uma intervenção; se se acredita que a deficiência, por si mesma, em si 
mesma, é o eixo que define e domina toda a vida pessoal e social dos sujeitos, então não se 
estará construindo um verdadeiro processo educativo, mas um vulgar processo clínico”  
(p. 9). 

A este propósito, gostaríamos de relembrar as palavras de Freire (1983, 1987), por 

nos parecerem exprimir aquilo que a normalização esqueceu: O educador não pode 

dicotomizar. Pelo contrário, ele deve dialogar, fundando o seu fazer  

“ [numa] praxis na qual a acção e a reflexão, solidárias, se iluminam constante e 
mutuamente. Na qual a prática, implicando a teoria da qual não se separa, implica também 
uma postura de quem busca o saber, e não de quem passivamente o recebe” (1983, p. 80), 

pois, só “através do diálogo, reflectindo juntos sobre o que sabemos e não sabemos, 

podemos, a seguir, atuar, criticamente, para transformar a realidade” (Freire, 1987,  

p. 123).  

 2.2.3.2. A caminho da “terra prometida”: A integração 
Winzer (1997), Leclerc (2002) e Andrews e Lupart (2000), entre outros, 

consideram que foi a partir das ambiguidades e das contradições presentes na 

normalização que surgiu uma nova forma de integrar os indivíduos com deficiência e 

contribuir para que a sua segregação fosse, pelo menos, minimizada. Essa nova forma 

de olhar as pessoas com deficiência denomina-se, habitualmente, por integração 

(Ndayisaba, e Grandmont, 1999; Rodrigues, 2001; Roy, 1996)  

Apesar de a integração ser um conceito utilizado na prática corrente de todos os 

profissionais que se relacionam com a educação dos alunos com NEE, existem sobre ele 

inúmeras definições (Ware, 1997). Tal pluralidade de sentidos leva a que o conceito de 

integração se revista de múltiplos equívocos, assumindo disfarçadas formas de 

segregação (Correia, 1999; Cortesão, 2001; Mittler, 2002, 2003; Moore, 1992; 

Rodrigues, 2001; Simon, 2000; Ware, 1997). Neste sentido, refere Rodrigues (2000) o 

seguinte: 

“A análise das representações da escola em relação à diferença dos seus alunos permite-nos 
encontrar três tipologias de escola cada uma com a sua perspectiva sobre a diferença: a 
escola tradicional, a escola integrativa e a Educação inclusiva (…). A escola integrativa (…) 
seguindo um paradigma médico-psicológico, identifica alguns dos alunos da escola para os 
quais existe uma justificação ‘objectiva’, originada em causas a que o aluno e a escola são 
alheios. (…) A escola integrativa ressalva da massa de alunos uns poucos, que ao abrigo de 
deficiências ‘comprovadas’, usufruem de uma pedagogia diferenciada (…) identifica-os para 
os separar da escola tradicional que assim pode manter a sua coerência. Mas vendo tão bem 
estes alunos tornados especiais a escola integrativa não vê os que, não tendo deficiências 
clinicamente identificadas, sofrem de insucesso repetido, irremediável e ignorado. (…) A 
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escola integrativa é sensível às diferenças mas só aquelas que são tão evidentes que se podem 
considerar deficiências” (p. 10 - negrito no original). 

Costa (1995, 1996), Karagiannis, Stainback e Stainback (1999a) e Rodrigues 

(2000, 2001) consideram que foram as grandes pressões dos movimentos dos direitos 

humanos e da afirmação étnica, e do aumento das migrações ocorridas nos anos 60 e 70, 

que levaram vários países europeus e norte-americanos a adoptar políticas 

integracionistas, cujos objectivos podem ser sistematizados nos pontos seguintes:  

(1) tolerância pela diversidade; (2) maior espaço para a liberdade de expressão das 

culturas minoritárias; (3) assimilação pelas minorias dos conhecimentos, atitudes e 

valores das maiorias, considerados fundamentais para a sua participação na dinâmica da 

cultura dominante (Cardoso, 1996). Neste sentido, a integração deve ser entendida como 

o oposto da segregação, consistindo no processo de integração nas práticas e nas 

medidas que maximizam (potencializam) a participação das pessoas em actividades 

comuns (mainstrearn) da sua cultura (Harp, 2003; Roy, 1996; Wolfensberger 1972, 

1983, 1985).  

Do ponto de vista do ensino dos alunos com NEE, a integração constitui um 

movimento denominado em língua inglesa por mainstream, o que, numa tradução livre, 

poderá querer dizer “inserção na corrente dominante”. Este movimento tinha como 

principal objectivo a criação de condições o menos restritivas possível para os alunos 

com deficiência (Costa 1996; Karagiannis, Stainback e Stainback, 1999a). A este 

propósito, a NARC (National Association of Retard Citizens, USA) considera a 

integração como sendo:  

“A oferta de serviços educativos que se põem em prática mediante a disponibilidade de uma 
variedade de alternativas de ensino e de classes, que são adequadas ao plano educativo, para 
cada aluno, permitindo a máxima integração institucional, temporal e social entre alunos 
deficientes e não-deficientes durante a jornada escolar normal” (p. 31, cit. por Niza, 1996,  
p. 142).  

No seguimento destas concepções, Reynolds (1998) e Wang, Reynolds e 

Walbergen (1989) consideram que a integração consiste num esforço que tem de ser 

feito por todos os profissionais da educação, no sentido de evitar a separação das 

crianças com deficiência dos seus pares não portadores de deficiência. Defendem, ainda, 

ser imprescindível, sempre que possível, a integração destas crianças no mainstream. 

Esta integração consistia na eliminação da prestação de programas de intervenção 

precoce e de escolarização em ambientes exteriores à escola, mantendo-se, contudo, em 
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grande parte, as políticas presentes na normalização (Simon, 2000; Rodrigues, 2000, 

2001). 

De acordo com Sassaki (1997): 

A ideia de integração surgiu para derrubar a prática de exclusão social a que foram 
submetidas as pessoas deficientes por vários séculos. A exclusão ocorria em seu sentido 
total, ou seja, as pessoas portadoras de deficiências eram excluídas da sociedade para 
qualquer actividade porque antigamente elas eram consideradas inválidas, sem utilidade para 
a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas atribuídas indistintamente a todos 
que tivessem alguma deficiência” (pp. 30-31) 

No início dos anos 70, nos Estados Unidos da América, os pais das crianças com 

deficiência constituíram um dos grupos de pressão mais importantes para que a 

integração de crianças com deficiência no ensino regular fosse levada à prática. Para 

verem satisfeitas as suas reivindicações, preocupações e ambições, muitos deles 

recorreram ao sistema judicial americano conseguindo, desta forma, que os seus filhos 

fossem colocados nas escolas regulares. Esta atitude teve uma importância extrema para 

o surgimento da Public Low (PL) 94-12 em 1975, sendo denominada, em 1990, por The 

Educational for All Handicapped Children Act. No entender de Ruela (2001), de 

Karagiannis, Stainback e Stainback (1999a) e de Mittler (2002, 2003), ela constituiu-se 

num desafio importante para a reforma da escola em favor de todos os estudantes, 

alargando o direito à educação pública gratuita a todas as crianças, independentemente 

de qualquer deficiência, num ambiente o menos restritivo possível.  

No caso concreto dos Estados Unidos, e não só, a PL 94-142 veio trazer alterações 

fundamentais nas atitudes do poder público face às crianças e aos jovens com 

deficiência (Karagiannis, Stainback e Stainback, 1999a; Wang, Reynolds e Walberg, 

1989), nomeadamente: (1) o direito a serem ensinados tanto quanto possível no ensino 

público regular; (2) a paridade de direitos entre as crianças e os jovens com e sem 

deficiência; (3) a criação de ambientes o menos restritivos possível para estas crianças e 

jovens; (4) a prevenção e integração precoces; (5) a expansão dos programas de apoio 

pós-escolar. 

Schultz e Carpanter (1995) e Sprinthall e Sprinthall (2001) consideram que, para 

que a PL e, por consequência, o Educational for All Handicapped Children Act, fossem 

levados à prática, deveriam ter tido em conta os seguintes princípios: (1) programas 

apropriados de acordo com o tipo de deficiência e o seu grau; (2) existência de uma 

avaliação igualitária; (3) desenvolvimento de programas individualizados; (4) criação de 

um ambiente o menos restritivo possível, de acordo com as necessidades individuais da 
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criança; (5) participação dos pais e de profissionais nos procedimentos de identificação, 

avaliação e colocação dos alunos com deficiência; (7) participação dos pais em aspectos 

não incluídos nos princípios anteriores.  

Segundo Karagiannis, Stainback e Stainback (1999a) e Wang e seus colaboradores 

(1989), com as mediadas legislativas presentes na PL e no Educational for All 

Handicapped Children Act processaram-se importantes mudanças na forma de pensar 

não só o ensino de alunos com NEE, como também o ensino dos restantes, já que 

 “O que passa a ser equacionado [em termos de políticas educativas] não diz respeito apenas 
à educação especial, mas sim às mudanças em todo o sistema educacional. Abrange, entre 
outros aspectos, as relações entre a escola regular e os serviços de apoio especializado, a 
formação de professores e de outros técnicos, a organização dos recursos educativos, a 
gestão de programas, um tipo novo de envolvimento entre a escola e a comunidade, em 
especial com os pais” (Ruela, 2001, p. 8).  

Karagiannis, Stainback e Stainback (1999a) consideram que estes dois documentos 

vieram, de certa forma, revolucionar não só o modo como as pessoas com deficiência 

eram encaradas, mas também a garantir-lhes a igualdade de direitos e de oportunidades 

que até então lhes era negada. Graças a estes documentos: 

“No início da década de 1980, muitos alunos com deficiência começaram a ser integrados em 
classes regulares, pelo menos por meio turno. Até mesmo muitos alunos com deficiências 
importantes, que não haviam sido atendidos no passado, começaram a receber serviços 
educacionais nas escolas regulares de seus bairros (…). O propósito era desenvolver 
maneiras de atender alunos portadores de deficiências em classes regulares, encorajando os 
programas de educação especial a desenvolver uma parceria com a educação regular” 
(Karagiannis, Stainback e Stainback, 1999a, p. 40). 

Um outro marco importante do movimento da integração foi o Warnock Repport 

(1978) – base da elaboração do Acto Educativo de 1981, no Reino Unido – que se 

divulgou e expandiu por diversos países europeus e norte-americanos. Na origem do 

aparecimento deste relatório estiveram, entre outros, os seguintes aspectos: (1) 

preocupações crescentes com a existência da dualidade e separação dos dois sistemas 

educativos e a classificados por categorias de deficiência; (2) interesse cada vez mais 

acentuado pelos direitos humanos; (3) influência dos movimentos ocorridos em países 

como a Dinamarca, Suécia e Estados Unidos (Booth et al., 2000; Correia, 1997; Correia 

e et al., 1999; Hegarty, 1994, Wade e Moore, 1992). 

Este relatório surgiu do 1º comité do Reino Unido, presidido por Mary Warnock, 

construído para rever o atendimento aos deficientes. Os resultados evidenciam que uma 

em cada cinco crianças apresenta NEE em algum período do seu percurso escolar, sem 

que, no entanto, exista essa proporção de alunos ditos deficientes.  
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Perante estes dados, viram-se alterados a expressão de necessidades educativas 

especiais e as práticas educativas nele baseadas. Nesta linha, afirmar que um aluno que 

tem NEE significa que apresenta algum problema de aprendizagem no decorrer da sua 

escolarização, exigindo uma atenção específica e mais/diferentes recursos educativos do 

que os utilizados com os companheiros da mesma idade. O conceito foi (re) adoptado 

em 1994 na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), e redefinido como abrangendo 

todas as crianças ou jovens cujas necessidades se relacionem com deficiências ou 

dificuldades escolares. Inclui crianças deficientes ou sobredotadas, crianças da rua ou 

que trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias 

étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais 

(Fonseca,

Com a publicação deste relatório, foi claramente estabelecido que, sob o ponto de 

vista educativo, não se deveria: (1) separar as crianças por categorias de ordem médica; 

(2) tentar agrupar crianças em grupos homogéneos; (3) manter, na medida do possível a 

dicotomia entre ensino especial e ensino regular. Em contrapartida, dever-se-ia, ter em 

conta os seguinte aspectos: (1) delinear objectivos educacionais comuns para os alunos 

com e sem dificuldades de aprendizagem; (2) considerar cada criança na sua 

individualidade; (3) abrir as portas das escolas do ensino regular à generalidade das 

crianças; (4) apoiar os alunos com NEE mais ou menos graves e/ou mais ou menos 

duradoiros; (5) desenvolver recursos (humanos, equipamentos e materiais pedagógicos 

e mediadas de ordem administrativa) adequados e exigidos por cada caso (Costa, 1996; 

Hegarty, 1989, 2001; Hegarty e Alur, 2002; Hopkins, West e Ainscow, 1996; Ruela, 

2001; Rodrigues, 2001; Warnock, 1987). 

 1988; Foreman, 2001; Forest e Pearpoint, 1997). 

Segundo Costa (1996), estas orientações vieram: 

“Reforçar o papel da escola e do professor regular e transferiram para a educação geral 
muitas das responsabilidades que até aí se mantinham num subsector distinto: a educação 
especial. Para além disso, contribuíram para que se questionasse a estratégia de apoio muito 
utilizada que consistia em separar da classe regular, por período determinados, os alunos a 
atender, de modo a que uma intervenção educativa compensatória, a cargo dum especialista, 
pudesse ter lugar num espaço próprio, a sala de apoio.” (p. 163).  

Foi ainda a partir das propostas presentes no relatório Warnock (1987) que se 

evidenciou uma nova concepção educativa de carácter unificador, que se definia, a 

partir de agora, por uma necessidade educacional em termos do que é preciso para 

atingir determinados objectivos educacionais. Assim, 

“A necessidade educativa especial não resulta unicamente de problemas inerentes à própria 
criança – seja a sua condição física, seja o seu enquadramento familiar e socio-cultural – mas 
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relaciona-se também (e muito especialmente) com a sua situação global vivida na sala de 
aula na qual se inclui a personalidade do professor e a sua estratégia pedagógica, o currículo 
e a forma como é transmitido a cada aluno, a interacção aluno-professor e aluno-aluno, os 
materiais educativos utilizados e, de uma forma geral, todo o ambiente da classe” (Warnock, 
1987, p. 152). 

Esta nova forma de encarar as dificuldades de aprendizagem dos alunos exige, 

como é óbvio, uma ruptura com as práticas da normalização (Ainscow, 1998, 1999; 

Karagiannis, Stainback e Stainback, 1999a; Melro, 1999; Niza, 1996; Pereira, 1993). 

Possuindo os conceitos de educação e necessidade especial uma natureza ampla e 

o facto de uma em cada cinco crianças necessitar, com maior ou menor periodicidade, 

de prestação de educação especial (estima-se em cerca de 20% as crianças com 

necessidades especiais em vez de os 2% categorizados como deficientes pela educação 

especial), teremos que admitir que, na maioria das crianças, essa necessidade seja 

identificada na escola do ensino regular e que aí sejam prestados processos educacionais 

suplementares (Warnock, 1987). Por isso, as repostas aos alunos com NEE passaram a 

desenvolver-se, preferencialmente, na própria classe regular, com a colaboração, 

quando necessária, de pessoal auxiliar ou de professores ou técnicos especializados.  

“O ensino ‘espartilhado’ (a maior parte das vezes entre o professor especializado ou/e o 
terapeuta) substitui, em muitos países, grande parte da acção até aí realizada nas salas de 
apoio, tendo sido acompanhado de meios indispensáveis à sua implementação eficaz: 
publicação de legislação específica, acções de formação sobre as técnicas de ‘ensino em 
cooperação’ (co-teaching) e de reorganização das escolas de modo a facilitarem-se estas 
estratégias” (Costa, 1996, p. 152).  

Mantoan (1997, 1997a) e Sebba e Ainscow (1996) consideram que, com a 

integração, é veiculado o princípio de que todas as crianças deficientes devem receber 

uma educação no “meio menos restritivo possível”, a fim de lhes garantir e lhes criar 

condições de vida tanto quanto possível semelhantes às condições dos outros elementos 

da sociedade onde estão inseridas. Passou-se assim a equacionar o problema da 

educação das crianças deficientes ou com necessidades educativas especiais através da 

utilização dos vários modelos de atendimento, de recursos e de opções administrativas e 

de ensino integradas no sistema regular de educação, de molde a responder às 

necessidades educativas especiais de cada criança (Costa, 1991, 1996; Harp, 2003; 

Mantoan 1997, 1997a; Sebba e Ainscow, 1996). 

Prevêem-se, assim, diferentes modalidades de atendimento como, por exemplo: 

 Sala regular a tempo inteiro, com ou sem apoio de professor especializado 

ou de outro professor, como resposta à maioria das crianças; 

 Sala regular e sala de apoio; 
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 Escola especial para um reduzido número de crianças que apresentem 

problemas de maior gravidade. 

Baumel e seus colaboradores (1998), Mazzotta (1996) e Sassaki (1997) 

consideram que esta nova perspectiva sobre o modo como a escola encara os alunos 

deficientes leva a grandes mudanças, particularmente nas atitudes, funções e papéis dos 

professores quer do ensino regular quer do especial, bem como na sua interacção. 

Ambos têm que se adaptar e apropriar-se de novas competências, que lhes permitam 

ensinar crianças com necessidades educativas especiais. Cabe também ao professor do 

Ensino Especial prestar apoio aos professores do ensino regular e trabalhar com outros 

técnicos, assim como com os pais (Meyen, 1978, Putnam, 1998; Resnick, 2001; Skrtic, 

1991; Winzer, 1997).  

Contudo, as práticas integracionistas não deixaram, por isso, de ser criticadas e 

postas em causa por vários teóricos da educação (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; 

Andrews e Lupart, 2000; Gartner e Lipsky, 1987; Hegarty, 1989, 2001; Hegarty eAlur, 

2002; Hopkins, West e Ainscow, 1996; Polk, 1988; Skrtic, 1991). Apesar da 

diversidade de motivos e de razões, essas críticas apontam todas num mesmo sentido: 

são várias as limitações que o conceito e práticas da integração têm em si para que se 

possa assistir a uma plena e real integração não só dos alunos com NEE, mas também 

de todos os outros.  

Correia (1999) afirma que as crianças agora consideradas com NEE, para além de 

terem uma diversidade de necessidades pedagógicas com variação de intensidade e de 

duração, apresentam ainda, grandes diferenças face à norma tendo, por isso, na 

generalidade, mais e diferentes problemas de aprendizagem. Assim, afirma que:  

“Quando o conceito de integração consiste apenas no reconhecimento do direito que assiste 
ao aluno de frequentar a escola regular e quando a prática de integração se concretiza apenas 
na sua colocação na escola, isto é, se a integração física não estiver articulada com a 
necessária integração social e académica, tal prática resulta falaciosa e irresponsável” (p. 20).  

Tematizando a integração do ponto de vista da educação multicultural, Cardoso 

(1996) reconhece que o integracionismo corresponde a uma “maior tolerância pela 

diversidade cultural, expressa por maior liberdade de expressão e promoção das culturas 

minoritárias” (p. 12). No entanto, “o respeito pela diversidade cultural implícita ao 

modelo [integracionista] tinha limites e exigia contrapartidas. Era esperado que as 

minorias assimilassem os conhecimentos, as atitudes e os valores fundamentais para a 

sua participação na dinâmica da cultura dominante” (p. 12). Neste sentido: 
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“O integracionismo corresponderia a um modelo defendido por um certo tipo de 
multiculturalistas que, por um lado, combatem o assimilacionismo mas também a 
discriminação positiva das minorias que lhes conceda direitos e privilégios especiais e que, 
por outro lado, se opõem à coabitação com o argumento de que (...) não querem ou não 
podem adaptar-se à sociedade receptora (…) mantendo inalterável a estrutura meritocrática 
do sistema educativo” (Cardoso, 1996; p. 13).  

Sem reconhecer o mérito que a integração trouxe para a reformulação das práticas 

educativas em particular e da escola em geral, Benavente (1994) refere que: 

“Não basta negar as diferenças; não resulta querer que as crianças e os jovens de culturas não 
letradas imitem os das culturas letradas; não resulta intervir junto dos alunos sem nada mudar 
nos contextos de vida familiar e escolar; não resulta intervir junto das famílias sem nada 
mudar na escola; (...) não resultam projectos centralizados que ignoram as características, as 
dinâmicas, as vontades dos parceiros que interagem em cada contexto social e escolar”  
(p. 51). 

Sassaki (1997) ainda acrescenta que a prática da integração social ocorria – e ainda 

ocorre – de três formas, a saber: 

 Pela inserção pura e simples daquelas pessoas com NEE que conseguiram ou 

conseguem, por méritos pessoais e profissionais próprios, utilizar os espaços 

físicos e sociais, bem como seus programas e serviços, sem nenhuma 

modificação por parte da sociedade, ou seja, das escolas, das empresas, dos 

centros de convencia sócio-cultural.  

 Pela inserção das pessoas com NEE que necessitavam ou necessitam de 

alguma adaptação específica no espaço físico comum ou no procedimento da 

actividade comum a fim de poderem, só então, estudar, trabalhar, enfim, 

conviver com pessoas que não tivessem NEE.  

 Pela inserção de pessoas com NEE em ambientes separados dentro dos 

sistemas gerais. Por exemplo: classe especial numa escola do ensino regular, 

sector separado dentro de uma empresa.  

O autor vai ainda mais longe ao dizer que: 

“Nenhuma dessas formas de integração social satisfaz plenamente os direitos de todas as 
pessoas [com NEE], pois a integração pouco ou nada exige da sociedade em termos de 
modificação de atitudes, de espaços físicos, de objectos e de práticas sociais” (pp. 34-35). 

Prossegue ele, 

“No modelo integrativo, a sociedade, praticamente de braços cruzados, aceita receber [as 
pessoas com NEE] desde que estes sejam capazes de: 

Moldar-se aos requisitos e serviços especiais separados (classe especial, escola especial 
etc...);  

Acompanhar os procedimentos tradicionais (de trabalho, escolarização, convivência social 
etc...);  
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Contornar os obstáculos existentes no meio físico (espaço urbano, edifícios, transportes 
etc...);  

Lidar com as atitudes discriminatórios da sociedade, resultantes de estereótipos, preconceitos 
e estigmas;  

Desempenhar papéis sociais individuais (aluno, trabalhador, usuário, pai, mãe, consumidor 
etc...) com autonomia mas não necessariamente com independência” (p. 35).  

Enfim, a integração significa, para este autor, a inserção da pessoa com NEE 

preparada para conviver na sociedade, desde que esta se adapte ao meio. Neste tipo de 

inserção, a escola oculta o seu fracasso, isolando os alunos e integrando somente os que 

não constituem um desafio à sua competência. 

Como alternativa, aponta-se a necessidade de reformular a escola de modo a 

garantir a educação e a justiça social a todos, passando a constituir-se como escola 

inclusiva (Costa, 1996), uma escola que passou de uma perspectiva centrada na criança 

para uma perspectiva centrada no currículo (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000). Mais 

do que adaptar o aluno à escola, torna-se vital adaptar a escola a cada aluno. 

Embora não se negue que alguns alunos tenham facilidade em aprender, outros 

algumas dificuldades e outros, ainda, muitas dificuldades, importa, agora, ressalvar 

tanto as dificuldades como as facilidades. Não basta, como refere Rodrigues (2001), a 

revelação da diferença como aceitável ou encorajar e considerar as pessoas com 

necessidades educativas especiais. Urge agora evoluir de uma perspectiva de “um 

indivíduo devedor, passivo, sem passado e desviante, para um indivíduo contribuinte, 

activo e crítico” (p. 24).  

Neste sentido, Freire (1987) diria que a integração ainda partilha de uma “cultura 

do silêncio”, isto é, de uma cultura onde as classes dominadas se “encontram 

semimudas ou mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser”  

(p. 49). E esta ausência de ser, que a integração ainda encerra em grande parte dos seus 

pressupostos teóricos e das suas práticas, Freire (1987) justificá-la-ia com as seguintes 

palavras: 

“Basta (…) que os homens estejam sendo proibidos de ser mais para que a situação objectiva 
em que tal proibição se verifica, seja em si mesma, uma violência. Violência real, não 
importa que, muitas vezes, adocicada pela falsa generosidade a que nos referimos, porque 
fere a ontológica e histórica vocação dos homens – a do ser mais” (p. 42). 

Apesar de, com a integração, já se vislumbrar a “terra prometida” – leia-se, a 

inclusão – ela ainda não a alcança, porque incapaz de instituir verdadeiramente um 

sistema de educação e de ensino onde não só são reconhecidas, mas sobretudo 

satisfeitas, as necessidades dos alunos e onde, por consequência, se constrói “uma 
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política educacional (…) com ‘outra cara’, mais alegre, fraterna e democrática” (Freire, 

1991, p. 144). Há, pois, que seguir em frente em busca da “terra prometida” ou, como 

diria Popper (1994) “em busca de um mundo melhor”. 

 2.2.3.3. O alcance da “terra prometida”: A inclusão 
 

Este mundo que se deseja melhor, percebe (descobre) que o comum a todos os 

seres humanos é justamente a diferença entre eles, bem como a sua plasticidade 

(Laplantine, 1998). Será com base nesta certeza que se alicerça a construção da escola 

inclusiva (Ainscow, 1997, 1998, 1999; 2000;Azevedo, 1994, Hopkins, West e Ainscow, 

1996; OCDE, 1999; Rodrigues, 2000, 2001). 

Mantoan (1997) e Billington (2000) referem que o objectivo central da inclusão 

será não deixar ninguém de fora do ensino regular. Neste sentido: 

“A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar 
somente os alunos que apresentem dificuldades na escola, mas apoia todos para que 
obtenham sucesso na corrente educativa geral: professores, alunos, pessoal administrativo. 
As escolas inclusivas propõem um modo de constituir o sistema educacional que considera 
as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em virtude dessas necessidades” 
(Janial e Manzini, 1999, p. 2). 

Clark e seus colaboradores (1995) consideram que, na inclusão: 

“Em vez de se sublinhar a ideia de integração, acompanhada da concepção de que se devem 
introduzir medidas adicionais para responder aos alunos especiais, num sistema educativo 
que se mantém, nas suas linhas gerais, inalterado, assistimos a movimentos que visam a 
educação inclusiva, cujo objectivo consiste em reestruturar as escolas, de modo a que 
respondam às necessidades de todas as crianças” (p. 14). 

 De acordo com Mantoan (1997b): 

“A noção de inclusão não é incompatível com a integração, porém institui a inserção de uma 
forma mais radical, completa e sistemática. O vocabulário integração é abandonado, uma vez 
que o objectivo é incluir um aluno ou um grupo de alunos que já foram anteriormente 
excluídos; a meta primordial da inclusão é a de não deixar ninguém no exterior do ensino 
regular, desde o começo. As escolas inclusivas propõem um modo de se constituir o sistema 
educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em virtude 
dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se 
limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: 
professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa 
geral” (p. 145). 

Ao contrário da normalização e, até certo ponto, da integração, que colocavam o 

problema da integração educativa ao nível dos alunos com NEE, a inclusão e, por 

conseguinte, a escola inclusiva, assentam no princípio de que só uma estratégia de 

diferenciação do ensino pode permitir o sucesso numa escola marcada pela massificação 
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e pela heterogeneidade (César, Freire e Melro, in press; Cortesão, 2001; Freire e César, 

2001; Mittler, 2002, 2003; Rodrigues, 2000, 2001). A diversidade passa a ser vista 

como um aspecto enriquecedor da escola, agora entendida como comunidade educativa. 

Kunc (1992) considera que o paradigma da inclusão encontra-se intimamente 

relacionado com uma pedagogia da diversidade, da diversidade e não da normalidade e 

massificação. Assim, “o princípio fundamental da Educação Inclusiva éa valorização da 

diversidade dentro da comunidade humana. Quando a Educação Inclusiva é totalmente 

abraçada, nós abandonamos a ideia de que as crianças devem se tornar normais para 

contribuir para o mundo” (Kunc, 1992, p. 28). 

Tal filosofia exige, por isso, uma outra concepção de organização escolar, que 

permita a construção da escola para todos e o sucesso de cada aluno (Cadima, 1996; 

Costa, 1996, 1999; Mittler, 2002; 2003; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991).  

Falar de inclusão na e através da escola é, acima de tudo, falar de um projecto 

educativo da e para a escola, onde a heterogeneidade, ao invés de ser um elemento 

perturbador e, por isso mesmo, a evitar, terá de ser imperante e enriquecedora. Compete 

à escola estar preparada para esta mudança de paradigma, que implica uma nova 

concepção de si mesma, perspectivando-se como organização inovadora, instituindo 

processos endógenos de mudança, com o intuito da melhoria contínua da prestação dos 

serviços educativos a todos os estudantes (Benavente, 1999; Boscardin e Jacobson, 

1997; Correia et al., 1999; Harp, 2003; Hergarty, 2001; Mittler, 2002, 2003; Porter, 

1997; Porter e Richler, 1991).  

Ballard (1997, 1999), Baumel (1998) e Andrews e Lupart (2000) referem que o 

que diferencia a escola inclusiva da exclusiva – leia-se segregadora e segregante – são 

as formas distintas de abordar e compreender a educação: uma aponta para a integração 

através da posse do currículo por parte de todos os alunos, mediante processos e acordos 

organizacionais; outra, que ainda parece estar presente em grande parte das escolas, 

exclui alguns dos alunos das suas salas de aula. Estas duas abordagens derivam de dois 

diferentes paradigmas educacionais que definem de diferentes formas as 

responsabilidades dos alunos, dos professores e dos demais agentes educacionais: 

“Numa escola inclusiva”, diz-nos Ballard (1997), “a ‘diferença’ (diferenttness) é entendida 
como uma parte integrante da experiência humana que, enquanto tal deve ser valorizada e 
organizada. Nas escolas onde se pratica a exclusão a diferença não é vista como algo 
comum: pelo contrário, é vista como algo fora da sua área e da sua responsabilidade e, por 
conseguinte, não é valorizada como algo de ‘normal’ (ordinariness)” (Ballard, p. 1).  

De acordo com Baumel (1998),  
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“A escola inclusiva permite, na prática, evidenciar o fundamento de que todas as crianças 
devem aprender juntas, com dificuldades ou diferenças que apresentam. Isso se reporta à 
elaboração de planos que reconheçam e respondam às necessidades dos alunos. Em outras 
palavras, visa acomodar estilos e ritmos de aprendizagem, independentemente das suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras” (p. 35). 

Mittler (2002, 2003) e Simon (2000) consideram que a mudança da escola 

integrativa para a escola inclusiva implica mudanças profundas tanto conceptuais como 

a nível organizacional e de práticas já que, “embora os termos sejam, muitas vezes, 

usados como se fossem sinónimos, há uma diferença real de valores e de práticas entre 

eles” (Mittler, 2003, p. 34). Assim, 

“A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, avaliação, 
pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas actividades na sala de aula. Ela é baseada 
num sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade 
que tem como base o género, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o background 
social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência” (Mittler, 2003, p. 34). 

Por isso, a passagem de uma escola que exclui para uma escola que inclui implica 

“mudar o que sabemos mas também a maneira como sabemos” (Ballard, 1997, p. 1). O 

que está em causa é saber se a escola deve e pode separar em vez de unir, sem que com 

isso anule a diversidade (Kunc, 1992; Leclerc, 2002; Melro, 1999; Melro e César, 2002; 

Ndayisaba e Grandmont, 1999; OCDE, 1999; Roy, 1996; Shields e Seltzer, 1997).  

Stainback e Stainback (1999) consideram que educação é fundamentalmente uma 

questão de direitos humanos e, neste sentido, todos os indivíduos com ou sem 

deficiência, com ou sem NEE, devem frequentar as escolas do ensino regular. Mas, para 

que tal direito seja concretizado, as escolas precisam de modificar o seu modo 

funcionamento de modo a incluir todos os alunos, proporcionando-lhes, assim, uma 

educação de qualidade (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Cortesão, 2001; Marchesi, 

2001; Hegarty, 2001; Rodrigues, 200, 2001).  

Esta educação de qualidade decorre, no entender dos autores, do paradigma da 

inclusão, que enfatiza o processo de adequação da escola às necessidades educativas dos 

alunos para estes poderem estudar, aprender, crescer e exercer plenamente a sua 

cidadania. Para tanto, as escolas precisam de combater atitudes preconceituosas em 

relação à diferença, adequar os seus currículos à diversidade dos seus alunos, prepará-

los, bem como às famílias, para a aceitação dessa diversidade, e formar continuamente 

todos os profissionais que actuam na comunidade educativa (Ainscow, 1997, 1998, 

1999, 2000; Avramidis e Norwich, 2002; Bailey e Pleiss, 1997; Ballard, 1997, 1999; 

Baptista, 1999; Boscardin e Jacobson, 1997; Croll e Moses, 2000; Schultz e Carpanter, 

1995). 
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Podemos afirmar que, subjacente à noção de escola inclusiva, está presente uma 

concepção de escola entendida como um espaço ”de construção de um equilíbrio 

dinâmico que facilite a mudança e a inovação, não devendo esbater as diferenças entre 

os actores educativos, nem esquecer os interesses específicos de cada um dos grupos em 

presença no seio das escolas” (Lima, 1992, p. 84).  

E a escola pode fazer muito para reestruturar as suas práticas de modo a tornar-se, 

de facto, de todos e para todos. Trata-se, como já tivemos oportunidade de referir, de 

encarar a escola como uma comunidade inclusiva no verdadeiro sentido do termo, quer 

dizer, como uma escola que reconhece – relembrando aqui a Declaração de Salamanca 

(1994) – a necessidade de fundamentar e orientar a sua acção em direcção a uma escola 

para todos: inclusão de todas as pessoas, das suas diferenças, apoio à aprendizagem e 

resposta às necessidades individuais. O princípio da escola inclusiva, refere a 

Declaração de Salamanca (1994): 

“Consiste em que todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentam. Estas escolas devem 
reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos 
através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, 
de utilização de recursos e de uma boa cooperação com as respectivas comunidades”  
(pp. 21-22). 

No seguimento de muitos dos princípios enunciados pela Declaração acima citada 

(1994), Correia (1997, 1999), refere que o princípio da inclusão:  

“Apela para uma escola que tenha em atenção a crainça-todo, não só a criança-aluno e que, 
por conseguinte, respeite três níveis de desenvolvimento essenciais – académico, 
socioemocional e pessoal – por forma a proporcionar-lhe uma educação apropriada, 
orientada para a maximização do seu potencial” (p. 34). 

Costa (1996, 1999) considera que os princípios da escola inclusiva propõem que, 

perante o insucesso escolar, não se trate: 

“Unicamente de saber qual é o défice da criança, ou o problema da sua relação familiar ou do 
seu percurso educativo, mas trata-se de saber o que faz o professor, o que faz a classe, o que 
faz a escola para promover o sucesso desta criança. (...) É preciso que (...) se desenvolvam 
estratégias pedagógicas que ajudem todas as crianças a darem o seu melhor, a progredirem 
tanto quanto lhes for possível. Ou seja, à preocupação com as necessidades de alguns alunos 
contrapõe-se as necessidades dos professores e das escolas para atenderem melhor a todos os 
alunos” (p. 153).  

Skliar (1997) reforça a ideia de que o insucesso escolar não seja imputado ao aluno 

só pelo simples facto de ser portador de deficiência. Neste sentido, diz-nos este autor: 

“Para muitos, o fracasso educativo massivo se traduz na verdadeira obrigação de pensar que 
são as próprias limitações dos sujeitos educativos o que origina esse fracasso. Entretanto, 
existe uma interpretação alternativa contra esse fácil silogismo. Se a escola (…) parte do 



 

88 

pressuposto de que os sujeitos estão naturalmente limitados, toda a orientação educativa está 
obrigada a orientar-se naturalmente em direcção a essa ideia e os resultados, finalmente, 
concorrem com essa percepção. Através dessa particular perspectiva, o círculo das baixas 
expectativas se fecha com uma notável facilidade: os magros resultados são um produto 
directo da inconsistência dos próprios alunos e não da natureza do projecto educativo. Não 
há que se ruborizar se se afirma que, na realidade, o fracasso é resultado de uma pressão 
metafísica que se exerce sobre os sujeitos especiais: eles estão presos por uma falsa 
concepção ideológica/pedagógica (…). Há uma certa hipocrisia quando se atribui toda a 
responsabilidade do fracasso da educação (…), justamente, aos alunos especiais. O fracasso é 
o resultado de um complexo mecanismo que reúne factores sociais, políticos, linguísticos, 
históricos e culturais, e que provém daqueles profissionais que, dando-se conta ou não, 
voluntariamente ou não, representam e reproduzem a ideia de um mundo homogéneo, 
compacto, sem variações, sem fissura” (pp. 12-13). 

Convém referir que a escola inclusiva parte do princípio de que todos os alunos 

podem aprender, e de que todos os alunos querem aprender desde que lhes sejam dadas 

oportunidades para isso. Neste sentido, a preocupação quotidiana das escolas deve 

consistir em criar as oportunidades necessárias para que cada aluno possa aprender de 

acordo com as suas apetências e competências, com o seu ritmo próprio, com os seus 

projectos de vida; numa só palavra, de acordo com a sua singularidade (Ainscow, 1997, 

1998, 1999, 2000; Andrews e Lupart, 2000; Baumel et al, 1998; César, in press; Melro e 

César, 2002).  

Werneck (1997, 2000, 2001) alerta-nos para o perigo de reduzirmos a educação 

inclusiva à tolerância de pessoas com determinadas características físicas, psíquicas ou 

sociais o que redunda, no entender da autora, num individualismo próprio de quem 

pensa que os problemas de uns não têm de ser os problemas de todos. Assim, diz-nos a 

autora que “social e politicamente, o reflexo mais óbvio da cultura do individualismo é 

a exclusão das minorias. (…) ou de achar que as soluções para a não violação de 

direitos virão como mágica” (Werneck, 1997, pp. 162-164).  

E como “cada um de nós é perito na arte de disfarçar nosso desejo de excluir”, diz-

nos a autora que: 

“Há apenas governos mais ou menos preocupados em seguir a linha do politicamente 
correcto. Com a crescente autonomia dos jovens adultos com [deficiência] no Brasil e no 
mundo a cultura do individualismo está em crise. Mesmo poucos, estão em número 
suficiente para desestabilizar a rotina de relações pessoais e sociais entre nós e eles, entre 
eles e seus governos, rotina inspirada na cultura da tolerância. Tolerar é permitir, com 
ressalvas. Quem permite não pode ser incomodado com grandes reformulações de 
pensamentos e de atitudes. Inclusão e individualismo são posturas incompatíveis. Para 
combater o individualismo a humanidade deve perceber que a deficiência é uma questão 
humana. Tão humana quanto o sentimento de individualismo que nos faz esquecer disso” 
(Werneck, 1997, p. 165).  

Boscardin e Jacobson (1997) propõem que se acabe com a conotação rotineira de 

inclusão – apenas dizendo respeito à inclusão dos alunos com NEE – e se passe a 
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considerá-la como um conceito que abrace todos os estudantes desde o primeiro até ao 

último dia da sua educação. Por isso, e cabendo grandemente às escolas a 

responsabilidade pela formação dos futuros cidadãos, deve perguntar-se como pode 

servir melhor os seus alunos, a fim de lhes poder desenvolver o sentido e o sentimento 

do comum e da partilha, ao mesmo tempo que deverá promover os caminhos para a 

solidariedade e para a diversidade. Dizem-nos estes autores que:  

“A concepção da escola inclusiva (...) define-se pela cooperação e pela colaboração entre 
todas a entidades que afectam a vida dos estudantes. O objectivo é criar um sistema 
inconsútil no qual o clima de ensino se estenda ao exterior das portas da sala de aula, 
religando mais a participação e o envolvimento de todos os membros da comunidade”  
(p. 473). 

Neste sentido, a comunidade que é a escola inclusiva abre as suas portas ao 

exterior, pondo a tónica da responsabilidade educativa em todos aqueles que se 

relacionam directa ou indirectamente com a formação dos alunos – pais, organismos 

políticos, financeiros e culturais. Não será para isto que aponta o novo regime de 

autonomia e gestão das escolas consagrado no Decreto-Lei n.º 115-A/98? Vejamos o 

que ele diz a este propósito:  

“A autonomia constitui um investimento nas escolas e na qualidade da educação devendo ser 
acompanhada, no dia a dia, por uma cultura de responsabilidade partilhada por toda a 
comunidade educativa. Consagra-se, assim, um processo gradual que permita o 
aperfeiçoamento das experiências e a aprendizagem quotidiana da autonomia, em termos que 
favoreçam a liderança das escolas, a estabilidade do corpo docente e uma crescente 
adequação entre o exercício de funções, o perfil e a experiência dos seus responsáveis”  
(p. 1). 

Também para Sergiovanni (1994) o conceito de inclusão é sinónimo de 

comunidade. Para este autor, a razão pela qual a escola parece ser a muitos dos nossos 

jovens um lugar “estranho”, um lugar sem significação – enveredando muitos deles pelo 

caminho da delinquência – deve-se ao facto de a escola não responder ao sentimento de 

comunidade presente em todos os seres humanos. A escola, agora comunidade 

inclusiva, oferece aos alunos o sentimento – que se quer básico e universal – de 

pertença, de continuidade, de estar ligado aos outros, a ideias e valores que fazem das 

nossas vidas algo significativo e significante. Neste sentido, o que a escola inclusiva 

tem pela frente é a necessidade de se reestruturar no seu todo, capacitando-se para os 

desafios que enfrenta, procurando as causas dos desajustamentos e tentando encontrar 

caminhos para os resolver, o que passa por uma nova concepção dessa mesma escola. 

(Hegarty, 2001; Polk, 1988).  
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A este propósito parece-nos pertinente referir o que Hegarty (2001) considera ser 

uma das condições, diríamos nós, sine qua non para a afirmação de uma escola 

inclusiva: 

“Proporcionar uma educação satisfatória para alunos com necessidades educativas especiais 
em escolas regulares implica esforços coordenados de toda a escola. É por isso que falámos 
em reforma global da escola. As mudanças a fazer não são simples cosméticas à escola. A 
necessidade que existe é de uma reforma global e abrangente que proporcione a emergência 
de novas escolas que incluirão e que educarão bem não só os alunos que s e encontram 
actualmente excluídos, mas também os muitos alunos que frequentam a escola regular e nela 
recebem uma educação de má qualidade” (p. 82). 

No entanto, este autor considera que, para que esta “reforma global da escola” se 

processe, são necessárias exigências em diversas áreas da educação: área curricular, 

organização académica da escola, métodos de ensino, desenvolvimento profissional dos 

técnicos, envolvimento dos pais e na aquisição e utilização dos recursos.  

No mesmo sentido vão as palavras de Mittler (2002, 2003):  

“O objectivo de tal reforma é garantir o acesso e a participação de todas a s crianças em 
todas as possibilidades de oportunidades oferecidas pela escola e impedir a segregação e o 
isolamento. Essa política foi planejada para beneficiar todos os alunos, incluindo aqueles 
pertencentes a minorias linguísticas e étnicas, aqueles com deficiência ou dificuldades de 
aprendizagem, aqueles que se ausentam constantemente das aulas e aqueles que estão sob o 
risco de exclusão” (p. 25). 

Para responder aos (novos?) desafios da escola inclusiva, que se traduzem na 

célebre frase “escola para todos”, há que repensar a escola no seu todo. Face às 

dificuldades, Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000) propõe que se adoptem, de entre 

outras, as seguintes medidas: (1) valorização profissional dos professores, no sentido de 

lhes ser proporcionada a oportunidade de considerem novas possibilidades e de lhes ser 

dado apoio à experimentação e reflexão, ajudando-os: 

“A considerar o porquê daquilo que fazem, quais as influências que levaram a estas respostas 
e, como resultado disso, que outras possibilidades foram encaradas (...) Daí a necessidade de 
se criarem oportunidades para realizar experiências de demonstração de formas diferentes de 
trabalhar em colaboração com os colegas” (Ainscow, 1997, pp. 19-21);  

(2) Aperfeiçoamento das escolas, no sentido de lhes proporcionar meios capazes de 

fomentar a educação para todos, o que envolve necessariamente a consciencialização 

que a organização tem de si própria e do ambiente em que se situa.  

 O ambiente capaz de fomentar a consciencialização que as escolas terão 

obrigatoriamente de ter passa, no entender de Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000), pelos 

seguintes factores: (1) “liderança eficaz, não só por parte do director, mas difundida 

através da escola; (2) envolvimento da equipa de profissionais, alunos e comunidade nas 

orientações e decisões da escola; (3) um compromisso relativo a uma planificação 
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realizada colaborativamente; (4) estratégias de coordenação; (5) focalização da atenção 

nos benefícios potenciais da investigação e da reflexão; (6) “uma política de 

valorização profissional de toda a equipa educativa” (Ainscow, 1997, p. 24). 

Para Costa (1996), neste aperfeiçoamento das escolas há a sublinhar dois aspectos 

fundamentais para que se possam afirmar como inclusivas: (1) abertura da escola aos 

seus parceiros em geral e, em particular, aos pais, uma vez que esta abertura 

proporcionará o estabelecimento de laços frequentes e estreitos entre pais e professores8

Retomando o que Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000) denomina por liderança 

eficaz, são muitos os autores que fazem depender dela – do Director, utilizando a 

terminologia americana mais difunida – as exigências de uma maior integração, 

igualdade, equidade e inclusão (Bailey e Pleiss, 1997; Daniel, 1997; Ingram, 1997; 

Kragiannis, Stainback e Stainback, 1999; Marchesi, 2001; Porter1997; Porter e Richler, 

1991). 

 

(2) abertura da escola à comunidade, quer para que os alunos desenvolvam projectos de 

trabalho no exterior, quer para estimular os serviços da comunidade a colaborarem com 

a escola. 

Num estudo desenvolvido sobre o comportamento de liderança de vários 

directores de escolas dos Estados Unidos, nomeadamente das que têm no seu seio 

alunos com NEE, Ingram (1997) mostrou que, quando o comportamento do líder é 

percebido pelos professores com significação como sendo “transformicionista”, estes 

manifestam maior motivação para práticas mais inclusivas (Ballard, 1997; Bauer et al., 

1999; Boscardin e Jacobson, 1997; Clark et al., 1995; Croll eMoses, 2000; Guzmán, 

1997; Ingram, 1997; Sage, 1999; Thomas e Loxley, 2001; Thomas. et al., 1997). Quer 

dizer, para que uma escola seja inclusiva, é muito importante que o Director difunda e 

articule na restante comunidade a filosofia a visão de que todas as crianças podem 

aprender, de que todas as crianças têm o direito a ser educadas com os seus pares em 

escolas do ensino regular. Assim: 

“Não só é importante identificar e articular esta filosofia mas também construir consensos 
entre os vários actores da escola sobre esta filosofia. (...) A influência que o director exerce 
sobre a motivação do professor é especialmente importante quando o que está em causa é 
uma tarefa tão difícil como esta, e muitos deles podem frustrar-se ou desencorajar-se com 
este trabalho. (...) Tudo parece depender do director” (Ingram, 1997, pp. 423-424).  

                                                 
8Com esta aproximação pretende-se que os pais transmitam aos professores o conhecimento que têm 
sobre os seus filhos, colaborem com a escola e que se interessem, em casa pelo seu progresso escolar 
dando-lhes para isso o apoio necessário; 
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Também Guzmán (1997) e Shapiro (1999, 2000) fazem depender a inclusão do 

papel do Director, nomeadamente, do sistema de comunicação estabelecido entre ele e 

os restantes membros da comunidade educativa, trabalhando colaborativamente com 

todos eles para a construção e aplicação de uma filosofia educativa inclusiva.  

Neste contexto, Marchesi (2001) considera que a prática das escolas inclusivas 

depende de uma liderança efectiva, uma vez que: 

“Existe uma ampla coincidência entre a valorização da liderança e a efectividade dos 
processos de transformação das escolas. Uma liderança que tem de ser assumida pelo 
director e sua equipa, mas deve também estar distribuída por todos os níveis da organização 
escolar. (…) O estilo do director caracteriza-se, numa perspectiva mais inovadora, em 
facilitar a participação em projectos comuns, em compreender a cultura da escola e em 
promover a inovação educacional” (pp. 103-104). 

Leithwood e Jantzi (1990) apontam algumas estratégias genéricas que o director 

deve utilizar para dinamizar os processos de mudança na escola, de modo a que estas 

proporcionem uma educação inclusiva aos respectivos alunos. São elas as seguintes: (1) 

Reforçar a cultura da escola; (2) Realizar uma boa gestão; (3) Impulsionar o 

desenvolvimento dos professores; (4) estabelecer uma comunicação directa e frequente; 

(5) Compartilhar o poder e a responsabilidade com outros; (6) Utilizar símbolos e rituais 

para expressar os valores culturais. 

apesar de se reconhecer a importância dos objectivos proclamados pela escola 

inclusiva, a inclusão dos alunos ditos com NEE debate-se com algumas dificuldades, 

impedindo que a escola do ensino regular seja para todos, nomeadamente: (1) falta de 

resposta adequada para crianças com deficiências profundas e severas como, por 

exemplo, autismo ou surdez profunda, que dificultam a comunicação; (2) dificuldade 

em articular a inclusão com o desejo dos pais em mantê-las no meio familiar; (3) falta 

de recursos próprios e de pessoal especializado para atender em cada momento a várias 

situações que surgem no dia-a-dia; (4) dificuldades devidas à diversidade económica e 

política dos vários países, que nem sempre respondem às necessidades e aos princípios 

de uma escola para todos.  

Brown e seus colaboradores (1978, 1979) pensam que, se se aceita que as pessoas 

com deficiências, ainda que graves, devem ter uma vida tão normal quanto possível, 

tendo direito a fazer parte de um ambiente familiar e de uma comunidade, e que devem 

poder desfrutar de actividades de tempos livres, de ocupação laboral e de convívio 

social, é fundamental que, na infância e na adolescência, possam fazer parte do grupo de 
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crianças e jovens que habitam na sua área e que vão para a escola local. Neste sentido, 

diz-nos Skliar (19979 o seguinte: 

“Entretanto, não estou falando simplesmente do direito à educação que também assiste aos 
[alunos com NEEE]; não é que as crianças especiais têm que ir, como todos os demais, à 
escola, à instituição escolar entendida como um ente físico, material. Estou afirmando que 
esse direito deve ser analisado, avaliado e planificado conjuntamente a partir do conceito de 
uma educação plena, significativa, justa, participativa; sem as restrições impostas pela 
beneficência e a caridade; sem a obsessão curativa da medicina; evitando toda generalização 
que pretenda discutir educação só a partir e para as míticas crianças normais” (p. 14). 

Dando ênfase à inclusão das crianças com NEE nas suas diversas comunidades, 

Costa (1996) considera que, se os membros das várias comunidades a que pertencem as 

crianças e os jovens com deficiência os tiverem como parceiros desde sempre, “vão-se 

habituar à sua presença, vão aprender a relacionar-se com eles, vão eventualmente, 

acompanhá-los ao longo de muitos anos” (Costa, 1996, p. 156). É neste sentido que a 

escola inclusiva desafia o status quo presente tanto na normalização como na integração 

e pressupõe o fim de sistemas educacionais separados adoptando, assim, uma visão 

mais holística da inclusão dos alunos com NEE no ensino regular. Como considera 

Skliar (1997): 

“A fronteira entre educação e educação especial constitui, desse ponto de vista, uma primeira 
discriminação: a de impedir que a pedagogia especial discuta afazeres educativos; a de ter 
que, como consequência, refugiar-se e envergonhar-se como se se tratasse de um tema sem 
importância. O fato de que a educação especial está virtualmente excluída do debate 
educativo é a primeira e mais importante discriminação sobre a qual, depois, se projectam 
subtilmente todas as demais discriminações – por exemplo, as civis, legais, laborais, 
culturais, etc.” (p. 14). 

Só assim a escola poderá acabar com a rejeição dos alunos considerados 

“diferentes”. Só assim a escola põe termo à transferência destes alunos para escolas 

especiais conseguindo proporcionar-lhes uma integração frequente e interactiva com 

outras pessoas que constituem um potencial importante para que aqueles que têm mais 

necessidades possam, finalmente, ver realizado um direito que lhes assiste: Uma vida 

com qualidade (Costa, 1996, 1999). Desta forma, a escola dá-lhes a possibilidade de 

cooperarem com os seus pares (Andrews e Lupart, 2000; 2000a; Costa, 1996, 1999; 

Pereira, 1993, 1998, 1998a, 1999; Shapiro, 1999).  

Para Mittler (2002, 2003), a inclusão que agora se propõe passa por uma reforma 

das escolas, nomeadamente por: (1) repensar o sistema de integração existente, 

dominado ainda por sistemas dicotómicos; (2) repensar os currículos existentes; (3) 

frequência das crianças com NEE nas escolas da sua área de residência; (4) estabelecer 

um sistema de ajuda às escolas que incluem no seu seio crianças com NEE como, por 
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exemplo, meios técnicos e profissionais adequados à especificidade de cada caso; (5) 

abrir a porta da escola aos pais e incrementar nos mesmos a consciencialização de que 

também eles são responsáveis pelas aprendizagens dos seus filhos; (6) não esquecer 

nunca o princípio de que a escola tanto existe para alunos como para professores. Por 

isso, o sucesso da escola só existe nutrindo o desenvolvimento intelectual, social, físico 

e moral quer dos alunos quer dos professores. 

Perante a necessidade de repensar e reformular todas as práticas educativas e 

organizacionais da escola, tendo em vista a afirmação de uma educação inclusiva 

(Hegarty, 2001; Marchesi, 2001; Rodrigues, 2000, 2001), levanta-se o problema das 

necessidades especiais e não especiais da escola no seu todo e dos seus intervenientes 

para que possam responder eficazmente à tarefa de que estão incumbidos: permitir aos 

alunos uma melhor compreensão do mundo que os rodeia e de si próprios, tendo em 

vista a futura autonomia e adaptação à sociedade (Pereira, 1994; Shapiro, 1999). 

Pergunta-se então: de quem são as NEE? Dos alunos ou da escola?  

Dirigindo a questão para os alunos com NEE, Costa (1995, 1999) aponta 

determinadas necessidades especiais das escolas que, a serem satisfeitas, favoreceriam o 

desenvolvimento de uma escola inclusiva: (1) legislação que consagre os direitos à 

educação de todas as crianças, incluindo as portadoras de deficiências profundas;  

(2) financiamento tanto para recursos humanos como para recursos materiais, a par de 

um empenhamento e envolvimento dos profissionais, dos pais e das comunidades;  

(3) liderança centrada na escola, que manifeste capacidade de resposta a todos os 

alunos; (4) destaque das situações de sucesso, vistas como factores de mudança 

desejada, para que possam actuar como modelos nas situações com menos sucesso;  

(5) cooperação entre a escola e as associações cooperativas vocacionadas para o 

desenvolvimento da integração de crianças e jovens com deficiência que, querendo o 

“melhor para os seus filhos”, podem desempenhar um papel muito importante em prol 

da inclusão (como aquele que foi desempenhado por muitos pais nos anos 70 e 80 na 

criação das escolas especiais); (6) o factor pessoal que embora se trate de “um factor 

muito imprevisível (...) uma vez que diz respeito à qualidade de determinadas pessoas 

que intervêm no processo educativo, especialmente directores de escola ou professores” 

(Costa, 1995, p. 61). Este último ponto mostra-se um factor determinante para que a 

escola possa responder às necessidades de todos os alunos. São exemplo disso 

“professores que, sem ajuda alguma, integraram da forma mais eficiente alunos com 

deficiências graves” (Costa, 1995, p. 61).  
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A estes factores acrescentaríamos mais dois, dos quais depende uma maior 

qualidade da educação para todos: (1) repensar o sistema de formação e, sobretudo, de 

colocação de professores, evitando que superabundem nas escolas profissionais que, 

ainda que tenham a melhor das intenções, não possuem formação académica e 

profissional para um ensino de qualidade – leia-se uma educação inclusiva;  

(2) incentivo da parte dos organismos oficiais para a colocação nas escolas públicas de 

pessoal qualificado para o ensino de alunos com NEE, evitando-se, desta forma, a 

desorientação de todos os professores a quem o sistema permite (obriga?) a 

possibilidade e a responsabilidade de ensinar (?) esses alunos. 

A este propósito, parece-nos importante referir a posição de Cortesão (2001) face 

às práticas camufladas de inclusão, propondo, por isso, que se exerça uma vigilância 

crítica quanto aos diferentes tipos de actuação dos diversos agentes educacionais. 

Assim, a autora considera ser imprescindível, 

“Alertar [todos os agentes educacionais] para a necessidade de que hoje, e no futuro, na 
prática docente, e portanto na formação de crianças, adolescentes bem como de adultos, se 
esteja mais consciente de quanto é importante parar para reflectir criticamente e tentar ver 
mais claro no âmbito desta problemática, aparentemente tão simples, na realidade 
extremamente ambígua. Trata-se da questão que respeita a formas de olhar e trabalhar com o 
“outro” no processo de ensino-aprendizagem” (p. 51). 

Sabendo de antemão que a escola inclusiva pressupõe que o desenvolvimento 

organizacional da escola se processe em simultâneo com o desenvolvimento dos 

professores, a escola terá que assentar na necessidade de favorecer a emergência de 

profissionais reflexivos e de desenvolver um trabalho de partenariado que favoreça a 

experimentação de soluções singulares para a diversidade de necessidades educativas 

que surgem no contexto da educação para todos (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; 

Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Ruela, 2001). Ou, como salienta Hegarty (2001), 

urge que se realize “uma mudança que aumente a colaboração entre os professores (…) 

na busca conjunta de soluções para os problemas que se colocam aos alunos “ (p. 104). 

No mesmo registo, Correia (2001) refere que, apesar de ser importante que os 

professores sejam “bons profissionais de educação que, em colaboração, sejam capazes 

de efectuar planificações e programações apropriadas a todos os alunos” (p. 129), não 

nos devemos, contudo, esquecer que a implementação de uma educação inclusiva exige 

de toda a escola um grande esforço. 

“Ora este grande esforço conhecido por colaboração não deve pretender criar 
superprofessores, como o discurso normativo e o de alguns especialistas parecem deixar 
transparecer, mas sim aproximar todos os profissionais de educação e os pais para, em 
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conjunto, poderem encontrar estratégias educacionais que levem a escola a responder 
adequadamente às necessidades dos alunos” (p. 129). 

Jangira (1995) propõe um modelo de formação de professores centrado na escola, 

melhorando assim as práticas educativas a partir da análise das situações concretas e da 

consequente resolução de problemas. Esse modelo pode ser sintetizado nos seguintes 

pontos: (1) a formação deve ser uma actividade permanente; (2) a formação deve ser 

relevante e articulada com as necessidades dos professores em contexto de trabalho; (3) 

a formação deve proporcionar aos professores uma capacidade de reflexão sobre as suas 

práticas educativas; (4) a formação deve incluir, como componentes essenciais, a 

colaboração e o trabalho de equipa no seio da escola. 

Karagiannis, Stainback e Stainback (1999) salientam um facto que nos parece 

extremamente relevante na implementação de uma educação inclusiva: Esta 

implementação traz vantagens para os professores, uma vez que “nessa transformação 

da profissão do ensino os professores têm oportunidade de desenvolver suas habilidades 

profissionais em uma atmosfera de coleguismo, de colaboração e de apoio dos colegas” 

(p. 25).  

Das várias vantagens que a educação inclusiva proporciona aos professores, estes 

autores salientam as seguintes (posição também corroborado por Mittler, 2002, 2003): 

(1) oportunidade de planificarem e orientarem a educação em equipa; (2) Acabar com 

uma cultura de alienação e de isolamento destes profissionais; (3) reflexão conjunta e 

suporte psicológico e profissional mútuo; (4) Aumento da auto-estima pessoal e 

profissional. Conclusão: Quando há cooperação e apoio na escola, os professores 

melhoram as suas competências, com efeitos visíveis nas aprendizagens dos alunos.  

Cortesão e Stoer (1995), preocupados com uma educação multicultural que deve 

estar subjacente à escola inclusiva (posição corroborada por Vieira, 1999), apontam 

para a necessidade de desenvolver nos professores o perfil profissional do professor 

inter/multicultural, “construção essa que se realiza necessariamente no terreno e dentro 

dos limites da agenda da construção da escola oficial, da chamada Escola para Todos” 

(p. 42). Assim, “o professor inter/multicultural configura-se, assim, como o dispositivo 

de aprofundamento do espaço democrático da Escola para Todos” (Cortesão e Stoer, 

1995, p. 43).  

Para estes autores, as características do professor inter/multicultural, por oposição 

ao professor monocultural, são as seguintes: “ (1) encara a diversidade cultural como 

fonte de riqueza para o processo de ensino/aprendizagem; (2) promove a rentabilização 
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de saberes e de culturas; (3) toma em conta a diversidade cultural na sala de aula, 

tornando-a condição da confrontação entre culturas; (4) refaz o mapa da sua identidade 

cultural para ultrapassar o etnocentrismo cultural; (5) defende a descentração da escola 

– a escola assume-se como parte da comunidade local; (6) conhece diferenças culturais 

através do desenvolvimento de dispositivos pedagógicos na base da noção de cultura 

como prática social ” (Cortesão e Stoer, 1995, p. 44).  

Neste contexto, Ainscow (1997, 1998, 1999) vê no desenvolvimento profissional 

dos professores um dos ponto-chave para a afirmação de uma escola para todos, 

devendo a sua formação assentar em três aspectos considerados cruciais para que 

possam atender às necessidades de todos os alunos e proporcionar, por conseguinte, 

uma educação inclusiva: (1) envolver os professores em estratégias de aprendizagem 

activas, planificando para toda a classe como um todo; (2) criar estratégias  

didáctico-pedagógicas que levem os professores a “utilizar de forma mais eficiente os 

recursos naturais que podem apoiar a aprendizagem dos alunos (...) – os próprios 

alunos” (p. 16), i.e., desenvolver competências necessárias para organizarem aulas que 

encorajem o processo social da aprendizagem; (3) desenvolver nos professores a 

capacidade de improvisação, i.e., “a capacidade de modificar planos e actividades à 

medida que ocorrem, em resposta às reacções dos alunos na classe; (4) desenvolver nos 

professores práticas de partenariado, “de modo a criar formas de interacção que 

encorajem o aparecimento de formas alternativas de encarar tarefas e problemas 

particulares” (Ainscow, 1997, p. 18). 

Cardoso (1996), perspectivando a escola inclusiva à luz de uma educação 

multicultural, vê na inclusão um modelo pluralista da educação que se opõe, nos 

princípios e nas práticas, aos modelos assimilacionista e integracionista (correspondente 

ao movimento da integração). Diz-nos este autor que “o multiculturalismo em geral e a 

educação multicultural em particular são indissociáveis do conceito de pluralismo” (p. 

13). Baseando-se em Lynch, (1986), o autor destaca os princípios básicos em que uma 

educação multicultural deve assentar: (1) permitir e promover a interacção dos domínios 

público e privado da vida dos grupos étnicos; (2) proporcionar a apropriação dos 

conhecimentos e das competências necessários para participar na cultura cívica nacional 

e para aderir aos ideais democráticos da igualdade, da justiça e da liberdade; (3) garantir 

a manutenção e a afirmação, com liberdade plena, das características identificadoras da 

cultura do indivíduo; (4) a criação de novos valores, normas, usos e costumes comuns, 
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que devem ser integrados num discurso estruturalmente inclusivo de todos os grupos 

culturais.  

Nesta linha de pensamento, Banks (2003) considera que a educação multicultural 

deve visar três ideias: (1) ideal da igualdade de oportunidades, que se traduz na criação 

de oportunidades semelhantes de sucesso para as crianças, independentemente das suas 

condições sociais e individuais; (2) multiculturalismo, que consiste em valorizar as 

diversas culturas em presença através da sua integração regular e equilibrada no 

currículo; (3) anti-racismo, que elimine todas as expressões de racismo pessoal e 

institucional.  

Vemos, assim, que a educação inclusiva, como nos refere Sassaki (1997), depende 

de uma multiplicidade de factores e de agentes que, adoptando a divisa “mais do que 

adaptar o aluno à escola, é necessário adaptar a escola ao aluno”, pretendem buscar 

soluções para o desafio que uma população escolar diversa coloca à escola, de modo a 

que nenhum aluno seja novamente excluído com base nas suas diferenças sociais ou 

individuais (Daniel, 1997; Gartner e Lipsky, 1987; Karagiannis, Stainback. e Stainback, 

1999; Leclerc, 2002; Shapiro, 1999). Por outro lado, Werneck (1997, 2001, 2002) 

alerta-nos para um factor de extrema importância para a implementação de uma 

educação inclusiva, que levará, no entender da autora, a uma sociedade também ela 

mais inclusiva: O facto de continuarmos a não ser educados desde a mais tenra idade na 

e para a diferença. Assim, esta autora considera que: 

“ (…) É também por não termos sido educados para entender a diversidade como situação 
natural da vida que hoje lutamos em seguir regras que dêem ao indivíduo com deficiência 
direitos assegurados na Constituição (…). Por isso acredito na força de um lar transformador. 
Nele, quando questionados sobre temas que lhe incomodam, os adultos abrem seus 
dicionários e... seus corações” (Werneck, 1997, p. 140-141). 

Ainscow (1997, 1998, 1999), Porter (1997), Mittler (2002, 2003) e Marchesi 

(2001) destacam um aspecto muitas vezes ignorado quando se reflecte sobre a 

implementação de uma educação inclusiva: Os alunos. De facto, quando o que está em 

causa numa educação inclusiva é a sensibilidade, o reconhecimento e a valorização das 

diferenças, os alunos jogam aqui um papel crucial, já que é fundamental que sejam 

educados no respeito pela alteridade. Assim, os professores devem desenvolver 

estratégias educativas baseadas na colaboração mútua entre alunos com e sem NEE 

contribuindo, desta forma, para um conhecimento mútuo, para a aceitação do outro, para 

a interacção e para o trabalho entre colegas que são necessariamente diferentes e que, 

contudo, se devem inevitavelmente relacionar.  
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“Por esta razão, é importante não esquecer as três características que asseguram resultados 
mais positivos para esta relações: 1) muitas das actividades conjuntas devem ser 
cuidadosamente planificadas; 2) devem ser criadas oportunidades para a cooperação; 3) o 
professor deve estar atento e guardar uma certa distância” (Marchesi, 2001, p. 107). 

Não é, pois por acaso, que Ainscow (1997, 1998, 1999) considera que um dos 

melhores recursos que o professor tem ao seu dispor na sala de aula para implementar 

uma educação inclusiva sejam os alunos. Por seu turno, Jesus e Martins (2000) e César 

(in press) relembram-nos que, ao valorizar a diversidade, a educação inclusiva deve 

assumir a convicção de que todos os alunos podem aprender na sala de aula de ensino 

regular fomentando, deste modo, “redes de apoio natural através da ênfase no sistemas 

de tutoria entre os alunos, círculos de amigos, aprendizagem cooperativa e outras 

formas de colocar os alunos em situação de contacto mediante relações naturais, 

contínuas e de apoio” (Jesus e Martins, p. 13). 

De acordo com Sassaki (1997),  o conceito de inclusão não se deve restringir 

apenas à escola, mas também à sociedade em geral, propondo, por isso, a noção de 

inclusão social, entendendo por tal: 

“O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais 
gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente estas se preparam para 
assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no 
qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, 
decidir sobre soluções e efectivar a equiparação de oportunidades para todos” (p. 41). 

Assim, cabe não só a todos aqueles que se relacionam com a educação das crianças 

e dos jovens, mas também à sociedade em geral, o empenho em práticas que favoreçam 

a inclusão de todos aqueles que, por várias razões, manifestam a sua diferença de forma 

mais evidente que os demais, também eles diferentes. Cumpre, então, “fazer progressos, 

compreender problemas, buscar, discutir e socializar alternativas encontradas” (Oliveto 

e Manzini, 1999, p. 27). Cumpre olhar para a escola inclusiva, como o melhor dos 

mundos possíveis. Cumpre que em Educação se inclua e não se exclua porque, no 

homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo que existe, e a distinção, que ele 

partilha com tudo que vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a 

paradoxal pluralidade de seres singulares (Arendt, 2001). 

Entendemos ser este um dos aspectos focados por um dos grandes impulsionadores 

da escola inclusiva, Paulo Freire (1991), quando sugere que “mudar a cara da escola”, 

significa transformá-la, simultaneamente, num espaço de criatividade e de alegria, isto 

é, torná-la  
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“Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da pergunta, em que se ensine e 
se aprenda com seriedade, mas que a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao 
se ensinarem necessariamente os conteúdos, se ensine também a pensar certo” (p. 24).  

Como corolário de tudo o que foi apresentado, diríamos que, por um lado, quando 

se fala de uma educação inclusiva – pressuposto de uma sociedade inclusiva – é o 

mundo da cultura que perpassa por um (outro) olhar antropológico, na medida que ela 

exige a experiência (inevitável) da alteridade, isto é: “o conhecimento da nossa cultura 

passa inevitavelmente pelo conhecimento de outras culturas” (Laplantine, 1998, p. 18). 

Por outro lado, falar em escola inclusiva prossupõe que estejamos conscientes que “a 

Educação é um processo contínuo de mudança. A Educação é um vir-a-ser. Nós não 

somos o que vivemos ontem e nem seremos o que viveremos e perceberemos amanhã" 

(Mrech, 1999, p. 26). Apenas somos aquilo que realizamos no presente. E aquilo que se 

quer ver realizado no presente é a construção da escola como “uma comunidade em que 

cada cada qual deve encontrar o seu próprio espaço, desenvolvendo melhor as [diversas] 

potencialidades que possui” (Serafini, 1996, p. 19). 
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CAPÍTULO 3 

PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA 

 “A concepção humanista das ciências sociais enquanto agente 
catalisador da progressiva fusão das ciências naturais e ciências 
sociais coloca a pessoa, enquanto autor e sujeito do mundo, no 
centro do conhecimento, mas, ao contrário das humanidades 
tradicionais, coloca, o que hoje designamos por natureza no centro 
da pessoa. [E] Não há natureza humana porque toda a natureza é 
humana” (Sousa Santos, 2001, p. 44). 

 

3.1. Problema em Estudo 

Um dos pressupostos que fundamentam e orientam a escola inclusiva consiste em 

querer alargar a todos um direito inalienável: O direito à Educação, que é 

simultaneamente um direito à Cidadania (Benavente, 1994; Brito, 2002; Pereira, 1998; 

Perrenoud, 2002; Sampaio, 1999). Significa acreditar na educabilidade de todas as 

crianças e jovens em idade escolar, independentemente das suas características físicas, 

psíquicas ou sociais.  

Tal significa acreditar na capacidade dos responsáveis pela Educação para dar 

resposta às necessidades dos seus educandos, promovendo projectos e práticas que 

possibilitem o desenvolvimento pleno e íntegro da pessoa – aluno. Significa, acima de 

tudo, acreditar que todas as crianças e jovens têm a possibilidade de aprender e de se 

desenvolver, de modos diferentes e diversos, desde que a Escola seja capaz de descobrir 

o melhor modo de os levar a isso (Delfim dos Santos, 1982; Costa, 1995, 1996, 1999; 

Melro e César, 2002; Niza, 1996; Oliveira e César, 2001; Santos; 1982). 

Para vários autores (Ainscow, 1997,1998, 1999, 2000; Ainscow et al., 2000; Brito, 

2002; Costa, 1995, 1996, 199; Martins, 1998; Melro e César, 2002; Porter, 1997; Porter e 

Richler, 1991; Warnock, 1987), os desafios e princípios de uma Escola que dê resposta às 

necessidades de todos os seus alunos, de uma Escola de Todos e para Todos, são cada vez 

mais inadiáveis. Contudo, o confronto com a realidade de grande parte das nossas escolas, 

leva-nos a pensar que a implementação de escolas mais inclusivas traz consigo atitudes e 



 

103 

comportamentos ambivalentes e até contraditórios (Avramidis e Norwich, 2002; Barata, 

Melro e César, 2002; Hegarty e Alur, 2002; Marchesi, 2001; Perrenoud, 2002; Sassaki, 

1997; Skliar, 1997). Assim, enquanto para uns a escola inclusiva não passa de uma utopia 

ou, na pior das hipóteses, de um discurso completamente alienado da realidade, para 

outros, e apesar de contar com imensas resistências, já estará em marcha. Para outros 

ainda, a escola inclusiva é já uma realidade (Croll e Moses, 2000). 

Face à disparidade de concepções e de práticas de inclusão e após uma primeira 

investigação levada a cabo por nós, no ano lectivo 1998/1999, no âmbito do Curso de 

Especialização em Educação na área da Administração e Gestão Escolar, do Departamento 

de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é nossa preocupação 

continuar a aprofundar como se situam os diferentes agentes da escola face à inclusão de 

alunos com necessidades educativas especiais (NEE), nomeadamente surdos, no ensino 

regular. Deste modo, regressando de novo à escola real, decorridos que foram 

praticamente três anos lectivos, gostaríamos de, entre outras problemáticas, compreender: 

 Como é percepcionada a inclusão dos alunos com NEE no ensino regular; 

 Que exigências devem as escolas cumprir para que sejam de e para todos; 

 Que receios, que dúvidas mas também que esperanças sente a escola face ao dever de 

ser de todos e para todos; 

 Se a ideia de uma escola de e para todos e, por consequência, a escola inclusiva, não 

passará de uma utopia ou, mais grave do que isso, de mais um modismo, de mais um 

discurso politicamente correcto. 

Estas questões conduzem-nos directamente ao campo em que queremos 

desenvolver a nossa investigação: Compreender e interpretar como é que a esta escola 

percepciona e põe em prática os desafios e princípios subjacentes a uma Escola 

Inclusiva, constituindo nosso objecto de estudo a inclusão dos alunos com NEE (no 

nosso caso, surdos) numa escola do ensino regular de Lisboa.  

3.2. Objectivos do Estudo 

Num estudo que, por natureza, nos parece heurística e hermeneuticamente rico, a 

preocupação fundamental, e que serve de pano de fundo a esta investigação agora  

(re) iniciada, será a de compreender como é que uma comunidade educativa lida com 

situações tão exigentes e complexas como é a inclusão de alunos com NEE no ensino 
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regular. Deste modo, uma das grandes finalidades deste estudo consiste em 

compreender o modo como a escola anteriormente estudada projecta e implementa 

práticas inclusivas, de modo a responder aos desafios lançados por um dos princípios – 

chave da escola inclusiva: Possibilitar a todas as crianças e jovens o acesso a uma 

educação com qualidade, condição necessária para que lhes seja facultada uma vida 

com maior dignidade.  

A ideia de aprofundar a problemática da inclusão de alunos com NEE, num 

momento em que se defende que a escola é de e para todos, partindo de um estudo 

exploratório inspirado no estudo de caso por nós concluído no âmbito de uma formação 

profissional, ganha todo o sentido quando o que está em causa é obter de uma realidade 

eminentemente complexa uma visão o mais alargada e holística possível.  

Tomada a decisão de elaborar um trabalho mais aprofundado a partir de um outro 

estudo (exploratório) inserido na investigação educacional, tivemos necessidade de 

esclarecer os pressupostos e as motivações desta decisão. Uma destas motivações 

prende-se com a natureza e objectivos desse estudo (exploratório) que, enquanto tal, nos 

obrigou a que a ele voltássemos não só pelas dúvidas suscitadas, pelas muitas perguntas 

às quais não foram dadas respostas mas, sobretudo, pela necessidade de nos 

confrontarmos com o inevitável: A mudança face à inclusão dos alunos ditos com NEE 

nesta escola do ensino regular. 

Um outro pressuposto que esteve na base desta decisão prende-se com a natureza 

do fenómeno em estudo: A Escola Inclusiva.  

De facto, a implementação de escolas mais inclusivas no nosso contexto 

educacional implica mudanças profundas no modo de pensar e de agir de todos os que, 

de algum modo, se encontram relacionados com a Educação, a Escola e o Ensino 

(Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Atkins e Litton, 1994; Billington, 2000; Costa, 

1991, 1995, 1999; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991). Significa que o fenómeno da 

inclusão se constitui como um processo e, fundamentalmente, como um ideal a 

prosseguir, pelo que se impõe um estudo continuado que contemple a dimensão 

temporal e dinâmica do assunto em análise. 

Interessa-nos agora, de um modo mais aprofundado e, por conseguinte, mais 

holístico: 

 Compreender que concepção tem esta escola dos princípios e práticas da Escola 

Inclusiva; 
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 Analisar reflexivamente as modificações introduzidas por esta comunidade 

educativa no que concerne à inclusão de alunos com NEE no ensino regular; 

 Descrever que agentes, que projectos e estratégias são delineados por esta escola 

para que a inclusão de alunos com NEE se torne uma realidade efectiva; 

 Interpretar que consequências tem a inclusão de alunos com NEE no ensino regular 

na vida da escola e, sobretudo, na vida académica e pessoal dos alunos com e sem 

NEE; 

 Enunciar que barreiras persistem à prática dos princípios da escola inclusiva e que 

importa ultrapassar. 

3.3. Opções Metodológicas 

A investigação que nos propusemos desenvolver procurou analisar reflexivamente 

as modificações introduzidas por esta comunidade educativa no que concerne à inclusão 

de alunos com NEE no ensino regular e como ela continua a ser pensada e 

implementada pelos diversos actores responsáveis, na escola, por essa inclusão.  

A complexidade do fenómeno em estudo bem como o tipo de problema que 

pretendemos interpretar e esclarecer – a inclusão de alunos com NEE, no ensino  

regular – motivou e justificou as nossas opções metodológicas. De facto, a partir do 

momento em que pretendemos interpretar a acção dos agentes num contexto 

institucional e social determinado (Boudon, 1979, Bruyne, 1991; Carvalho, 1994, 

Richardson, 1979; Triviños, 1997), em que o que é mais importante é compreender e 

dar sentido aos comportamentos em termos do modo como os diversos participantes 

neste estudo atribuem significado aos acontecimentos significativos (Goldenberg, 1998; 

Hegarty et al., 1989), teremos que enveredar, em termos metodológicos, por uma 

abordagem de natureza essencialmente qualitativa (Abrantes, 1995; Chizzoti, 1991; 

Glesne e Peshkin, 1992; Goldenberg, 1998; Punch, 1998; Yin, 1989, 2001). 

Para Guba e Lincoln (1994), assim como para Morgan (1998) e Reichardt e Rallis 

(1994), ou ainda para Leininger (1994), a investigação de carácter qualitativo tem vindo 

progressivamente a ganhar relevância no campo da investigação desenvolvida nas 

Ciências Sociais e Humanas, permitindo, no que à Investigação Educacional diz 

respeito, desenvolver e explorar os processos e as dinâmicas envolvidos nas práticas 

educativas. Tal significa que uma das grandes preocupações dos investigadores em 
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Educação tem sido, cada vez mais, a de compreender a complexidade quer do acto 

educativo quer da praxis diária das escolas (Bogdan e Biklen, 1982, 1994; Cohen e 

Manion, 1994; Gressler, 1979; Ponte e Santos, 1998; Triviños, 1987).  

Cohen e Manion (1994), Leininger (1994) e Lofland e Lofland (1984), consideram 

que na investigação qualitativa a perspectiva dos participantes – professores, alunos, 

outros actores do cenário educativo, o investigador – é privilegiada na busca da 

compreensão das acções, dos factos ocorridos; eles são convidados a participar na 

análise, directa ou indirectamente. As informações são recolhidas em função de um 

contacto aprofundado com eles, ouvindo-os em entrevistas, observando-os e interagindo 

com eles nos seus contextos naturais. 

Para Cohen e Manion (1994), o modo como nós abordamos os fenómenos 

educativos tem profundas implicações na investigação na sala de aula e na escola. 

Dizem-nos estes autores que, em investigação, convém nunca esquecer que: 

“A escolha do problema, a formulação das questões a responder, a caracterização dos alunos 
e dos professores, as preocupações metodológicas, o tipo de dados recolhidos e o respectivo 
modo de tratamento – são aspectos sempre influenciados pelo ponto de vista defendido pelo 
investigador” (Cohen e Manion, 1994, p. 8).  

Por isso, impõe-se a todo o investigador que seja consciente das suas concepções 

quer da natureza do saber quer da natureza da realidade que pretende estudar. Só assim 

conseguirá fazer uma ciência com consciência, quer dizer, uma ciência consciente dos 

princípios ocultos que comandam as suas elucidações (Bachelard, 1976, 1984, 1994; 

Habermas, 1982; Lakatos e Marconi, 1986, 1991; Morin, 1984, 1997). 

Tais ambições exigem, no entender de Lüdke e André (1986) e por Goldenberg 

(1998) e, ainda, por Triviños (1987) que, no campo da investigação em Educação, 

surjam novas soluções metodológicas que permitam superar algumas das limitações 

sentidas pelas abordagens tradicionais, marcadas, na sua maioria, por metodologias de 

pendor quantitativo.  

Segundo Merriam (1988), a investigação quantitativa insere-se no paradigma 

tradicional científico, dominado exclusivamente por uma abordagem positivista dos 

problemas sócio-educacionais. Diz-nos esta autora que: 

“A investigação tradicional se baseia na afirmação de que a realidade é simples, objectiva, 
podendo ser observada, conhecida e medida. (...) Do ponto de vista da investigação, esta 
visão do mundo percepciona a natureza da realidade como sendo algo constante. Deseja-se a 
confirmação do que está aí; a investigação centra-se nos resultados; é dada ênfase à medida” 
(Merriam, 1988, p. 17).  
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Para Cohen e Manion (1994) esta concepção da investigação educacional funda-se 

numa visão tradicional das Ciências Sociais que preconizava a descoberta de leis 

necessárias e universais que regulamentassem e determinassem quer o comportamento 

individual quer o comportamento social. Dizem-nos estes autores que: 

“A visão de que o conhecimento é sólido, objectivo e tangível” exige que os investigadores 
adoptem “uma abordagem objectiva (ou positivista) do mundo social, isto é, de forma 
rigorosa, real e exterior ao indivíduo”(Cohen e Manion, 1994, p. 6).  

Neste contexto, Bryman (1995) considera que um estudo social, de cariz 

quantitativo, reflecte a preocupação com a relação causal entre variáveis, “o 

investigador é movido por uma análise multivaríável que permite seleccionar os 

diversos efeitos directos e indirectos através de um controle o mais rigoroso possível 

das variáveis aí intervenientes” (Bryman, 1995, p. 7).  

Assim, e ainda segundo este autor,  

“A investigação quantitativa é, então, um género de investigação que usa uma linguagem 
especial que exibe muita similitude com o modo como os cientistas falam sobre o que eles 
investigam na ordem natural – variáveis, controle, medida, experimentação” (p. 12).  

Para Chesla (1992), Barbou (1996) e Gressler (1979), a investigação de cariz 

quantitativo é, de modo geral, marcada por uma certa rigidez, pela fragmentação e pelo 

distanciamento entre pesquisador e os objectos pesquisados, tendo durante muito tempo 

determinado a natureza e o rumo do saber “científico”. Tal postura  

epistemo-metodológica levou muitos teóricos da investigação e investigadores das 

Ciências Sociais, de que e Educação não é excepção, a tecer severas críticas a esta visão 

predominantemente nomotécnica do saber e a procurar outros modos de realizar 

investigação, propondo agora uma abordagem ideográfica do comportamento social e 

individual (Bergum, 1991; Bruyne et al., 1991; Chizzotti, 1991; Goldenberg, 1998; 

Stake, 1978, 1983): A abordagem qualitativa. 

 Historicamente, Bogdan e Taylor (1975) situam o aparecimento da pesquisa 

qualitativa no final do século XIX e início do século XX, na Europa, obtendo mais êxito 

entre antropólogos do que entre sociólogos. Os antropólogos sentiam grande dificuldade 

em aplicar os métodos positivistas ao estudo dos povos primitivos e viram com bons 

olhos a possibilidade de estudos mais descritivos e extensos. Entre os sociólogos 

americanos da Escola de Chicago os métodos qualitativos tornam-se populares entre 

1910 e 1940, aproximadamente, fazendo uso de registos e documentos pessoais e de 

observações participantes. A década de 50 acusa uma ligeira decadência da pesquisa 

qualitativa, acusada pelos positivistas, então em evidência, de "metodologia 
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fora-de-padrão" (Bogdan e Taylor, 1975). Ela reemerge nos anos 60 e 70 através da 

proliferação de ensaios e monografias que abordavam como interpretar dados 

qualitativos (Bogdan e Taylor, 1975) sendo, desde então, utilizada pela Sociologia, 

Antropologia, Psicologia, Linguística e, mais recentemente, pela Educação. 

Actualmente uma grande variedade de pesquisas, sobretudo no campo das 

Ciências Sociais e Humanas, recebe a denominação de “qualitativas”: naturalistas, pós-

positivistas, antropológicas, etnográficas, hermenêuticas, fenomenológicas, ecológicas, 

construtivistas (Alves, 1991; Bruyne et al., 1991, Goldenberg, 1998; Kidder e Judd, 

1986). Todas elas têm em comum a ideia de que é possível conhecer a sociedade a partir 

de contextos particulares, tendo por base o estudo dos significados individuais dos 

diversos participantes na investigação. Assim, o conhecimento passa a possuir uma 

inegável componente subjectiva não se reduzindo a um rol de dados isolados, 

conectados por uma teoria explicativa pois, aqui, o sujeito – observador é parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenómenos, atribuindo-lhes um 

determinado significado (Chizzotti, 1991; Goldenberg, 1998, Kidder, e Judd, 1986).  

 Esta (outra) abordagem epistemo-metodológica sublinha a importância da 

experiência subjectiva dos indivíduos na construção do mundo social, onde os sujeitos 

criam, modificam e interpretam o mundo a que pertencem. Tal postura leva a que, em 

termos metodológicos, se dê ênfase ao que de relativo, de único e singular tem a 

natureza social e humana do mundo, até porque aquilo de que o investigador precisa, 

agora, “não é somente colocar de modo infalível as últimas questões, mas precisa 

igualmente do sentido para o factível, o possível, o correcto aqui e agora” (Gadamer, 

1998, p.28).  

Para Bryman (1995) e Stake (1983) exige-se (agora) que a investigação reflicta a 

especificidade dos seres humanos enquanto “objectos investigáveis”. Por isso, a 

abordagem qualitativa é cada vez mais a aposta daqueles que querem apreender a 

realidade (social) vista como um construto social e como uma complexa rede de 

relações inter-subjectivas situadas num contexto institucional e social determinado 

(Bogdan e Biklen, 1982, 1994; Boudon, 1979; Merriam, 1988; Patton, 1985, 1990; Yin, 

1994, 2001). Tal significa que a abordagem qualitativa parte do pressuposto 

epistemológico anunciado por Schleiermacher (1999) de que: 

“Quanto mais difícil é de apreender a articulação do todo, tanto mais se deve procurar seus 
traços a partir do particular; quanto mais o singular é denso e significativo, tanto mais se 
deve procurar apreendê-lo em todas as suas relações por meio do todo” (p. 52). 
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É neste contexto que devem ser entendidas as palavras de Jaspers (1960) ao 

considerar que o ser humano pode ser abordado de duas maneiras: 

“Como objecto de investigação científica [natural] e como existência de uma liberdade 
inacessível a toda a ciência [natural]. No primeiro caso, falamos do homem como objecto; no 
segundo, da realidade impossível de objectivar que o homem é, e que ele aprofunda quando 
está verdadeiramente consciente de si próprio. O que podemos saber dele não é exaustivo. 
(...) O homem é em princípio mais do que aquilo que pode saber de si” (p. 84).  

Por isso, o investigador, quando opta por uma abordagem qualitativa dos 

fenómenos sociais e humanos, deve ter como pressuposto que “embora a experiência 

nos dê a realidade da vida nas suas múltiplas ramificações, nós somente parecemos 

conhecer uma coisa, a nossa própria vida” (Dilthey, 1975, p. 187). 

São estas diferentes formas de entender os fenómenos (humanos) que, para 

Bryman (1995), fazem a diferença entre investigação quantitativa e qualitativa. 

Assim, mais do que exprimir diferentes formas de recolha de dados, a diferença 

entre elas significa também assunções divergentes acerca da natureza e propósitos da 

investigação nas Ciências Sociais e Humanas. Contudo, o mesmo autor diz-nos que esta 

divisão do mundo da investigação social quantitativa e qualitativa tende hoje a  

dissipar-se, representando antes diferentes formas de conduzir a investigação social, a 

qual deve ser adequada aos diferentes tipos de questões a investigar e capaz de integrar 

diferentes perspectivas em jogo. Por isso, hoje, mais do que nunca, e apesar da 

respectiva especificidade, se fala na inter-relação e combinação entre as duas 

abordagens permitindo, deste modo, um estudo mais holístico da realidade social 

(Bryman, 1995; Bruyne et al., Kidder, e Judd, 1986; Smith e Heshusius, 1986). E, neste 

sentido, nunca é demais relembrar que em ciência “devemos manter a todo o custo a 

variedade, até suportar inclusivamente a contradição” (Inneraty, 1995, p. 117). 

Apesar desta complementaridade metodológica, Stake (1983) menciona ser 

importante distinguir as abordagens quantitativa e qualitativa de pesquisa, já que estas 

assentam em pressupostos epistemológicos diferentes, afirmando, todavia, que grande 

parte dos “investigadores quantitativos” fazem discriminações qualitativas, assim como 

os “investigadores qualitativos” utilizam importantes dados quantitativos nos seus 

estudos.  

Porque as Ciências Humanas não lidam com factos e fenómenos que silenciam o 

homem, mas com factos e fenómenos “que apenas são significativos pela luz que trazem 

aos processos internos do homem à sua “experiência interna”, convém nunca esquecer 

que a ciência conhece a realidade de “modo aproximado, não absoluto, isto é, 
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“O conhecimento fornecido por ela não ‘esgota’ o objecto a que se dedica (...) sendo 
essencialmente fruto de uma elaboração teórica, isto é, de uma ampliação da perspectiva, de 
um novo enquadramento dos velhos conceitos, da clarificação de ligações previamente 
ignoradas ou apenas pressentidas” (Geymonat, s/d, p. 110). 

Por isso, e como muito bem viu Diltey (1974), 

“A compreensão da realidade é um momento importante na sua formação, mas apenas um 
deles. (...) E a elevação da vida à consciência no conhecimento da realidade, a apreciação da 
vida e a actividade volitiva foi o lento e difícil trabalho que a humanidade realizou na 
evolução das concepções da vida” (p.41). 

Daí que, de um modo geral, a abordagem qualitativa revele a preocupação do 

pesquisador com problemas do quotidiano, sobretudo os que envolvem o modo de vida 

das pessoas. Trata-se, por isso, de uma forma de investigação com grande potencial para 

alcançar dimensões profundas do comportamento humano (Goldenberg, 1998; 

Creswell, 1994; Leininger, 1994; Kidder, e Judd, 1986; Reichardt e Rallis, 1994). 

Através dela o desvelar de situações ocorridas no campo da educação, por exemplo, 

pode desencadear intensas modificações em acções futuras a partir da reflexão, por 

parte dos sujeitos participantes.  

Cabe ao investigador criar as condições para que os diferentes participantes no 

estudo encontrem a melhor forma de responder de acordo com o seu ponto de vista 

acerca do mundo que os rodeia. Como escreve Patton (1985), interessa aqui 

compreender: 

“A natureza do cenário – o que significa para os participantes este cenário, como são as suas 
vidas, o que se passa com eles, quais os seus significados, como lhes parece ser o seu mundo 
neste mesmo cenário – e na análise ser capaz de comunicar estas crenças aos outros que 
estão interessados neste cenário (...). O analista deve esforçar-se por uma compreensão 
profunda” (p. 1).  

Patton (1985, 1990) pensa que a investigação qualitativa deve ser entendida como 

um esforço para compreender as situações na sua unicidade enquanto partes de um 

contexto particular, assim como as interacções que aí se desenrolam. Bogdan e Biklen 

(1982, 1994) referem que a investigação qualitativa é “a que se desenvolve numa 

situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada” (p. 18). 

Segundo Bogdan e Biklen (1982, 1994), a investigação qualitativa aproxima o 

investigador do meio em que ocorre o fenómeno em estudo, colocando-o o em contacto 

directo com os principais intervenientes no estudo. Por isso, Merriam (1988) alerta-nos 

para o facto de “o investigador não poder nunca estar “fora” do fenómeno” (p. 19). Será 

no contacto quotidiano com os participantes que o investigador se conseguirá aperceber 
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de como as pessoas dão sentido e vivenciam as suas vidas, como as pessoas estruturam 

o seu mundo social. Por isso, é importante que se certifique de que está a apreender 

correctamente a diversidade de perspectivas e de sentidos aí existentes. 

De entre as capacidades necessárias a quem conduz este tipo de investigação, 

podemos enumerar: a) atenção ao fenómeno estudado; b) capacidade para ouvir; c) 

acuidade para efectuar observações; d) disciplina para efectuar registos; e) organização 

para armazenar e classificar registos; f) capacidade para realizar sínteses; g) capacidade 

para se colocar na perspectiva do outro como forma de facilitar a comunicação e 

conseguir colaboração; h) paciência e perspicácia para captar nos acontecimentos da 

vida diária os aspectos que trarão a compreensão desejada daquilo que se está a estudar. 

Bogdan e Taylor (1975) consideram que a capacidade mais difícil de ser 

desenvolvida no investigador, mas extremamente necessária, é a compreender o 

contexto onde a pesquisa será realizada, as suas estruturas de poder, as suas redes de 

comunicação, os seus valores e símbolos, controlando a ansiedade de intervir sobre este 

contexto.  

Strauss e Corbin (1990) referem-se também àquilo que eles chamam “sensibilidade 

teórica” (theoretical sensitivity) do investigador, reportando-se esta, por um lado, à 

capacidade de abertura do investigador às exigências da investigação qualitativa e, por 

outro, à consciencialização da existência de certas subtilezas presentes nas múltiplas 

significações dos dados recolhidos.“Ela é, pois, a qualidade de ter o discernimento, a 

habilidade de atribuir significado aos dados, a capacidade de entender e a capacidade de 

separar o essencial do supérfluo” (Staruss e Corbin, 1990, p. 42). 

 Para estes autores esta “sensibilidade teórica” advém de um determinado número de 

fontes, incluindo a literatura da especialidade, as experiências profissionais e pessoais.   

3.3.1. O estudo de caso  

Uma importante característica da investigação qualitativa reside na diversidade de 

estratégias metodológicas postas ao dispor do investigador. Perante tal diversidade, o 

investigador terá de fazer opções, sabendo de antemão que, ao fazê-lo, deverá assumir e 

lidar com as limitações das estratégias que decidiu seguir. Neste sentido, Yin (1994, 

2001) considera que, ao escolher a abordagem que pensa ser a mais adequada para o seu 

estudo, o investigador deve ter consciência das razões pelas quais optou por este 

caminho e não por outro.  
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Na base dessa escolha o investigador deve ter em conta os seguintes aspectos: A 

questão a investigar; o controlo que possui dos acontecimentos e comportamentos 

humanos; a contemporaneidade do fenómeno (Ruela, 2000; Yin 1994, 2001). Autores 

como Cohen e Manion (1994), Merriam (1988) e Yin (1994, 2001) defendem que uma 

das metodologias indicadas para estudar fenómenos revestidos de grande actualidade, 

inseridos num contexto social complexo, como é o educacional, e que colocam questões 

do tipo “como” e “porquê”, é o estudo de caso. 

Por consideramos ser este o método mais indicado para o estudo da complexidade 

e importância do fenómeno em estudo, diremos que a nossa investigação assumirá as 

características principais de um estudo de caso: (a) centrar-se-á nos processos e nas 

dinâmicas; (b) dependerá de forma decisiva do investigador; (c) proceder-se-á por 

indução, reformulando no curso do seu desenvolvimento os seus objectivos, 

problemáticas e instrumentos; (d) basear-se-á em descrição densa, que vai além dos 

factos e das experiências, apresentando o mais pormenorizadamente possível o 

contexto, as emoções e as interacções sociais que ligam os diversos participantes entre 

si (Dezin, 1989; Merriam, 1988; Yin, 1994, 2001). 

Gostaríamos de salientar que, pese embora a perspectiva tendencialmente holística 

que é característica do estudo de caso, não teremos nem poderíamos nunca ter a 

pretensão de ter estudado e de ter observado o fenómeno no seu todo, ou de ter fixado 

todas as ocorrências acerca do fenómeno que nos propusemos investigar até porque, 

convém não esquecer, que o paradigma em que assenta a abordagem qualitativa parte do 

princípio de que a realidade, para além de caleidoscópica é, na sua essência, mudança e, 

portanto, um eterno processo em devir e que, por isso mesmo, nunca poderemos 

esquecer que a ciência não pode ter “como objectivo descrever a realidade tal como ela 

é” (Caraça, 1975, p. 108). No entanto, globalmente, pensamos obter alguns dados 

relevantes para a compreensão do problema em causa: A inclusão dos alunos com NEE 

no ensino regular. 

Apesar de algumas limitações reconhecidas pela literatura especializada, o estudo 

de caso, ao proporcionar meios de investigar unidades sociais de extrema complexidade 

com inúmeras variáveis importantes para a compreensão do fenómeno, é 

particularmente adequado para os estudos em Educação (Merriam, 1988). O estudo de 

caso permite “investigar e analisar intensivamente fenómenos multifacetados que 

constituem o ciclo de vida de determinada unidade” (Cohen e Manion, 1994, p. 106). 
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Merriam (1988) considera que o estudo de caso permite um relato rico e holístico 

do fenómeno. Lüdke e André (1986) dizem-nos que este método exige que o 

investigador procure descrever a complexidade de um determinado fenómeno 

focalizando-o como um todo e assuma que não existe uma única realidade. Por isso, é 

importante que o investigador apresente os diversos pontos de vista dos participantes no 

estudo, incluindo o seu.  

Se aplicarmos ao estudo de caso o princípio epistemológico enunciado por 

Bachelard (1986) de que “em ciência nada é dado tudo é construído”, diremos que o 

caso não é dado mas construído ao longo do processo de estudo. Tal pressupõe que ao 

estudo de caso subjaza a ideia de que se, por um lado, o investigador se deixa, em certo 

sentido, determinar pelo fenómeno a investigar, por outro, também o fenómeno é 

determinado e influenciado pelo olhar do investigador. Por isso, é de aceitar como 

fundamental que ao investigador importa “manter a vista atenta à coisa, através de todos 

os desvios a que se vê constantemente submetido em virtude das novas ideias que lhe 

ocorram” (Gadamer, 1998, p. 402). Assim, a compreensão que o estudo de caso nos dá 

do fenómeno em análise é sempre um projectar, pois, mal apareça um primeiro sentido 

para o fenómeno a estudar, o investigador como que (pré) figura um sentido do todo.  

Neste sentido, e porque compreender é, aqui, sempre um lançar-se para a frente, a 

compreensão que se quer no estudo de caso consiste, como diria Gadamer 

(1998),“precisamente na elaboração desse projecto prévio que, obviamente, tem de ir 

sendo constantemente revisado com base no que se dá conforme se avança na 

penetração do sentido” (p. 402).  

Por isso, o estudo de caso exige a observação detalhada de um contexto, ou de um 

indivíduo, de fontes documentais ou de um acontecimento específico. 

O estudo de caso aponta para vários procedimentos que começam pelo design 

inicial, pela recolha de dados e pela respectiva análise (Dezin, 1989;Yin, 1994, 2001). 

Por isso, há que saber o que constitui o caso, como e quando se faz a recolha de dados, 

o quê e quando observar, quem são os entrevistados, qual a documentação necessária, 

como se analisam os dados recolhidos. Cohen e Manion (1994) consideram que o 

estudo de caso se apoia essencialmente nos dados obtidos nas entrevistas, observações e 

recolha documental, cabendo ao investigador decidir a sua importância para o 

desenvolvimento e a compreensão do caso em estudo.  

Sabendo nós que o foco de interesse no estudo de caso é uma única unidade em 

análise, no nosso estudo a unidade de análise seleccionada foi a escola, enquanto 
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comunidade educativa, vendo como ela encara o processo de inclusão de alunos com 

NEE no ensino regular, nomeadamente compreender que processos essa escola tem para 

essa inclusão e conhecer como, actualmente, são efectivados, na prática, os princípios 

orientadores de uma escola de e para todos. Neste trabalho decidiu-se analisar uma 

escola onde houvesse um número considerável de alunos com NEE e que a sua inclusão 

fosse considerado um elemento importante. 

3.4. Procedimentos Metodológicos 

3.4.1. Participantes do Estudo 

Qualquer investigação pressupõe que se definam e escolham os participantes do 

estudo. Quando se trata de um fenómeno tão complexo e multifacetado como a 

diversidade e, mais propriamente, a inclusão de alunos com NEE no ensino regular, ela 

tem de ser criteriosa, intencional e estratégica, não podendo, por isso, considera-se uma 

amostra probabilística (Bryman, 1995; Merriam, 1994; Patton, 1985, 1990). 

Dadas as características, os contextos e os objectivos deste estudo, o objecto 

seleccionado só poderia ser a escola onde foi efectuado o estudo exploratório já 

anteriormente referido: Uma Escola Secundária da área de Lisboa, cuja população 

escolar incluía na época um número significativo de alunos com NEE e para a qual a 

inclusão fosse considerada um elemento importante.  

A escolha efectuada procura fazer cumprir os requisitos necessários para que esta 

investigação fosse levada avante. Neste caso, os participantes são alguns daqueles que 

estão directamente (ou indirectamente) envolvidos, nesta comunidade educativa, na 

inclusão de alunos com NEE no ensino regular: Alunos com e sem NEE; Professores 

que leccionam alunos com e sem NEE; Pais e Encarregados de Educação de alunos com 

NEE; Psicóloga Escolar; Professor do Apoio Educativo; Directores de Turma; 

Auxiliares da Acção Educativa; e representantes dos órgãos de gestão da  

escola – Presidente da Comissão Executiva Provisória, Presidente do Conselho 

Pedagógico e Presidente da Associação de Estudantes. 

A nossa escolha pela participação destes elementos da comunidade educativa na 

qual decorreu a nossa investigação, visou, essencialmente, recolher dados sobre a 

evolução do processo de inclusão de alunos com NEE nesta comunidade educativa, 
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particularmente a forma como a escola tem vindo a percepcionar e a concretizar a 

inclusão destes alunos no ensino regular. 

3.4.2. Instrumentos de Recolha de Dados 

A investigação empírica desenvolveu-se em torno de dois objectivos principais: 

Analisar reflexivamente a evolução do processo de inclusão de alunos com NEE no 

ensino regular; compreender o papel dos vários elementos da comunidade educativa na 

construção e implementação de uma escola mais inclusiva. 

Estes dois grandes objectivos podem ser vistos como os determinantes principais 

quer dos aspectos metodológicos quer dos métodos de recolha de dados específicos 

pois, como refere Abrantes (1995), a escolha da metodologia e dos respectivos 

instrumentos de recolha de dados a utilizar num determinado trabalho de investigação 

educacional: 

“Depende dos objectivos do estudo e do tipo de questões a que ele procura responder, da 
natureza do fenómeno estudado e das condições em que esse fenómeno decorre” (p. 205).  

Dada a essência e finalidades deste estudo, durante o seu desenvolvimento vão ser 

utilizados quatro instrumentos que nos parecem fundamentais num estudo desta 

natureza: A entrevista, a observação e a análise documental (Bryman, 1995; Merriam, 

1994; Patton, 1990; Yin, 1994, 2001). Estes são, no entender de vários autores, 

instrumentos fundamentais quando o que está em causa é recolher dados sobre uma 

realidade complexa e multifacetada que, não obedecendo a qualquer tipo de 

determinismo apriorístico, vai emergindo à medida que a vamos questionando e (in) 

formando. Por conseguinte, “os seus questionamentos não são deduzidos a posteriori de 

um quadro conceptual, mas induzidos a priori por uma realidade interpelante” (Guerra, 

2000, p. 43). 

3.4.2.1. A entrevista 

Bogdan e Biklen, (1982, 1994) consideram a entrevista como uma das estratégias 

fundamentais utilizadas na investigação para a recolha de dados (sobretudo quando ela é 

de índole qualitativa), podendo ser utilizada em conjugação com a análise documental, 

com a observação ou com qualquer outra técnica de recolha de dados. Para Glesne e 

Peshkin (1992) e para Eisner (1991), na investigação qualitativa a entrevista é um dos 
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meios privilegiados ao dispor do investigador para descrever, entender e interpretar os 

fenómenos tal como eles se apresentam aos diversos participantes no estudo. 

 Nesta investigação, a entrevista assumiu particular importância já que, e de acordo 

com Merriam (1994), nos estudos de caso, a maioria da informação necessária para a 

compreensão do fenómeno a estudar é recolhida através dela. Por isso, “o investigador 

deve ter claro que tipo de informação é desejada bem como que questões são as mais 

apropriadas para a obtenção dessa informação” (p. 86). 

Merriam (1994) considera que entrevista pode assumir várias formas e Patton 

(1985, 1990) refere três tipos de entrevista: 1) informal; 2) semi-estruturada; e 3) 

estruturada ou, utilizando as palavras do autor, padronizada optando o investigador pela 

mais adequada à natureza e objectivos do seu estudo. No nosso caso optámos pela 

entrevista semi-estruturada, uma vez que pretendemos, através de uma interacção verbal 

investigador-participante, recolher informação de todos os participantes no estudo 

através de um processo de verdadeira conversação, onde o acto de perguntar tem por 

principal escopo: 

“Atender realmente o outro, deixar valer os seus pontos de vista e pôr-se em seu lugar, e 
talvez não no sentido de que se queira entendê-lo como esta individualidade, mas sim no de 
que se procura entender o que diz” (Gadamer, 1998, p. 561). 

Numa verdadeira conversação, a principal preocupação é providenciar: 

“Que os interlocutores não passem ao largo um do outro (...) É por isso (...) que a primeira 
condição da arte da conversação é nos assegurarmos de que o interlocutor nos acompanhe no 
mesmo passo, já que (...) aquele que fala é, sempre ele mesmo, aquele que se põe a falar até 
que apareça por fim a verdade daquilo de que se fala” (Gadamer, 1998, p. 541). 

A existência de um guião que serviu de base às entrevista por nós realizadas (Ver 

Anexo A), que pode ser complementado com questões pertinentes surgidas durante a 

própria entrevista, faz que elas sejam essencialmente exploratórias (Glesne e Peshkin, 

1992; Merriam, 1994; Triviños, 1987), isto é, o investigador, ao invés de controlar o 

conteúdo das questões de uma forma demasiado rígida, deve dar ao sujeito 

determinadas condições para que consiga contar a sua história em termos pessoais, 

revelando, deste modo, a sua perspectiva sobre os acontecimentos. Tal facto  

possibilita-lhe: 

“Responder à situação em causa, fazendo emergir no entrevistado as suas mundivisões 
possibilitando, desta forma, o aparecimento de novas ideias sobre o assunto” (Merriam, 
1994, p. 74). 

Por isso, diremos com Bogdan e Biklen (1982, 1994), que: 
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“Mesmo quando se utiliza um guião, as entrevistas qualitativas oferecem ao entrevistador 
uma amplitude de temas considerável, que lhe permite levantar uma série de tópicos e 
oferecem ao sujeito a oportunidade de moldar o seu conteúdo” (p. 135).  

No nosso estudo a entrevista permitiu-nos não só obter as várias mundivisões 

referentes a cada interveniente no fenómeno em estudo, mas também superar eventuais 

dúvidas sentidas aquando da recolha documental e das observações realizadas. Assim, 

no contacto com os entrevistados foi possível obter informações claras e preciosas para 

a compreensão do problema em estudo (Glesne e Peshkin, 1992).  

Na elaboração e no decorrer das entrevistas tivemos constantemente a preocupação 

de ver se o conteúdo da pergunta estava a ser entendido pelos entrevistados. De facto, 

não nos devemos esquecer que as questões devem emergir da sensibilidade do 

investigador face ao significado que os participantes atribuem à situação (Eisner, 1991; 

Mertens e McLaughlin, 1995).  

Neste contexto, e uma vez que no nosso estudo um dos seus principais 

participantes foi uma parte da população estudantil com características particulares – a 

surdez – a entrevista apresentou-se-nos como um desafio, já que entrevistar 

participantes com esta especificidade pode apresentar grandes desafios devido às 

capacidades de comunicação necessárias quer ao investigador quer aos participantes. No 

sentido de, por um lado, respeitarmos a especificidade linguística destes intervenientes 

e, por outro, melhorarmos a comunicação entre investigador e respondentes, 

recorremos, sempre que necessário, a uma intérprete de língua gestual portuguesa. 

Deixámos, aliás, esta opção e decisão aos participantes surdos, tendo um deles optado 

pela não presença da intérprete. 

As entrevistas foram realizadas num tempo e num espaço a acordar pelos vários 

participantes e pelo investigador no sentido de, por um lado, respeitar as conveniências 

e disponibilidades de cada um dos participantes e de, por outro, garantir um ambiente 

familiar aos entrevistados, até porque “as boas entrevistas caracterizam-se pelo facto de 

os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre os seus pontos de vista” 

(Bogdan e Biklen, 1994, p. 136). 

À excepção de uma entrevista a um dos participantes no estudo (por opção sua) 

todas as entrevistas, consoante a especificidade dos diversos entrevistados (surdos ou 

ouvintes; utilização de comunicação oral ou de comunicação gestual) foram gravadas 

em material áudio e audio-visual, uma vez que, para além de ter a vantagem de 

apreender mais rápida e fidedignamente os dados do que as anotações escritas (Lincoln 
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e Guba, 1985), permite também “registar todas as expressões orais e gestuais, 

imediatamente, deixando o entrevistados livre para prestar toda a sua atenção ao 

entrevistado” (Lüdke e André, 1986, p. 37). 

Uma vez realizadas e gravadas, todas as entrevistas foram fielmente transcritas. No 

caso em que a linguagem utilizada pelos participantes surdos foi gestual, recorremos ao 

tradutor/interprete para a sua transcrição. Posteriormente foram analisadas e 

interpretadas de acordo com determinados tópicos de categorização definidos a 

posteriori. 

3.4.2. 2. A observação 

Para Merriam (1998) e Simpson e Tuson (1995) a observação é, no estudo de caso, 

um meio de recolha de dados que possibilita ao investigador estar próximo do objecto 

de estudo e aperceber-se em primeira-mão de determinados fenómenos no respectivo 

contexto e no momento exacto da sua ocorrência.  

Simpson e Tuson (1995) e Patton (1985, 1990) consideram que, em certos casos, a 

observação pode fornecer um conhecimento mais aprofundado do que se nos ficássemos 

apenas pela entrevista, porque ela permite-nos um conhecimento do contexto onde os 

fenómenos ocorrem e pode permitir ao investigador ver coisas das quais nem os 

próprios participantes têm consciência ou que evitam discutir. Por isso, um bom 

observador terá de ter a capacidade de monitorizar as deixas verbais e não verbais, 

assim como o uso corrente, ambíguo e descritivo da linguagem (Eisner, 1991).  

 Para Simpson e Tuson (1995) e Patton (1990), a observação permite ao 

investigador descrever os diferentes modos como os diversos participantes se 

comportam relativamente uns aos outros, em determinados contextos sociais. Assim, a 

observação permitiu ao investigador observar, identificar e compreender “modelos de 

interacção, frequência de interacções, orientação dos padrões de comunicação e 

mudanças nesses modelos (...) desse ambiente social” (Patton, 1990, p. 141).  

 A literatura refere vários modos de observar, correspondendo a diversos tipos de 

observação, tendo cada um deles vantagens e desvantagens que, por isso mesmo, devem 

ser bem ponderadas pelo investigador antes de decidir que observação vai realizar 

(Eisner, 1991; Simpson e Tuson, 1995; Triviños, 1987). No nosso estudo, o tipo de 

observação utilizada foi não participante. Contudo, e dada a nossa condição de docente 



 

119 

na escola sobre a qual incide esta investigação, diríamos com Lima (1998) que, também 

neste caso: 

“O investigador é sempre participante, na medida em que a sua presença, mesmo silenciosa, 
(...) interfere no contexto social analisado, e na medida, ainda, em que ao familiarizar-se com 
o contexto e com as pessoas, ao estabelecer relações sociais e ao interactuar com muitos 
actores, vai-se aproximando, por vezes do ponto de vista afectivo e emocional, daqueles que 
a investigação convencional tende a reduzir ao estatuto de “objectos” de pesquisa” (pp. 31-
32). 

Esta investigação envolveu um conjunto diverso e, por isso, marcadamente 

heterogéneo de participantes. Tal facto significou contar, por parte do investigador, com 

a existência de interacções entre pessoas com diferentes modos de interpretar e de estar 

no mundo (Simpson e Tuson, 1995). Por isso, impõe-se que se tomem decisões quanto 

aos aspectos a observar. No nosso estudo decidimo-nos por observar alunos surdos e 

ouvintes e respectivos professores em contexto escolar, nomeadamente, em situação de 

sala de aula e em diversas disciplinas do seu currículo.  

No que diz respeito ao número de observações a realizar, não existe na literatura 

consenso sobre isso. Eisner (1991), Patton (1985, 1990) e Simpson e Tuson (1995) 

referem que cabe ao investigador decidir, de acordo com a natureza e objectivos do 

estudo, o número de observações a realizar. Assim, e dado que os alunos surdos se 

encontram incluídos em diferentes regimes – “integração plena” e “misto” – optámos 

por realizar observações que contemplassem os dois regimes, tendo sido dois o número 

de observações realizadas por regime focaram-se, entre outros, nos seguintes aspectos: 

Interacções professor-aluno; interacções aluno-aluno; linguagem utilizada nessas 

interacções; estratégias didáctico-pedagógicas; e os materiais educativos utilizados. 

3.4.2. 3. A análise documental 

Uma outra forma por nós utilizada na recolha de informação foi a análise 

documental. De acordo com Merriam (1988), a análise documental assume um papel 

importante na investigação qualitativa, uma vez que ela é uma das maiores fontes de 

recolha de dados no estudo de caso. Diz-nos esta autora que a diversa documentação 

existente “pode ajudar o investigador a descobrir significados, a desenvolver 

compreensão, e a descobrir ideias relevantes para o problema a investigar” (p. 118). 

Para Lüdke e André (1986) a análise documental assume grande importância no 

levantamento de novas questões sobre o fenómeno em estudo.  
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Uma vez que “toda a sociedade letrada produz uma variedade de material com a 

intenção de informar, entreter ou persuadir a população” (Kidder, e Judd, 1986, p. 286), 

deparamo-nos com a necessidade de definir qual o tipo de documentação adequado para 

o desenvolvimento da investigação, podendo aquela variar de investigação para 

investigação. 

Merriam (1988) refere-se a três tipos de documentação que interessa analisar 

aquando de uma investigação: (1) registos e arquivos públicos; (2) documentos 

pessoais; (3) traços físicos. Contudo, diz-nos a autora, “uma investigação pode ela 

própria criar documentação de acordo com os propósitos da investigação” (p. 109) até 

porque, segundo a autora, pode dar-se o caso de os documentos não terem sido escritos 

de acordo com os interesses e objectivos da investigação.  

No decorrer do nosso estudo pretendemos ter acesso a documentos que nos 

permitiram obter informações relevantes para a compreensão do fenómeno a investigar. 

Destacam-se, de entre outros, os seguintes: 

 Actas de reuniões de Conselho de Turma com alunos com NEE; 

 Actas de reuniões de Conselho Pedagógico; 

 Actas de reuniões com o Professor responsável pelos Apoios Educativos; 

 Acta de outras reuniões cujo assunto a tratar tenha sido ensino especial;  

 Actas de reunião de Directores de Turma (turmas com alunos dos de NEE) com 

Encarregados de Educação destes alunos; 

 Processos individuais de alunos com NEE; 

 Pautas de avaliação de final de período; 

 Relatórios de alunos propostos para Apoio Pedagógico Acrescido; 

 Projecto Educativo de Escola; 

 Regulamento Interno de Escola; 

 Correspondência relativa a alunos com NEE; 

 Legislação sobre ensino especial/Apoios Pedagógicos Acrescidos;  

 Panfletos anunciativos de actividades relacionadas com a inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais;  

 Projectos apresentados e informações acerca dos alunos com NEE;  

 Outros Projectos que envolvam alunos com NEE. 

Perante a complexidade e diversidade dos documentos a analisar, a literatura 

aponta para a necessidade de o investigador separar o essencial do supérfluo e descobrir 

o sentido (nem sempre evidente) dos documentos. Gagel (1997) refere que um dos 
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processos que devemos seguir na selecção e análise de documentos deve ser a 

investigação hermenêutica (hermeneutic inquiry), onde o investigador se assume como 

intérprete daquilo que já foi dito por meio da escrita. Como nos lembra Gadamer 

(1998), “o texto traz um tema à fala, mas quem o consegue é, em última análise, o 

desempenho do intérprete” (p. 565). Assim, compreender um documento significa 

sempre saber que: 

“Embora se tenha de compreendê-lo em cada caso de uma maneira diferente, continua sendo 
o mesmo texto que, cada vez, se nos apresenta de modo diferente. (...) Assim, a compreensão 
não se satisfaz no virtuosismo técnico de um ‘compreender’ tudo o que está escrito. Pelo 
contrário, numa experiência autêntica, isto é, num encontro com algo que vale como 
verdade” (Gadamer, 1998, pp. 579-706). 

3.4.2.4. Conversas informais 

Gostaríamos de referir que, para além das fontes de informação já mencionadas, 

tivemos e pensamos ter muitas conversas informais, noutros contextos que não apenas o 

das entrevistas e da observação, com os diversos participantes neste estudo e, com 

outros, que por motivos que nos foram alheios não quiseram nele participar: com os 

professores, a psicóloga, os alunos, as auxiliares de acção educativa e com alguns dos 

pais e encarregados de educação dos alunos com NEE, intérprete de Língua Gestual 

Portuguesa e responsável pelo ASE.  

Estes momentos constituíram-se em importantes oportunidades de cumplicidade, 

empatia e de alargamento do conhecimento pessoal sobre a forma como cada agente 

vivênciou e participou no processo, assim como perceber que sentidos e significados 

marcarão as suas vidas futuras.  

3.4.3 Procedimentos  

Simpson e Tuson (1995) bem como Merriam (1988) referem que na investigação 

qualitativa a recolha e análise de dados deve ser feita em simultâneo. Diz-nos a autora 

que a “análise começa com a primeira entrevista, com a primeira observação, o primeiro 

documento lido” (p. 119). Por isso, desde o início do estudo que se fez uso de 

procedimentos analíticos, se definiram caminhos a seguir e se tomaram decisões (Lüdke 

e André, 1986). 

Esta simultaneidade permitiu ao investigador orientar e fundamentar a recolha de 

dados de forma mais produtiva, ao mesmo tempo que lhe possibilitou o 

desenvolvimento de uma base de dados relevante e parcimoniosa (Merriam, 1988).  
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Lofland e Lofland (1984) referem que grande parte do sucesso da investigação 

qualitativa depende de determinados cuidados que o investigador deve ter no modo 

como inicia, desenvolve e termina o seu estudo. Assim, o investigador deve: 

“Fazer uso de contactos/conhecimentos do terreno de modo a remover possíveis obstáculos 
típicos do início de uma investigação; Evitar fazer perder tempo aos participantes do estudo 
com pedido de informação que já é do conhecimento público; Tratar os participantes do 
estudo com a devida cortesia; Porque a investigação qualitativa pede aos participantes que o 
investigador tenha acesso às suas vidas, ao seu pensamento e às suas emoções, é também 
importante esclarecer honestamente os participantes sobre os fins da investigação em curso” 
(p. 25). 

Salvaguardadas as devidas precauções que este tipo de estudo exige, numa 

primeira fase foram estabelecidos contactos no sentido de obter a colaboração dos 

intervenientes no processo. Posteriormente, tendo por base a literatura consultada, 

recolheu-se informação sobre as características gerais consideradas importantes para a 

delimitação do objecto de estudo. Procurou-se essa informação na documentação 

existente na escola e junto de organismos directa ou indirectamente relacionados com o 

assunto do estudo. Procurou-se, igualmente, no decorrer da observação, recolher 

informação considerada importante e imprescindível quer para a orientação e realização 

das entrevistas quer para a sua posterior análise. 

Depois de elaborados os respectivos guiões das entrevistas e de elucidados os 

entrevistados sobre os objectivos deste estudo e, consequentemente, das entrevistas, 

assim como do local e do tempo da realização das mesmas, decidiu-se pela sua gravação 

em material áudio e audiovisual, bem como pela sua posterior fiel transcrição. As 

entrevistas com alunos surdos foram posteriormente lidas com a intérprete de língua 

gestual. Convém referir que a entrevista com a professora responsável pelos Apoios 

Educativos da escola foi, por opção sua, manuscrita. No final foi-lhe lida a entrevista 

para garantir que era essa a informação que ela queria fornecer.  

Por último, gostaríamos de referir que as observações de sala de aula foram 

realizadas nos 2º e 3º períodos do ano lectivo de 2000/2001, por pensarmos que nesta 

altura do ano o tipo de relações existentes entre os participantes do estudo (alunos com e 

sem NEE e Professores que leccionam alunos com e sem NEE) se encontrava mais 

definida e solidificada. Esta opção permitiu-nos compreender com mais rigor e clareza, 

de entre outros, os seguintes aspectos: Interacções professor-aluno; interacções  

aluno-aluno; linguagem utilizada nessas interacções; qualidade da informação dada aos 

alunos com e sem NEE; estratégias didáctico-pedagógicas utilizadas na sala de aula; 
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materiais educativos utilizados; e confronto entre os ideais e as práticas da escola 

inclusiva. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

“ (...) a realidade humana é sempre mais rica do que a explicação e 
a descrição que dela nos faz o espírito humano”  
(Debesse, 1984, p. 9). 

 

4.1. Introdução 

Para Bogdan e Biklen (1994), a análise de dados consiste: 

“No processo de busca e organização sistemática de transcrições, notas de campo e outros 
materiais que foram sendo acumulados, com o objectivo de aumentar a compreensão desses 
mesmos materiais e permitir apresentar aos outros o que se encontrou” (p. 205).  

É esta actividade que nos possibilita a reflexão sobre a informação recolhida, 

permitindo-nos ir definindo mais claramente as questões do estudo e ir procurando 

novos dados ou o aprofundamento de alguns já recolhidos (Simpson e Tuson, 1995). 

Merriam (1998) refere três níveis de análise, que corresponderão a três diferentes 

formas do estudo de caso: (1) descritiva; (2) categorial ou tipológica; (3) conceptual 

(developing theory). Enquanto os dois primeiros níveis se ficam apenas pela descrição, 

“o terceiro nível implica fazer inferências e desenvolvimento teórico” (p. 140). É um 

processo que nos permite passar: 

“Das trincheiras empíricas para uma maior cobertura conceptual da paisagem: não nos 
ficarmos apenas pela negociação com o observável mas também com o inobservável, e 
ligarmos estes dois campos com sucessivas camadas de “cola inferencial” (Miles e 
Huberman, 1984, p. 228).  

Neste sentido, nem a descrição nem a categorização esgotam a análise de dados. O 

investigador tem de ultrapassar a fase da descrição e tentar acrescentar algo ao já 

conhecido (Bruyne, et al. 1991; Goldenberg, 1998; Lüdke e André, 1986; Triviños, 

1987).  

Patton (1990) e Goldenberg (1998) consideram que a análise qualitativa dos dados 

requer criatividade para, a partir de um amontoado de dados em bruto, descobrirmos 

sentido, delinearmos categorias de significância, interpretarmos o mais holisticamente 
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possível a informação recolhida e encontrar um modo claro de comunicar esta 

interpretação aos outros. 

Bergum (1991), Strauss e Corbin (1990) referem que, aquando da apresentação e 

da discussão dos resultados, o investigador qualitativo deve fornecer uma apresentação 

suficientemente detalhada do contexto onde decorreu a investigação, desocultando o 

espaço e os participantes. Esta apresentação ajudará a caracterizar de modo mais 

apropriado o “quadro” onde decorre a investigação, assim como a complexidade e 

diversidade do fenómeno investigado. Contudo, manter-se-á em anonimato, por razões 

de ordem ética e profissional, quer o espaço quer os participantes, pelo que os nomes 

atribuídos serão fictícios. 

Nesta investigação, recolhemos um conjunto de dados que, pela sua considerável 

quantidade, foram organizados e analisados de acordo com os aspectos mais relevantes 

para o nosso estudo: (1) Destaque dos pontos de vista considerados fulcrais para a 

adesão, ou não, dos múltiplos intervenientes no processo de implementação de práticas 

inclusivas da escola; (2) Confronto das posições desses intervenientes com o que é dito 

sobre a escola inclusiva pelas políticas educativas e pela literatura; (3) 

Obstáculos/dificuldades que persistem na passagem à prática dos princípios da escola 

inclusiva; (4) Percepção de projectos delineados e postos em prática pela comunidade 

educativa para ultrapassar os receios e dúvidas sentidos por esta comunidade face à 

inclusão de alunos com NEE no ensino regular; (5) Expectativas dos diversos agentes 

desta comunidade educativa face à possibilidade de futuramente se levarem a cabo 

práticas mais inclusivas nas nossas escolas. 

Importa, então, referir que, por questões de organização, de significância e de 

relevância da apresentação e discussão dos resultados, decidimo-nos por agrupar os 

dados segundo os diversos pontos de vista de alguns agentes desta comunidade 

educativa referentes às diversas questões que enformam esta investigação, na qual eles 

colaboraram. Assim, apresentaremos os pontos de vista de: Professores que leccionam 

alunos com e sem NEE; Alunos com e sem NEE; Pais e Encarregados de Educação de 

Alunos com NEE; Representantes dos Órgãos de Gestão da Escola (Presidente da 

Comissão Executiva Provisória, Presidente do Conselho Pedagógico e Presidente da 

Associação de Estudantes); Serviços de Psicologia e Orientação Escolar; Auxiliares de 

Acção Educativa; e do Professor dos Apoios Educativos. 
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Decorrente desta postura, delineamos alguns temas/problemas sobre os quais 

sentimos urgência em reflectir para podermos compreender, de forma mais produtiva e 

abrangente, a problemática que aqui nos ocupa. 

4.2. O Contexto e os Participantes 

4.2.1. A Escola 

A escola onde decorreu a nossa investigação é uma escola secundária de Lisboa 

que possui uma larga tradição no ensino artístico em Portugal. Ultrapassou já os 60 anos 

de vida, tendo, “ao longo da sua história, um papel importante e prestigiado no meio 

artístico português (Projecto Educativo de Escola - PEE). Este prestígio deve-se 

sobretudo ao: 

“Grande o número de artistas que por ela passaram, quer como professores, quer como 
alunos (...) contribuindo para a formação de artistas que vêm marcando o panorama artístico 
português e tem ainda contado com alguns nomes prestigiados no seu corpo docente ao 
longo de várias gerações” (PEE).  

No seu PEE (Ver Anexo B) esta escola apresenta-se como sendo “uma escola que 

se afirma pelo seu ambiente de abertura, tolerância, pelo sentido de diferença, do 

pluralismo, do carácter aberto do ser humano” (PEE) – requisitos que por si só, e não 

querendo ser abusivos na nossa interpretação, se enquadram nos princípios-base de 

qualquer escola que se quer inclusiva (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Azevedo, 

1994; Benavente; 1994; Costa, 1996; 1997; Dyson e Millward, 2001; Hegarty, 2001; 

Rodrigues, 2000, 2001; Tilstone et al, 2000).  

Enquanto espaço educativo, define-se como privilegiando a formação “na qual o 

diálogo pedagógico é cultivado numa postura marcada pelo gosto de nela estar, pelo 

respeito do seu passado e pela vontade de mudar” (PEE).  

Na sua especificidade e identidade próprias, esta escola diz procurar: 

 “Afirmar-se tanto pela criatividade como pela qualidade, visando obter o reconhecimento do 
mundo artístico e empresarial. Assim, a formação é concebida como um reunir de saberes 
multidisciplinares e com uma dimensão humanista, procurando desenvolver uma consciência 
profissional crítica, autónoma e criadora" (PEE). 

Presentemente visa conquistar “(...) o reconhecimento oficial do papel que, na 

prática, tem vindo a desempenhar no seio da sociedade portuguesa” (PEE). Esta 

ambição não nos pode deixar indiferentes quando, por todo lado, correm rumores de que 

a Escola está em crise. Este desejo de reconhecimento, expresso nas palavras acima 
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transcritas, faz-nos, no mínimo, reflectir sobre o estatuto que a sociedade em geral e a 

portuguesa em particular reservam à Escola (Carvalho, 1996; Carvalho et al., 2001; 

Conselho Nacional de Educação, 1993; Fernandes et al., 1998; Silva 1993; McLaren, 

2000; Russell, 1982). 

Gostaríamos de referir um outro aspecto que nos parece importante para 

caracterizar o modo de ser e de querer estar desta escola: O facto de na sua entrada 

principal haver um painel de azulejos com nome da escola, seguido da palavra Amo-te, 

referida por diversos alunos e professores durante a recolha de dados, nomeadamente 

nas entrevistas e nas conversas informais. 

Este facto parece-nos ser relevante, quando o que está em causa é fazer da escola 

uma escola inclusiva, isto é, uma escola que a todos aceita, satisfazendo as suas 

necessidades educativas e pessoais. Tal escola passa, no entender de alguns autores 

(Alves, 2001; Ariza, et al. 1989; Dussel, 1986, 1987; Bertrand e Valois, s/d; Carvalho, 

1992, 1994, Freire, 1983; 1999, 1999a; Pereira, 2000; Rorty, 1991; Unamuno, 1944), 

por se basear numa pedagogia do amor, ou seja, trata-se de uma escola em que o acto de 

educar é, essencialmente, um acto, como diria Mounier (1964), de dádiva gratuita, de 

amor no e pelo outro, ou uma pedagogia onde o que está em causa é o desenvolvimento 

existencial do indivíduo, isto é, onde “o homem é o eterno aprendiz do homem” (Delfim 

dos Santos, 1982, p. 410). 

Este pormenor deixa, em nosso entender, de ser um pormenor porque, face à 

inscrição presente na porta principal desta escola – Amo-te – não podemos ficar, de 

modo algum indiferentes, uma vez que a expressão nos parece bastante significativa 

para uma escola que se quer de todos e para todos. Este amor pelo e no outro, 

independentemente das suas características fisico-sociais, faria dela, desde logo, uma 

escola inclusiva, isto é uma escola que não só ama, mas também é amada, onde, como 

diria Delfim dos Santos (1982) “o indivíduo (...) se prepara para uma longa viagem de 

exploração à volta de si” (p. 448). 

Falta, no entanto, saber até que ponto esta escola tem presente nas suas práticas 

este amor que faria, de certeza, a felicidade de todos quantos nela estão, até porque 

convém não esquecer “que o amor é um direito imprescindível. (...) É dar e receber, mas 

essencialmente dar. (...) O amor é ultrapassar-se a si mesmo, tentar aceitar o outro tal 

como ele é. Com as suas diferenças.” (Laborit, 2000, p. 97), ou, como nos relembra 

Pereira (2000): 
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“O verdadeiro amor é (…) o que não se alheia da realidade, mas que dela parte, construindo 
a pessoa em solidariedade com outras pessoas, não excluindo as diferentes manifestações da 
existência, sejam elas da ordem do vital, do orgânico, do direito, humanizando-as na 
cooperação progressiva de mais profunda comunhão” (p. 71). 

Reservamos para mais tarde a resposta a esta questão. Importa agora salientar que, 

em termos de princípio, este seria não só um excelente indicador de que esta escola 

aposta na inclusão de todos, mas também que essa inclusão passa por um acto de amor, 

ou melhor, por uma escola onde a “educação não poderá ser mais do que fornecer a 

cada um tudo o que solicite para que a sua pessoa se possa desenvolver e afirmar” 

(Silva, 1996, pp. 11-12). 

Os espaços físicos e equipamentos da escola podem ser considerados, de um modo 

geral, aceitáveis, tendo sofrido nestes dois últimos anos, obras de melhoramento e de 

remodelação em determinados espaços (ginásio, centro de recursos, salas de aula, sala 

de Directores de Turma, sala de reuniões, instalações sanitárias). Refira-se ainda que a 

escola possui uma sala insonorizada, destinada maioritariamente às turmas de ensino 

especial com alunos surdos. Possui, também, uma Galeria de Arte vocacionada não só 

para a exposição e divulgação de trabalhos realizados pelos alunos e professores da 

escola, mas também de outros artistas, quer em início de carreira quer de renome 

nacional e internacional. Na medida do possível, a escola tem adquirido, ao longo dos 

últimos anos, alguns equipamentos adequados ao tipo de ensino aqui ministrado 

(material informático, livros e outros materiais específicos dos diversos cursos 

existentes na escola).  

A escola tem apresentado Planos de Actividades bastante densos e diversificados 

em termos de propostas de actividades a realizar ao longo dos anos lectivos, propostas 

estas que são, na sua maioria, apresentadas – individualmente ou em grupo - pelos 

professores.  

À semelhança de outros anos, naqueles em que a nossa investigação decorreu, o 

plano anual de actividades emanado do Conselho Pedagógico, depois de ouvidos os 

diferentes membros que o compõem, surge sem preocupações – pelo menos de modo 

explícito – de articulação entre as várias áreas disciplinares por meio de temas gerais 

transversais ou de pólos orientadores de competências e de saberes. Refira-se ainda que, 

na área de formação de professores, à parte da existência de três núcleos de estágio da 

Formação Inicial de Professores, e apesar da existência de uma Secção de Formação do 

Conselho Pedagógico, o plano de actividades não lhe consagra grande destaque. 
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Contando esta escola com um número considerável de alunos com NEE, 

nomeadamente surdos, não consta do Plano Anual de Actividades qualquer actividade 

que os tenha como dinamizadores ou como público-alvo. 

Parece ser tradição da escola a participação em diversas actividades e projectos de 

ensino, quer a nível nacional quer europeu (Ver Quadro 1), como por exemplo, os 

programas Sócrates/Comenius, Cellini e PRODEP. 

Quadro 3 – Principais Projectos em Desenvolvimento na Escola (Ano Lectivo 
de 2000/2001) 

Cellini 

Desporto Escolar (Golfe principiantes e avançados) 

Escola Promotora de Saúde 

Interagir para Aprender: Contributos da Psicologia Social Genética para a Promoção do Sucesso Escolar e 
da Escola Inclusiva 

Iniciação às práticas de Ski na Neve (desenvolvimento I e II) 

PRODEP (Cursos de Formação Profissional – Estágios em Empresas) 

Programa Sócrates/Comenius 

 
Rede de Bibliotecas Públicas 

4.2.2 A População Escolar 

4.2.2.1 População discente 

A população discente (Quadros 2 e 3) é constituída por cerca de 1200 alunos 

distribuídos pelo ensino diurno e nocturno. 

Quadro 4 – População Escolar (Ano Lectivo de 2000/2001) 
Número de turmas distribuídas pelos diversos cursos oferecidos pela escola.  

Cursos 
Turmas 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Geral de Artes 5 4 5 

Comunicação Audiovisual 3 2 2 

Comunicação Gráfica 2 2 2 

Design do Equipamento 2 2 2 

Design Têxtil 1 1 1 

Ourivesaria e Metais 1 1 1 

Design Cerâmico 1 1 1 

Total 15 13 14 
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Quadro 5 – População Escolar (Ano Lectivo de 2000/2001) 
Número de alunos 

Anos Alunos 

10º 405 (dos quais 1 é surdo) 

11º 230 (dos quais 2 são surdos) 

12º 236 (dos quais 5 são surdos) 

Ensino Recorrente 150 (dos quais 2 são surdos) 

Total 1021 (dos quais 10 são surdos) 

Ao contrário do que é habitual na maior parte das escolas do nosso país, em que os 

alunos residem relativamente perto do local da escola que frequentam, neste caso os 

alunos são, na sua maioria, oriundos de áreas residenciais bastante afastadas da 

localização geográfica da escola, o que faz que a população escolar seja de per si mais 

heterogénea e diversificada do que o usual, implicando que haja uma maior e melhor 

preparação da escola para esta heterogeneidade social e cultural tão acentuada. 

Do ponto de vista sócio-económico, poderemos dizer que esta escola é semelhante 

à maioria das do nosso país, isto é, há alunos de todos os estratos sociais e económicos. 

A avaliar pelos pedidos de auxílio económico ao ASE, poderíamos dizer que, na sua 

maioria, os alunos desta escola não têm, aparentemente, dificuldades sócio-económicas 

relevantes.  

Contudo, nas diversas conversas informais que mantivemos ao longo deste estudo 

com a responsável pelo ASE – que pediu para não ser por nós entrevistada, receando 

que a escola o soubesse – e nas nossas observações quotidianas, é notório que, neste 

caso, as estatísticas ofuscam, no mínimo, a verdadeira realidade sócio-económica. De 

facto, a responsável pelo ASE várias vezes nos referiu que, apesar da maioria dos alunos 

ter grandes carências económicas, não apresenta pedido de auxílio económico “por 

vergonha” e por “dignidade” (expressões utilizadas pela responsável do ASE).  

Estes testemunhos remetem-nos, por um lado, para a necessidade de a escola 

conhecer, de facto, os alunos a quem serve, e por outro, para a necessidade de 

arredarmos das nossas concepções e práticas a ideia do aluno médio e da padronização 

(Cortesão, 2001; Perrenoud; 2000; Rodrigues, 2001) e dar atenção àqueles que, por 

razões várias, não se encaixam de forma evidente nessa padronização e, por isso, se 

vêem arredados dos direitos previstos pela mesma (Benavente et. al. 1993; Melro, 1999; 

Melro e César, 2002). 
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Voltando de novo à situação maios ou menos velada das condições sócio-

económicas dos alunos desta escola, no entender da responsável pelo ASE, “em tempos 

que já lá vão”, quando contavam com uma Assistente Social, era mais fácil detectar 

esses casos ocultos de necessidades económicas, pois esta tinha, entre outras, como nos 

confessa em conversas informais, a função de prestar e dar atenção a esses alunos que, 

por variadíssimas razões, não podiam nem queriam (ou, ainda, não sabiam) dar a 

conhecer a sua vida.  

Ninguém nos soube explicar por que razão a escola abdicou (ou se viu obrigada a 

abdicar) deste elemento que, em nosso entender, deveria ser imprescindível em todas as 

escolas, na medida em que as suas actividades podem contribuir – e muito – não só para 

detectar dificuldades, mas também para intervir no sentido de ajudar a ultrapassá-las 

(Andrews e Lupart, 2000, 200a, Bairrão, 1998; Correia, 1997, 1999; Costa, 1996; 

Hegarty, 2001, Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Thomas e Loxley, 2001).  

Um outro aspecto que nos parece relevante para a caracterização da população a 

que nos reportamos é o facto de acolher, segundo o seu Projecto Educativo Específico 

para Alunos Surdos (Ver Anexo C) “desde há 20 anos”, alunos surdos na sua 

comunidade educativa, contando no ano lectivo 2000/2001 com dez, distribuídos pelos 

vários anos e tipo de ensino (na sua maioria cursos tecnológicos). Aliás, este facto 

também está presente no PEE ao reconhecer que a escola é “procurada por um número 

considerável de alunos deficientes auditivos”.  

Contudo, esta procura está longe de ser considerada uma vantagem ou um 

privilégio para a própria escola. Pelo contrário, é por ela encarada com grande 

preocupação, chegando mesmo a perguntar-se no PEE se está ou não preparada para 

poder aceitar este tipo de alunos.  

Esta preocupação/interrogação está presente não só no PEE, mas também nas 

conversas informais que mantivemos com diversos elementos desta comunidade 

educativa, assim como nos depoimentos recolhidos pelas entrevistas efectuadas aos 

participantes deste estudo. No entanto, parece-nos ser importante referir que as 

respostas/soluções a esta preocupação/questão não aparecem contempladas no PEE, 

limitando-se este apenas a afirmar que “a escola deve munir-se do necessário” para 

responder a estes alunos, sem especificar que de que “necessário” se trata. 

Face a esta indefinição que a escola expressa num dos documentos considerado 

por vários autores (Carvalho e Diogo, 1994; Costa, 1997; Gomes, 1991; Macedo, 1995; 

Matos, 1996) a carta magna das políticas educativas de escola – o PEE – relativamente 
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às medidas que se devem tomar para que a inclusão de alunos com NEE na sua 

comunidade educativa seja efectivada, é caso para nos perguntarmos se, de facto, esta 

escola está a caminhar para a inclusão.  

A resposta a esta nossa perplexidade aparece no próprio PEE desta escola, uma 

vez que nele não só não estão identificadas quaisquer vantagens em ter alunos com estas 

características na comunidade educativa, como também não são delineadas quaisquer 

medidas de acção (concretas) que contribuam para a inclusão efectiva destes alunos na 

comunidade educativa de que fazem parte, de direito e de facto.  

Pelo contrário, e no seguimento do que temos vindo a dizer, refira-se que o PEE 

aponta uma série de obstáculos que fazem que a inclusão destes alunos nesta 

comunidade educativa não seja vista como algo enriquecedor e desejável, mas como 

algo, diríamos nós, indesejável ou, no mínimo, perturbador, sendo eles, de entre outros, 

os seguintes: (1) Falta de competências culturais e cognitivas destes alunos; (2) Falta de 

recursos humanos, financeiros e materiais; (3) “Encasulamento” das diferentes áreas 

curriculares; (4) Falta de participação e envolvimento necessários para “a construção de 

alternativas e respostas aos problemas e aspirações da escola” (PEE).  

Face ao reconhecimento, por parte da escola, destes obstáculos para a inclusão na 

comunidade educativa de alunos com NEE, nomeadamente surdos, seria oportuno que 

esta fizesse aquilo que autores como Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000), Ballard (1999), 

Costa, (1996, 1999), Cortesão, (2001) e Hegarty (2001) dizem ser essencial para que a 

escola ultrapasse as chamadas barreiras à inclusão: (1) Desenvolver práticas que 

encorajem modos de interacção que levem ao aparecimento de formas alternativas para 

encarar tarefas e resolver problemas particulares, neste caso a inclusão de alunos surdos 

nesta comunidade educativa; (2) Dar um outro aproveitamento aos recursos (humanos) 

existentes na própria escola, de modo a que sejam neles descobertas capacidades outras 

que não aquelas que estamos habituados a esperar. Esses recursos são, no entender de 

Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000) e de Costa (1996, 1999), os próprios professores e 

alunos que, não custando dinheiro, não têm sido, no entanto, rentabilizados do melhor 

modo, isto é, a escola não fomenta práticas de trabalho colaborativo que proporcionem 

um ambiente de entreajuda e ponham cobro ao isolamento que parece predominar como 

polo orientador do trabalho desenvolvido quer pelos professores quer pelos alunos, na 

maior parte das nossas escolas (Ainscow, 1997, 1998, 1999; Avramidis e Norwich, 

2002; César, in press; Croll e Moses, 2000; Pereira, 1999; Porter, 1997; Porter e 

Richler, 1991; Wang, 1994).  
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Talvez seja devido a esta ausência, por parte da escola, de práticas reflexivas, 

colaborativas e encorajadoras que tornem desejável e efectiva a inclusão de alunos com 

NEE na sua comunidade educativa, que o número de alunos surdos tem vindo, 

progressivamente, a diminuir, havendo apenas quatro a frequentar o ano lectivo 

2001/2002 (dois no ensino diurno e dois no ensino recorrente nocturno), não se tendo 

registado, também, matrícula alguma de novos alunos surdos em qualquer dos anos e 

níveis de ensino existentes na escola.  

Sobre esta diminuição paira uma espécie de véu de Maia, que impede que a maior 

parte dos sujeitos participantes deste estudo, ainda que afirmem ter a percepção desta 

diminuição, consigam (ou estejam interessados em) desvendar as razões pelas quais terá 

ocorrido.  

Apesar deste alegado desconhecimento, há alguns professores que referem 

justificações exteriores à escola, como sejam: “factores meramente clínicos e da 

medicina, que previnem doenças que levam à surdez”, ou “outras instituições melhor 

preparadas do que esta escola para os receber”.  

Já os alunos ouvintes, e apesar de referirem não saber muito bem as razões pelas 

quais o número de alunos surdos tem diminuído, sempre vão dizendo que “a escola não 

tem condições para ter cá estes alunos”. É esta ideia que nos é transmitida, por 

exemplo, nas palavras da Vanessa: 

“Eu penso que tem vindo a diminuir derivado às dificuldades que eles encontram quando cá 
chegam e vêem que não se podem expressar como queriam e que não são compreendidos 
como queriam... não são ensinados... como merecem ser... ah... e então penso que está a 
diminuir” (Vanessa). 

Não deixam de ser significativas as palavras desta aluna, quando o que está em 

causa é a implementação de uma escola mais inclusiva, significando tal uma escola 

capaz de trabalhar com a diversidade e, por isso, afirmar-se como um espaço educativo 

onde todos se sintam incluídos. O mesmo será dizer uma escola onde as aspirações e 

necessidades educativas de todos os alunos sejam satisfeitas independentemente das 

suas características físico-sociais (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Ainscow, Farrell e 

Tweddle, 2000; Benavente, 1999; Costa, 1996, 1999; Pereira, 1998; Rodrigues, 2000; 

2001; Souta, 1997). 

Ora, a avaliar pelas palavras desta aluna, parece que a referida escola se esquece 

dos princípios básicos da inclusividade, uma vez que a ideia transmitida nos leva a 

concluir que a mesma não cria esse espaço de “bem-estar”, entendendo-se por tal um 

espaço onde todos sintam satisfeitas as suas necessidades educativas e pessoais (César, 
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Freire e Melro, in press; Costa, 1996, 1999; Evans e Lunt, 2002; Hegarty e Alur, 2002; 

Sassaki, 1997; Souta, 1997; Touraine, 1998; Werneck, 1997, 2001, 2002), um espaço 

onde a Educação proporcione e desenvolva uma orientação do agir sobre o mundo, 

assim como uma intimidade do indivíduo consigo mesmo e com o outro (Delfim dos 

Santos, 1982). Pergunta-se: Como conciliar este “mal-estar” sentido e vivenciado – e 

quantas vezes silenciado – por grande parte dos nossos alunos nas escolas que 

frequentam, com a necessidade premente de a escola ser de todos e para todos? Será 

dever da escola pôr fim a este “mal-estar” e fazer dela um espaço de auto e hetero-

realização (Etxeberria, 1994; Delfim dos Santos, 1982; Freire, 1997, 1999, 1999a; 

Santos, 1982, 1998; Silva, 1996; Souta, 1997). Este “mal-estar” poderá ser uma das 

principais causas de marginalização que tem levado, ano após ano, à exclusão de grande 

parte dos alunos das nossas escolas (Ambrósio, 2001; Canário, et al. 2000; Iturra, 1990, 

1990a; Ferreira, 1993; Sergiovanni, 1994, 1997; Strecht, 1998, 1999; Xiberras, 1996).  

Tal como os alunos ouvintes, também os alunos surdos – e apesar do véu de Maia 

se manter – referem que o seu número tem vindo a diminuir na escola e partilham da 

ideia de que as razões desse facto – ao contrário do que é referido pela maioria dos 

professores – estão relacionadas com elementos internos à própria escola, como as 

(“poucas”) condições de ensino oferecidas. Exemplo de um testemunho desta posição, 

temos as palavras do João, aluno surdo do 12º ano:  
“O número de alunos surdos tem diminuído... por dificuldade, pelo método de ensino, pela 
comunicação para com os professores que não é plena e há muitos alunos que não querem 
vir para aqui” (João). 
 
 Outra aluna do 12º ano reforça as palavras do João, indo, talvez, um pouco mais 

longe ao referir que: 

“Provavelmente, num ano entram mais surdos... noutro desistem e vão para outra escola 
(...) talvez porque se assustam... pelo facto de terem colegas ouvintes e querem estar com 
colegas surdos, com os seus pares ou porque têm alguma dificuldade em se adaptar ao 
professor, pois podem dar a matéria de uma maneira mais difícil” (Valquíria). 

Não nos parece ser abusivo inferir dos depoimentos destes alunos surdos que é 

dentro da escola que a inclusividade pode ou não colher, ou, por outras palavras, que é 

na e pela escola que a mudança e a inovação devem começar (Benavente et al., 1993; 

Canário et al., 2000; Lima, 1998, Teodoro, 2001, 2001a), sobretudo se visam rumar em 

direcção a uma escola inclusiva (Benavente et al. 1993; Cabaça, 1999; Cortesão, 2001; 

Dyson e Millward, 2001; Hegarty, 2001; Marchesi, 2001; Melro, 1999; Melro e César, 

2002; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991).  
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Parece, então, que é do interior da escola que imanam muitas das atitudes e 

práticas desfavoráveis à inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular, 

levando à exclusão de muitos deles, mesmo daqueles sem NEE. Urge, por isso mesmo, 

fazer que a escola as altere e modifique, se quiser proporcionar aos seus alunos uma 

educação inclusiva (Ballard, 1997, 1999; Cabaça, 1999; Correia, 2001; Costa, 1996, 

1997, 1999; Marchesi, 2001; Souta, 1997; Thomas e Loxley, 2001; Warwick; 2001). 

Tal significa que é de extrema importância que a escola aceite a necessidade dessa 

mudança de atitudes face à diferença, e assuma a responsabilidade de educar todos os 

alunos, independentemente de terem esta ou aquela característica que os faz ser mais 

diferentes dos outros (Bairrão, 1998; Hegarty, 2001; Cabaça, 1997; Costa, 1996, 1999; 

Melro e César, 2002; Rodrigues, 2001; Shields e Seltzer, 1997); só assim pode aceitar o 

princípio de que todos os alunos devem aprender juntos (Ballard, 1997, 1999; 

Benavente et al. 1993, 1994; Costa, 1996, 1999; Croll e Moses, 2000; Hegarty e Alur, 

2002; Macedo, 1999; Rodrigues 2001; UNESCO, 1994).  

Neste sentido, e a avaliar pelos depoimentos destes dois alunos surdos, quer-nos 

parecer que a escola que se quer inclusiva, isto é, capaz de satisfazer as necessidades 

educativas e interesses de todos os alunos, de modo a que cada um se sinta (auto) 

realizado, quer em termos pessoais quer académicos (Cabaça, 1999; César, in press; 

César, Freire e Melro, in press; Correia e Cabral, 1999; Costa, 1996; 1999; Pereira, 

2001; Rodrigues, 2001), não deverá continuar a ignorar uma pedagogia centrada no 

aluno enquanto indivíduo, particular e singular (Barata, Melro e César, 2001; Costa, 

1996, 1999; Iturra, 1990, 1990a; 2001) e, por conseguinte, a ignorar a existência da 

heterogeneidade (Cabaça, 1999; Dyson e Millward, 2001; Rodrigues, 2000, 2001; 

Shields e Seltzer, 1997; Thomas, et al. 1998). O depoimento deste alunos recorda-nos 

que se a escola se quiser afirmar como sendo uma escola de todos e para todos não 

poderá, como parece ainda acontecer com muita frequência, continuar a construir-se 

contra a diversidade, a ser, deste modo, “uma das instituições mais segregadoras da 

nossa sociedade” (Costa, 1991, p.19). Decerto não deverá a escola continuar a (re) 

produzir a exclusão humana e social (Banks e Banks, 2001; Ballard, 1999; Díaz, 

2001;Ferreira, 1993; Iturra, 1990, 1990a; Perrenoud, 1995, 1990, 2001; Touraine, 

1998). 

Também a Presidente da Comissão Executiva Provisória desta escola reconhece a 

diminuição do número de alunos surdos, mas justifica-a com razões exteriores à escola:  
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“Felizmente – diz-nos esta responsável pelos órgãos de gestão da escola – o 
número de alunos com esse tipo de problema tem vindo a diminuir, que dizer... que existem 
menos... menos crianças... menos jovens com... necessidades educativas especiais, no campo 
da surdez, que é aquilo que contactamos mais... as entidades públicas indicam que... o 
acompanhamento da gravidez... ah... e o apoio a crianças... de tenra idade têm o 
acompanhamento médico,... (...) ou seja, há menos crianças que nascem com deficiência” 
(Ilda)  

O Professor do Apoio Educativo apresenta este mesmo tipo de argumentação, 

afirmando mesmo que “a nível geral, todas as escolas estão com uma diminuição 

considerável de alunos porque não há surdos, (...) devido aos avanços médicos e à 

intervenção precoce na gravidez” (Carla).  

Não deixa de ser curiosa e significativa a utilização de tais argumentos por parte 

destes dois participantes no nosso estudo. Por um lado, porque ambos põem a tónica 

dessa diminuição em elementos exteriores à escola, quando vários autores apontam 

exactamente para o contrário (Ainscow, Farrell e Tweddle, 2000; Ballard, 1997, 1999; 

Cabaça, 1999; Correia, 2001; Costa, 1996, 1997, 1999; Souta, 1997; Tilstone, Florian, e 

Rose, 2000; Warwick; 2001); por outro, porque os últimos dados recolhidos pela 

Associação Portuguesa de Surdos e pelo INE, no Census referente ao ano de 2001  

(INC, 2001), apontam para que o número de surdos tem vindo a aumentar em Portugal. 

Perante tal revelação, é caso para perguntarmos: Porque será que, apesar de em termos 

da população em geral o número de surdos ter vindo a aumentar, tem vindo a diminuir 

no que se refere à população escolar do estabelecimento a que nos reportamos? Porque 

passou esta escola a ser menos procurada por estes alunos, quando já contou, noutros 

tempos, com 20 ou mais alunos surdos? Ou as estatísticas estarão erradas, ou talvez não 

tenha a mesma proporcionado condições suficientemente apelativas para que estes 

alunos a continuassem a procurá-la e a frequentá-la.   

Ainda sobre as razões da diminuição evidente de alunos surdos nesta escola, nos 

últimos anos, o Professor do Apoio Educativo acrescenta outras razões – que nos parece 

ser importante registar, dada a natureza e objectivos da escola: 

“Há que considerar [e tratando-se esta escola de uma escola secundária] aqueles alunos que 
chegam ao final do 3º ciclo e que são poucos aqueles que pensam fazer continuação dos 
estudos, aqueles que os pais incentivam para a continuação dos estudos. Por outro lado, é 
bom referir que esta escola é uma escola muito específica e por vezes levou à desistência de 
alguns alunos (...) porque não estavam preparados para a escola e pediram transferência 
para outra escola” (Carla). 

Estes depoimentos apontam para dois elementos que nos parecem ser cruciais para 

que a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular possa cada vez mais 

vir a ser uma realidade nas escolas do nosso país: (1) A necessidade de um 
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acompanhamento mais próximo por parte das famílias de alunos com NEE, no sentido 

de incentivar e aumentar as expectativas destes alunos relativamente às suas 

capacidades e ao prosseguimento dos seus estudos (Barata, Melro e César, 2001; Costa, 

1996; César, in press; Dyson e Millward, 2001; Jesus e Martins, 2000; Ruela, 2000; 

Simon, 1999); (2) A urgência de em cada escola se criar condições de inclusão, de 

modo a que as expectativas dos alunos não sejam defraudadas (Ainscow, 1997, 1998, 

1999, 2000; César, in press; Cortesão, 2001; Costa, 1996, 1999; Díaz, 200; Freire, 

Melro e César, in press; Hegarty e Alur, 2002; Hopkins, West e Ainscow, 1996).  

Quer-nos parecer que, hoje em dia, e apesar de ser reconhecida a complexidade e 

multiplicidade de elementos inerentes à exclusão escolar e, por consequência, social, de 

muitos dos jovens, existe um largo consenso que ela tem de ser, no mínimo, um 

problema intrínseco à própria organização e dinâmica da escola (Avramidis e Norwich, 

2002; Bueno, 1999; Clark, 1995; Cortesão, 2001; Costa, 1991; 1997; Derouet, 1990; 

Freire, 1999; Sanches, 1996; Santos, 1982, 1999, Teodoro, 2001; Thomas, 1992), daí 

podermos concluir que o sucesso da inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino 

regular depende largamente do nível de preparação, de motivação e de aceitação destes 

alunos da/na própria escola (Cabaça, 1999; César, in press; Costa, 1996; Dyson e 

Millward, 2001; Croll e Moses, 2000; Pereira, 1998; Pessoti, 1984 Thomas e Loxley, 

2001). 

Ainda dentro da problemática do crescimento ou diminuição dos alunos surdos 

nesta escola, diz-nos a Presidente do Conselho Pedagógico que: 

“Houve uma época em que, enquanto eu estava em outros pedagógicos, que aumentou de 
ano para ano. Entretanto, a certa altura, parece-me que a escola decidiu que não podia 
aumentar enquanto não tivesse mais condições para ter alunos e criou, digamos, toda uma 
infra-estrutura (...) para receber os alunos como deve ser. Este ano a ideia que eu tenho é 
que só havia no 11º e no 12º anos, porque não tinha sido aberta nenhuma turma no 10º ano. 
(...) Provavelmente não houve candidatos, ou não houve condições para os receber, não sei, 
mas alguma coisa deve ter sido” (Rute).  

É caso para dizermos: “Sim! De facto, alguma coisa deve ter sido!”. E este 

depoimento parece-nos bem claro quanto às razões dessa diminuição: A escola não 

reúne (porque não quis ou porque não pôde) as melhores condições para que os alunos 

com NEE, neste caso surdos, a possam frequentar. Diremos com Azevedo, (1994), com 

Benavente, (1995) e com Martins (1991) que a escola, ao negar o direito à 

educabilidade de todos os alunos, lhes está a negar, simultaneamente, o direito à 

cidadania, já que uma implica necessariamente a outra (Martins, 1991; Sampaio, 1999). 

Nunca é de mais (re) lembrar que o direito à igualdade de oportunidades assim como o 
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direito à educação são, respectivamente, direitos consagrados, quer na nossa 

Constituição (Candal, 1978; 1997, 2002) quer na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(Pires, 1999), quer ainda na Declaração Universal dos Direitos do Humanos (Amnistia 

Internacional, 1996) quer ainda em outros documentos internacionais como, por 

exemplo, na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) ou na Carta para o Terceiro 

Milénio (ONU, 1999). 

Parecer diferente destes três últimos elementos da comunidade educativa, sobre a 

questão do aumento ou diminuição dos alunos surdos nesta escola, tem o Presidente da 

Associação de Estudantes (Raimundo), para quem não há Véu de Maia:  

“O ano passado quiseram limitar a entrada de surdos na escola (...) devido a não haver 
grandes condições para... sustentar esses alunos... prontos, a nível de ensino e… acho que 
por esse motivo não quiseram dar muita entrada de surdos para não terem uma má 
aprendizagem na escola, por não terem boas condições (...) para frequentarem esta escola... 
porque teria de haver professores especializados nessa área, com curso de linguagem 
gestual, para poderem comunicar facilmente com os alunos. Mas... não sei... acho que não... 
não se deitava nada a perder em investir um pouco mais nessa área e abrir as portas a esse 
mundo, o mundo da surdez... porque acho que eles têm tanto direito como nós” (Raimundo).  

Longo, mas incisivo e importante, este depoimento faz-nos compreender, por um 

lado, as razões pelas quais o número de alunos surdos tem vindo a diminuir nesta escola 

e, por outro, como os diversos agentes entendem e aceitam – ou não – a inclusão destes 

alunos nas escolas do ensino regular.  

Todas as razões apontadas por Raimundo para essa “drástica” diminuição são de 

natureza intrínseca quer ao sistema educativo no seu todo quer a esta escola em 

particular, e podem ser resumidas na seguinte ideia: Uma aposta insuficiente a nível 

macro e micro do sistema educativo na inclusão de alunos com NEE nas escolas do 

ensino regular.  

Para que isso deixe de acontecer essa aposta terá de passar, como é frisado por 

Raimundo e como considera grande parte dos autores sobre esta problemática 

(Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Atkins e Litton; 1994; Correia e Cabral, 1999; 

Rodrigues, 2000, 2001; Shapiro, 1999, 2000: Stedt e Moores, s/d; Skliar, 1997, 1998; 

UNESCO, 1994), por: (1) Reconhecer a necessidade de a escola actuar com o objectivo 

de conseguir ser uma escola de e para todos; (2) Repensar a escola no seu todo de modo 

a que inclua todos os alunos e aceite a diferença como uma mais valia para a melhoria 

do ensino (Benavente et al., 1993; César, 2002; Hegarty, 2001; Melro e César, 2002; 

Porter, 1997; Shields e Seltzer, 1997; Skilbeck, 1997; Skrtic, 1991) (3) Alterar atitudes 

e práticas de modo a apoiar a aprendizagem de todos os alunos e, por conseguinte, 
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responder às necessidades individuais dos seus alunos (Ainscow, 1997; 1998, 1999, 

2000; César, 2002; César, in press; Freire, César, Melro in press; Costa, 1996, 1999; 

Cortesão, 2001; Ndayisaba e Grandmont, 1999; O’Briene O’Brien, 1999; Pomeroy, 

2000; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991).  

A questão está, por um lado, em saber se estarão as nossas escolas interessadas e 

preparadas para fazer e ganhar tais apostas e, por outro, se providenciarão as nossas 

escolas os serviços adequados e os apoios necessários para que o combate à exclusão se 

proporcione, concretizando, deste modo, o tão apregoado ideal: Uma escola de e para 

todos. 

Neste sentido, importa também reflectir, como consideram Cortesão (2001), Freire 

e César (2001), que mudanças serão necessárias para que na escola a inclusão seja uma 

realidade inadiável (Melro e César, 2002; Resnick, 2001; Roy, 1996). No entanto, 

permanece a questão: Onde apostar? Poderemos apontar para a formação inicial e 

contínua – especializada – dos professores, para que se sintam mais capazes de 

satisfazer as necessidades de todos os seus alunos. Mas também na necessidade de as 

escolas se apetrecharem dos recursos humanos e materiais especializados, de modo a 

que nenhum aluno se sinta excluído. A mudança de atitudes dos diversos agentes 

educativos face aos alunos com NEE, reconhecendo a diferença como uma mais-valia e 

não tanto como um obstáculo ou uma barreira da qual temos de nos livrar o mais 

depressa possível, também nos parece importante. 

Ficam muitas questões, até porque, como consideram Fullan (1994) e Lima 

(1998), o segredo da mudança está em agarrar o que ela tem e traz de positivo – algo de 

novo e melhor – em vez de olhar para ela como algo de difícil e obstaculizante à 

construção de um futuro mais próspero e melhor (Freire, 1999; Touraine, 1998).  

Por isso, nunca é demais (re) lembrar que “o futuro do mundo está em aprender 

com esse mesmo futuro” (Fullan, 1994, p. vii). E o futuro de uma escola melhor está, 

com certeza, em ela ser capaz de abrir as portas a todos, com o fito último de satisfazer 

as necessidades (sobretudo, humanas) de todos aqueles que a frequentam (Ainscow, 

Farrell e Tweddle, 2000; Cabaça, 1999; Costa, 1996; 1997; Sage, 1999; Santos, 1982; 

Sassaki, 1997, 1997a; Silva, 1996; Souta, 1997; Skrtic, 1991).  

No que diz respeito aos pais dos alunos surdos, apesar de terem consciência da 

diminuição de alunos com as particularidades dos seus educandos, alegam, no entanto, 

desconhecer as razões pelas quais esse facto tem ocorrido na escola – mais uma vez o 
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Véu de Maia aqui impera. Contudo, não deixa de ser interessante que um deles afirme 

que:  

“A culpa não está na escola mas nos alunos (...) alguns não se aguentam ao embate e 
desmoralizam e desistem,... não tem nada a ver com o desincentivar da escola. Não é a 
escola (...) que desincentiva, é eles por opção deles, com certeza que saem” (José).   

Desconhecerá este pai que um dos deveres primordiais da escola deveria ser o de 

criar condições para que os alunos não desmoralizassem mas, muito pelo contrário, lhes 

renascesse a esperança (Freire, 1999; Sanches, 1997)? Terá presente a escola que a sua 

função é não só satisfazer, mas também criar expectativas aos alunos a quem serve 

(Barata, Melro e César, 2001; Evades e Lunt 2002; Dyson e Millward, 2001; Sanches, 

1997; Sassaki, 1997; Werneck, 2002)?  

Quer-nos parecer que, infelizmente, em grande parte das escolas esse dever ainda 

está por cumprir. E, no entanto, é possível fazê-lo cumprir. Exige-se que para tal 

adoptem uma postura como a referida por Martins (1991), a saber, que encarem a 

realidade que as cerca e pensem como podem melhorá-la, isto é, que mantenham um 

olhar crítico sobre as suas práticas de inclusão (Cortesão, 2001), de modo a que tenham 

consciência: 

“Dos efeitos muito frequentemente negativos que se ocultam por detrás, das práticas 
homogeneizantes (...) práticas essas que consistem em se lidar com muitos alunos como só 
de um se tratasse (...) olhando os alunos como se fossem todos iguais. Olham-nos através do 
que designamos (...) por um ‘olhar daltónico” (Cortesão, 2001, p.53).  

Será contra este “daltonismo” que a escola que se quer inclusiva, e muito 

particularmente esta que foi objecto do nosso estudo, terá de lutar, olhando a realidade 

escolar tal como ela é: Diversa, heterogénea e complexa.  

Só assim, a escola poderá contrariar aquele que um outro Encarregado de 

Educação de um aluno surdo pensa ser um dos motivos pelos quais o número destes 

alunos tem vindo a diminuir nesta escola:  

“Há muitos que ficam pelo caminho... porque não eram bons (...) e também os professores, 
coitados, não podem fazer muito mais... porque a escola é ... é muito grande e ... eles não 
têm só surdos para ensinar” (Teresa).  

Pois não! De facto a escola não tem só surdos par ensinar. Tem “todos” a quem 

deve ensinar, a quem tem de dar respostas diferenciadas porque, como reconhece esta 

mãe, a escola é uma realidade multifacetada e complexa; por conseguinte, terá de 

aprender a lidar com essa complexidade e assumir que a alteridade é um elemento 

incontornável. Por isso, diremos com este Encarregado de Educação, com Santos (1982) 
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e com Rodrigues (2000, 2001) que a escola não deve partir do princípio de que todos os 

alunos se agrupam debaixo das mesmas categorias, mas sim encarar cada aluno como 

um existente único e singular a quem, enquanto ser humano, deve ajudar a concretizar 

as suas potencialidades intrínsecas e agir em função de tal desvelamento (Santos, 1982). 

Parafraseando Vasconcelos, Monteiro e Lourtie (1999), significa que cabe à escola 

incorporar os alunos, ajudá-los a organizar esses saberes que já trazem consigo, 

dotando-os dos instrumentos de que precisam para ir mais longe (Banks e Banks, 2001; 

Barata, Melro e César, 2001; Hopkins, e West e Ainscow, 1996).  

Assim sendo, uma escola que se quer inclusiva tem de entender que “o Outro não é 

percebido e compreendido por um simples e mero acto de simpatia, mas sim pela 

compreensão do que diz, pensa e sente, e pela capacidade de conversar com ele” 

(Touraine, 1998, p. 370). Retomando Cortesão (2001), uma escola inclusiva só se 

afirmará enquanto tal quando deixar de tratar de igual modo aquilo que não pode ser 

tratado de igual modo por essência, pois, como considera Kierkegaard (1936, 1990), 

cada indivíduo é sempre um existente único, singular e concreto, que está acima da 

noção geral de “humanidade”. Sendo assim, não podemos tratar de maneira igual um 

surdo e um ouvinte, simplesmente porque os acolhemos na mesma escola. Não é isso 

que se entende por uma escola democratizante. Pelo contrário, uma escola 

democratizante (inclusiva) é uma escola que não massifica, mas que diferencia através 

do reconhecimento e desenvolvimento das diversas capacidades e competências de cada 

um, respondendo, deste modo, às aspirações, aos projectos de vida e às necessidades de 

cada um (César, in press; Correia, 2001; Hegarty e Alur, 2002; Martins, 1991; Padilha, 

2001; Rodrigues, 2000; 2001; Touraine, 1998,). 

As três turmas com alunos surdos existentes nesta escola têm, cada uma, uma 

média de dois alunos. As disciplinas de cariz mais artístico (como, por exemplo, 

Desenho e Oficinas de Arte) funcionam em regime de integração plena, pelo que os 

alunos surdos são integrados em três turmas do ensino regular que, em média, não têm 

mais do que dezassete alunos cada uma.  

Nas disciplinas ditas de índole académica mais vinculada (como, por exemplo, 

Português e História da Arte), as aulas funcionam em regime de ensino individualizado 

ou em pequenos grupos de alunos surdos. Alguns destes têm, ainda, aulas de Apoio 

Pedagógico Acrescido em diversas disciplinas, leccionadas, na sua maioria, pelos 

professores das mesmas.  
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As turmas que integram alunos com NEE (surdos) são leccionadas por vinte e dois 

professores de diferentes grupos disciplinares, que não possuem qualquer formação 

específica para satisfazer necessidades tão específicas como as destes alunos. É de 

realçar ainda que estes professores não têm, pelo facto de trabalharem com este tipo de 

alunos, qualquer redução no seu horário, dando também aulas no ensino regular.  

4.2.2.2 Pessoal docente 

Nos anos lectivos em que decorreu este estudo, o pessoal docente da escola era 

constituído por cerca 228 professores (Quadro 4), na sua grande maioria 

profissionalizados e pertencentes ao quadro de nomeação definitiva da escola. Dos 

diferentes grupos disciplinares aí existentes, o que conta com maior número de 

elementos (55 professores) é, pela especificidade da escola, o 5º Grupo. É importante 

realçar que nenhum destes docentes possui formação específica no ensino de surdos.  

Quadro 6 – Pessoal docente (Ano Lectivo 2000/2001) 
 

Profissionalizados 152 

Não Profissionalizados 60 

Destacados e Requisitados 10 

Licença de longa duração 1 

Licença Sabática 5 

Total 228 

 

Dos professores que leccionam as turmas do ensino especial, ou as turmas que 

incluem alunos com NEE, apenas três dizem ter frequentado um curso de iniciação à 

Língua Gestual Portuguesa e ter assistido a algumas acções de sensibilização à 

problemática do ensino de surdos. Os restantes afirmam não possuir qualquer formação 

específica para trabalhar com alunos com estas características. Dizem receber algumas 

indicações gerais sobre estes alunos e, quando necessário, podem pedir ajuda à 

Professora dos Apoios Educativos e à intérprete de língua gestual portuguesa que se 

desloca a esta escola quatro dias por semana (somando um total de quinze horas 

semanais) e assiste a algumas das aulas, principalmente das disciplinas ditas de cariz 

mais académico como, por exemplo, Português, Filosofia ou Teoria do Design.  

Não existe, contudo, por parte desta intérprete, um acompanhamento na 

planificação e preparação das actividades lectivas das diversas disciplinas. Pelo que nos 
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foi dado observar, a sua participação na aula limita-se à tradução simultânea daquilo que 

os professores e os alunos vão dizendo. Sendo esta, de facto, a função de um intérprete 

gestual, nada mais lhe competirá fazer; no entanto, quer parecer-nos que a integração e 

promoção académica e social de alunos surdos nas escolas do ensino regular ultrapassa 

a mera dificuldade de, numa aula, compreender e ser compreendido pelo professor 

(Botelho, 2000; Britto, 1993; Bueno, 1999; Fernández, Manuel e Cobacho, 2001; Sacks, 

1998; Skliar, 1998a).   

Apesar de não a termos entrevistado, por vontade da própria, alegando receio de se 

expor, nas diversas conversas informais que com ela fomos tendo no decorrer deste 

estudo, esta intérprete reconhece que o acompanhamento das planificações e actividades 

deveria ser feito, uma vez que diz sentir algumas dificuldades na tradução de 

determinados conteúdos/conceitos específicos das diversas disciplinas. A mesma 

opinião, partilhada por professores cujas aulas são assistidas e traduzidas pela intérprete, 

como é o caso das aulas de Português, foi também revelada em entrevistas e conversas 

informais.  

Esta ausência de trabalho conjunto prévio – pensam estes professores – vem a 

repercutir-se negativamente, nas aprendizagens dos alunos. Diz-nos a este propósito 

uma dessas professoras:  

“Ela limita-se a traduzir para língua gestual aquilo que lá está, que eu não sei se é bem 
transmitido... porque não sei língua gestual... é uma comunicação diferida... eu digo à 
interprete que interpreta aquilo que eu digo, que por sua vez transmite aos alunos, que por 
sua vez respondem à interprete, que por sua vez me responde a mim... e assim infinitamente. 
É uma comunicação muito estranha... e em termos de textos literários... não sei qual a 
validade disto tudo... tenho muitas dúvidas sobre isso” (Elsa). 

Este facto pôde ser corroborado através das observações por nós feitas. 

Frequentemente se assistia a momentos de grande dificuldade de comunicação entre os 

vários intervenientes na aula, o que se repercutia na compreensão de determinados 

conteúdos específicos das respectivas disciplinas, quer por parte dos alunos quer por 

parte da intérprete, gerando-se um ambiente, no mínimo, confuso, em que não 

entendíamos muito bem se aquilo que se pretendia ensinar era ou não alcançado tanto 

pelos aluno como pelos professores e mesmo pela intérprete. A exemplificar esta 

situação de falta de comunicação entre os vários intervenientes na aula, de incerteza 

quanto à compreensão dos conteúdos “trabalhados “e ainda de desespero sentido por 

grande parte dos professores que leccionam alunos surdos, temos as palavras da Elsa 
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que, em jeito de desabafo, nos diz após ter terminado uma aula sobre Os Maias (obra de 

leitura obrigatória no 12º ano na disciplina de Português): 

“Não tenho a certeza de nada... não sei se eles me compreenderam nem se eu própria 
compreendi alguma coisa do que era suposto eles terem compreendido. O que me vale é que 
gosto muito deles... se não houvesse afectividade... nada valia a pena.” (Elsa). 

4.2.2.3. Pessoal não docente 

O pessoal não docente é composto por 62 funcionários (Quadro 5). A sua maioria 

pertence aos quadros da escola e é constituída por Auxiliares da Acção Educativa, 15 

dos quais contratados e os restantes pertencentes ao quadro da escola.  

Quadro 7 – Pessoal não docente (Ano Lectivo 2000/2001) 
 

Técnicos superiores 2 (Um Psicólogo escolar e um Professor de Apoio Educativo) 

Administrativos 15 

Técnicos A.S.E 2 

Ecónomo 1 

Ajudantes de cozinha 6 

Aux. Acção Educativa 32 

Guardas 3 

Electricista 1 

 

À excepção do Professor de Apoio Educativo, nenhum deles diz ter recebido 

formação específica relacionada com alunos com NEE, nomeadamente surdos, ou ter 

assistido a qualquer acção de sensibilização para a inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular, como testemunham os depoimentos da Chefe dos Auxiliares 

de Acção Educativa: “Eu acho que há uma série de formação para isso. A gente nunca 

foi a nenhuma... também não fomos contactados” (Graça).  

Contudo, a Graça considera fundamental que os “funcionários” recebam formação 

nesse sentido já que “ (...) [estes alunos] passam muito tempo c’a gente e necessitam de 

nós... e a gente devia estar mais informada... mais preparada. Não é?” (Graça).  

A nossa resposta à questão acima colocada seria: Obviamente que sim! Aliás, 

grande parte da literatura e da investigação feita nesta área, apesar de não se referir 

especificamente aos Auxiliares de Educação Educativa, aponta para a ideia de que a 

escola tem por dever preparar/formar todos aqueles que se relacionam, de um modo ou 
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de outro, com a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular (Hegarty, 

2001; Jesus e Martins, 2000; Marchesi, 2001; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; 

Stainback e Stainback, 1998; Souta, 1997; Thomas et al., 1998; UNESCO, 2000).  

4.2.3 Os Participantes no Estudo 

4.2.3.1 Os professores 

São nove os professores (todos do sexo feminino) participantes nesta investigação 

e, à excepção de dois, todos eles leccionam turmas onde há alunos surdos. Quatro deles 

exercem funções de Director de Turma e os restantes são professores de Desenho (três) 

e de Português (dois). Tal como já foi referido, estes professores não têm redução de 

horário pelo facto de leccionarem alunos com NEE, nem têm formação na área do 

ensino especial, mais particularmente no ensino de alunos surdos. 

À excepção de uma professora (Sofia), todos pertencem ao quadro de nomeação 

definitiva, encontrando-se, na sua maioria, há pelo menos três anos nesta escola.  

São unânimes em alegar o nome da escola, ou a sua especificidade em termos de 

oferta de formação, como motivos principais da sua escolha para aqui trabalharem. 

Alguns deles defendem ainda ser esta escola a sua “escola por excelência” (Evangelina) 

ou, ainda, ser esta “uma escola diferente” (Dina). Outros indicam também ter sido aqui 

alunos e sentirem a sua estada nesta escola como “um regressar a casa” (Angela). 

Nenhum deles, no entanto, referiu quer o PEE quer o facto de a escola ter alunos com 

NEE, nomeadamente surdos, como motivos de escolha desta escola. 

Quando questionados acerca da possibilidade de mudar de escola, só um deles 

coloca a hipótese. Expressões como “nunca me passou pela cabeça deixar esta escola” 

(Dalila), “de modo algum penso mudar de escola” (Dina), “gosto imenso desta escola 

para a deixar” (Sofia), ou “teria muita dificuldade em adaptar-me, passe a expressão, a 

uma escola comum” (Ângela) ou, ainda, “gostaria muito de cá continuar até à minha 

reforma” (Antónia). Estas afirmações podem expressar bem o tipo de ligação que une 

estes professores à escola onde trabalham.  

A reforçar o aparente “bem-estar” na escola, sugerido pelos professores 

participantes no nosso estudo, está o facto de muitos deles referirem que não têm más 

recordações da escola. Pelo contrário, à excepção de um, todos eles enfatizam as boas 

recordações, marcadas, sobretudo, pelo que consideram ser o “bom ambiente da escola” 



 

146 

(Dalila) o “bom relacionamento com os alunos” (Evangelina) e, ainda, “a abertura da 

escola a novas ideias e projectos” (Silvana). 

Parece-nos ser pertinente, para o nosso estudo, referir que só um dos professores 

diz ter como melhor e pior recordação da escola simultaneamente os alunos surdos: 

“Qual a pior recordação que eu tenho da escola?!... Desta escola? (...) Se calhar os alunos 
surdos”. “ (...) e a melhor? (silêncio) Se calhar os alunos surdos (...) porque me dá... 
satisfação,... dá prazer ver a evolução deles, e porque me dá ... tristeza e desprazer o ver a 
não evolução deles. É uma coisa muito oscilante (Elsa).  

A oscilação patente neste depoimento poderá ser interpretada como prenúncio de 

que nem sempre a escola satisfaz, do melhor modo, as necessidades educativas dos seus 

alunos. Ou será a ambivalência que faz eco do desespero em que muitos dos nossos 

professores se vêem mergulhados por não saberem, ou por não poderem, responder do 

melhor modo às necessidades educativas dos seus alunos. Ou poderá ser ainda esta 

hesitação sinónimo de que, apesar de tudo, há uma luz ao fundo do túnel, isto é, de que é 

possível fazer da escola um espaço /tempo mais inclusivo (César, in press). 

Se a escolha da escola para local de trabalho parece ter sido motivada por razões 

de ordem pessoal e profissional dos professores, já a escolha das turmas que leccionam 

pareceu não depender tanto das suas vontades, desejos e motivações pessoais e 

profissionais, mas mais do acaso e da fortuna (Evangelina), como também das 

conveniências organizacionais. De facto, todos eles dizem não terem escolhido ser 

professores destas turmas, e muito menos seus Directores de Turma. Talvez por isso não 

seja de espantar que, quando interrogados acerca das razões pelas quais o são, as 

respostas mais ouvidas sejam muito semelhantes à que foi dada pela Amélia:  

“Pelo menos que eu saiba, por nenhuma razão. Foi porque calhou... (...) Porque foi o que se 
pode arranjar... o que a equipa de horários conseguiu fazer (...) porque tinha de ser 
directora de turma para completar... o horário” (Amélia). 

“Não faço a mínima ideia” – diz-nos a Ângela, reforçando que não dependeu 

deles esta escolha. E continua em tom denunciador que é, simultaneamente, de 

desapontamento com a situação:  

“Eu penso que são distribuídas por conveniência, simplesmente do horário (...) não 
necessariamente às pessoas que fazem questão em ter estes alunos, de quem é que tem mais 
experiência, quem é que tem mais apetência para este tipo de ensino... mas um bocadinho ao 
sabor quase do acaso. (...) Portanto, calhou-me!” (Ângela). 

Ainda a este propósito, e insistindo na ideia de que não é desejo dos professores 

terem turmas constituídas por alunos com esta características, e de que não há critérios 
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previamente definidos pela escola para a atribuição das turmas que os incluem, diz-nos 

a América:  

“Apanharam-me de surpresa (...) no primeiro ano (...) Eu nem sequer sabia que tinha que 
estar com muita atenção, olhar para a frente (...) não tive nenhuma orientação e diga-se de 
passagem, que no primeiro período do ano (...) sentia-me muito perdida e até achei que não 
era capaz, porque era tudo novo para mim... nem me disseram que desse um puxão pelo 
braço em vez de chamar por eles” (América).  

Apesar desta dura e crua realidade organizacional a que parecem não conseguir 

escapar, a maioria dos professores está abertamente contra esta aparente falta de 

critérios para a atribuição destas turmas a professores que dizem não ter a mínima 

preparação/formação, motivação e apetência para leccionarem alunos com NEE.  

Dizem-nos, a este respeito, a Evangelina e a Dina, ainda que por palavras 

diferentes: 

“Eu sempre defendi que os professores que não têm preparação específica para este tipo de 
ensino, que é o meu caso, que não lhes fossem atribuídos alunos com necessidades 
educativas especiais (...) aliás, eu tinha pedido sem ensino especial porque não estou nem 
vocacionada nem sequer tenho apetência para isso. E ah... cheguei à... à sala e apercebi-me 
do aluno (...) ” (Evangelina). 

Absolutamente paradigmático e simultaneamente caricato parece-nos o caso de 

Dina, a quem foi atribuída a direcção de uma turma com alunos com NEE, sem sequer 

os ter como alunos na sua disciplina:  

“Pronto, eu era Directora dessa turma efectivamente, mas os alunos deficientes auditivos 
não eram meus alunos, nem eu quase tinha conhecimento deles (...) e fiquei um bocado 
preocupada e fiquei um bocado angustiada porque não tinha e não tenho o mínimo 
conhecimento para poder trabalhar com alunos desse género (...) mas, como Directora de 
Turma, tinha de qualquer dos modos de falar com eles (...) quer dizer, eu limitei-me a 
receber as justificações das faltas (...) até porque eu não tinha preparação nenhuma para 
isto, não é verdade?” (Dina). 

Não deixam de ser significativos os depoimentos destas professoras, até porque, se 

por um lado todos eles convergem para a recusa de escolher turmas que incluem alunos 

com NEE, por outro demonstram que atribuir estas turmas a professores que não têm a 

mínima preparação/formação e apetência para o ensino de alunos com NEE não 

contribui nem para a realização pessoal e profissional dos professores nem para a 

satisfação das necessidades educativas dos alunos (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; 

Avramidis e Norwich, 2002; Bueno, 1999; Cabaça, 1999; Costa, 1996; Fernandes, 

1999; Hegarty, 2001; Melro, 1999; Thomas, 1992; Thomas e Loxley, 2001). 

Estes dois aspectos apontam para factos considerados capitais por vários autores e 

dos quais depende, em grande parte, o sucesso da inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular. O primeiro deles prende-se com a necessidade de os 



 

148 

professores aderirem, sem que isso lhes seja imposto, aos princípios e práticas de uma 

educação inclusiva (Boscardin e Jacobson, 1997; Costa;1996; 1999; Melro e César, 

2002; Pereira, 1998). O segundo prende-se à necessidade de os professores terem 

formação adequada à implementação de uma educação inclusiva, nomeadamente, 

formação específica consoante as características e necessidades dos alunos com quem 

trabalham (Ainscow, 1997, 1998, 1999; Cardoso, 1996; Costa, 1995, 1996; 1999; 

Hegarty, 2001). O terceiro prende-se com razões de ordem 

organizacional/administrativa, uma vez que a este nível a escola não parece ter 

preocupações criteriosas, como sejam a quem atribuir turmas e direcção de turmas com 

alunos com NEE e por que razão fazê-lo, nomeadamente no caso dos surdos (Avramidis 

e Norwich, 2002; Botelho, 2000; Clark et al.; Croll e Moses, 2000; Hegarty, 2001; 

Lane, 1997; Pinho et al., 1986; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Sá, 1999).  

Perante tal situação, parece-nos importante realçar uma série de perplexidades que 

se nos colocaram perante os depoimentos deste professores: Colocamos a hipótese de, 

face ao facto de a escola não ter professores com competência/formação e, até 

apetência, para dar resposta às necessidades educativas destes alunos, poder legitimar a 

sua não-aceitação, no futuro, de alunos com estas ou outras características 

diferenciadoras. Poderá ou deverá a escola arrogar-se o direito de excluir estes alunos 

devido simplesmente à constatação de terem estas características e não outras mais 

favoráveis à preparação/formação e apetência dos seus professores? Pensamos, pelo 

contrário, que será seu dever modificar-se no sentido de estar preparada para cumprir o 

seu dever: Satisfazer as necessidades de todos os seus alunos.  

Um outro aspecto referido por estas professoras, também ele de suma importância 

para a implementação de uma educação mais inclusiva, diz respeito à atribuição da 

direcção de turma a professores cujas turmas têm alunos com NEE e que referem não 

ter qualquer motivação ou formação para desempenhar convenientemente o respectivo 

papel.  

Este facto parece-nos de grande relevância uma vez que vários autores (Bautista, 

1997, Bairrão, 1993, 1999; Correia et al., 2001; Hegarty, 2001; Jesus e Martins, 2000; 

Ruela, 2000) reconhecem aos professores em geral e, ao Director de Turma em 

particular, um papel crucial no processo de inclusão de alunos com (ou sem) NEE nas 

escolas do ensino regular  

De facto, o Director de Turma deve assumir um papel crucial em todo este 

processo, não só porque deve mediar as relações aluno-turma, pais-aluno-turma,  
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professores-aluno-turma, escola-aluno-turma-professores – o que por si só é de extrema 

importância – mas também, e sobretudo, porque dele se espera que exerça uma relação 

de maior proximidade e, por consequência, mais dialogante, com todos os 

intervenientes no processo educativo (Castro, 1995, 2000; Marques, 1995; Marto, 

2001).  

Talvez por estas razões, o cargo de Director de Turma – em especial quando as 

turmas incluem alunos com NEE – deva ser criteriosamente atribuído a professores que 

estejam sensibilizados, motivados e preparados/(in) formados para essa inclusão que 

passa, grandemente, por uma formação adequada ao exercício das suas funções, assim 

como por uma formação específica orientada para alunos com NEE (Bueno, 1999; 

César, in press; Correia et al., 2001; Croll e Moses, 2000; Freire, César e Melro, in 

press; Jesus e Martins, 2000; Padilha, 2001; Ruela, 2000). Pode duvidar-se da 

adequação dos nossos professores ao nível das exigências do cargo de Director de 

Turma, sobretudo quando se trata de turmas com determinado tipo de alunos que 

requerem uma outra atitude, uma outra atenção e uma outra formação. Pode também 

colocar-se a questão de a formação de professores, no nosso país, não contemplar 

eficazmente a problemática da direcção de turma, nomeadamente no que diz respeito à 

inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular. O fundamental problema 

apresenta-se quando confrontamos a conjugação dessa aparente inadequação 

(ausência?), tal como nos é testemunhada pelos directores de turma participantes neste 

estudo, com a necessidade/desejo de inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino 

regular. 

Relativamente ao facto de a escola e as turmas que leccionam terem alunos surdos, 

os professores, na sua maioria, têm posições ambivalentes (por vezes até contraditórias) 

e diversas. Se, por um lado, pensam que a inclusão de alunos surdos no seu seio das 

turmas e da própria escola traz algumas vantagens como, por exemplo, o convívio com 

a diferença, por outro, sentem que a escola, e eles próprios, não estão preparados para 

receber esses alunos. Neste sentido, a Antónia refere que:  

“Em termos humanos isso é importante porque permite às pessoas perceber que as pessoas 
têm... são diferentes. Por exemplo, em relação a mim eu não fazia ideia nenhuma do que era 
ser surdo (...) posso pensar que foi uma experiência positiva porque fiquei com uma 
compreensão e um cuidado em relação a estas pessoas (Antónia).  

Ainda nesta linha de pensamento, diz-nos a Dalila:  

“Os colegas da turma reagiram muito bem ao facto de terem (...) [os alunos surdos] como 
colegas, não é? E, portanto dá-me a ideia que o clima foi tudo muito harmonioso. (...) 
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Portanto, penso ser vantajoso para uns porque se sentem apoiados... surdos-mudos e... os 
outros para que pensem: Atenção! Eu estou assim escorreito mas não sei ainda se poderei 
um dia também a perder... a ficar surdo... a gente não sabe... não é? Portanto, há 
conveniência de ambas as partes. (Dalila) 

Na mesma linha de posicionamento está a Silvana, ao referir que o facto de a 

escola ter alunos surdos: 

“Traz algumas vantagens visto que admite a diferença e isso vai fazer com que os alunos 
que, por qualquer motivo, sejam mais... marcados pela diferença possam também se 
encantar e ter uma auto-imagem, uma confiança maior” (Silvana). 

Se enquanto princípio, digamos “humano ideal”, os professores referem valorizar 

positivamente a inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares, reconhecendo que 

parece trazer algumas vantagens para a comunidade educativa; já em termos de 

concretização de práticas quotidianas, esses princípios não parecem recolher tanta 

adesão. Pelo contrário, o facto de a escola ter alunos com NEE, muito particularmente 

surdos, parece-lhes até ser prejudicial quer para a sua realização profissional quer para 

as aprendizagens dos alunos em geral, e dos surdos em particular. É nesse sentido que 

apontam as declarações da Antónia:  

“Em termos de aprendizagem, em sentido estrito, pela experiência que eu tive este ano, não 
me parece, porque já são tantas as dificuldades de aprendizagem dos alunos, entre aspas, 
normais... que não me parece que traga muitas vantagens (...) até pode ser brutal e violento 
porque é como se eu estivesse a conduzir duas orquestras ao mesmo tempo. Se me (...) 
desses a escolher uma turma destas e cem [das outras]... eu quero cem [das outras]” 
(Antónia). 

“Estamos numa escola que padroniza” – diz-nos Silvana, reforçando este 

distanciamento entre os princípios e as práticas da escola inclusiva, ao mesmo tempo 

que questiona a legitimidade desta abertura das escolas do ensino regular aos alunos 

com NEE, nomeadamente aos surdos: 

“Todo o sistema tende para a estandardização, não é? Todo o sistema tende para tal e, 
portanto, há sempre a interrogação: O diploma que o menino leva é um diploma igual ao 
dos outros? Ou vai especificado que a sua situação de aprendizagem foi diferente? O que é 
que isto significa? Lança-se para o mundo do trabalho alguém que afinal não fez o mesmo 
percurso? Candidata-se ao ensino superior alguém que também não adquiriu as mesmas 
competências?” (Silvana). 

Para além dos dilemas e perplexidades que a inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular nos obriga a colocar, e que são levantados por estas 

professoras, bem como mencionados por vários autores como Correia (2001), 

Lieberman (1996), Marchesi (2001) e Stainback e Stainback (1998), gostaríamos, pela 

sua riqueza e significância, de registar o depoimento de uma outra professora que nos 

mostra o quanto o sucesso da escola inclusiva está dependente da atitude dos 
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professores do ensino regular, assim como da sua formação e do apoio que, 

necessariamente, tem de ser dado às escolas, para que a inclusão seja uma realidade 

efectiva (Ainscow, 1997; 1998, 1999, 2000; César, in press; Costa, 1996; Freire, César 

e Melro, in press; Hegarty, 2001; Hegarty e Alur, 2002; Marchesi, 2001; Porter, 1997; 

Porter e Richler, 1991). Diz-nos, então, Dalila, a este propósito:  

“Isto da escola ter alunos surdos é uma boa vontade muito grande da parte da escola (...) 
porque o Ministério não dá nenhuma ajuda para isto. Portanto, é um drama brutal porque 
nem eu estou preparada para isto nem a escola tem condições para ter cá estes alunos. (...) 
Com toda a sinceridade e com toda a frontalidade eu preferia só ouvintes. E digo-lhe já 
porquê. Porque eu, quando tomo conta destas situações (...) gosto de ter o mínimo de 
conhecimento, o mínimo de formação... enfim, saber o que estou a fazer (…) e fiquei muito 
aflita, muito angustiada porque eu não tinha o mínimo de preparação (...) para poder lidar 
com estes alunos (Dalila). 

Perante tais depoimentos, e sabendo nós que a inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular não pode ser nunca um discurso politicamente correcto, nem 

tão pouco feita por decreto, teremos de perguntar-nos se poderá compadecer-se com a 

falta de orientação sentida e vivenciada ainda por (grande) parte dos nossos professores. 

É preciso encontrar estratégias para pôr cobro a esta desorientação, que tanto parece 

prejudicar alunos, professores e, diríamos nós, a sociedade em geral (Ballard, 1999; 

Fernandes. 1999; Freire, 1997, 1999; Sassaki, 1997; Warwick, 2001; Werneck, 1997, 

2001, 2002). 

Estas questões/dúvidas levam-nos a pensar que a inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular não pode ser apenas “um acto de boa vontade”, mas sempre 

um acto volitivo, intencional, consciente e, sobretudo, sustentado a níveis micro e 

macro-escolar e organizacional (Cabaça, 1999; Correria et al., 1999; Hegarty, 2001; 

Niza, 1996; Pereira; 1998; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Simon, 1999; 

Vasconcelos, Monteiro e Lourtie, 1999; Shapiro, 2000; Thomas e Loxley, 2001).  

Uma outra questão que nos surge do depoimento de Dalila – o mesmo é dizer de 

quase todos os participantes deste estudo – é a de saber se poderão as nossas escolas 

tornar-se inclusivas sem verem satisfeitas determinadas condições como, por exemplo o 

seu financiamento/apetrechamento tanto de recursos humanos como de recursos 

materiais, tão necessários para que as escolas se sintam sensibilizadas, motivadas e 

empenhadas na aceitação destes alunos no seu seio e possam, deste modo, satisfazer as 

necessidades educativas de todos eles (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Cabaça, 

1999; Correia e Cabral, 1999; Costa, 1996, 1997; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; 

Sassaki, 1997; Shapiro, 1999; Warwick, 2001).  
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Neste sentido, nunca é demais lembrar que a escola só se torna inclusiva se 

contarmos com um dos elementos essenciais da Escola, da Educação e do Ensino: Os 

professores (Avramidis e Norwich, 2002; Croll e Moses, 2000; Fullan, 19991; Melro e 

César, 2002; Shapiro, 1999; Stoll, 1994; Thomas G., & Loxley, 2001). Por isso, 

insistimos uma vez mais na ideia de que a falta de empenhamento e envolvimento – não 

tanto por negligência como por impotência – de muitos professores que trabalham com 

alunos com NEE em grande parte das nossas escolas, se deve não só à falta dos recursos 

acima referidos, como também, e sobretudo, à falta de apoio e de reconhecimento do 

trabalho destes professores (Costa, 1999; Mittler, 2000; 2003; Perrenoud, 2000, 2000a, 

2002; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Shapiro, 1999, 2000 Tilstone, Florian e 

Rose, 2000), que nos parece ser tão necessário para que esse envolvimento e 

empenhamento façam parte do seu desempenho profissional (Costa, 1996, 1999; 

Hegarty, 2001; Jesus e Martins, 2000; Marchesi, 2001). Só assim se poderá dizer que o 

sucesso dos alunos é sinónimo do próprio sucesso dos professores e vice-versa 

(Boscardin e Jacobson, 1997; Cabaça, 1999; Correia, 1997; Costa, 1996; Padilha, 2001; 

Pereira, 1998; Slee, 1993).  

Os depoimentos de Dalila – e da maioria dos professores participantes no nosso 

estudo – põem a nu aspectos que nos parecem ser relevantes para a compreensão da 

inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular, pelo que, quando não são 

tidos em conta pelas escolas, se tornam verdadeiras barreiras à afirmação de uma escola 

inclusiva (Correia et al., 1999; Correia e Rodrigues; Costa, 1996, 1999; 1999; Hegarty e 

Alur, 2002; Sassaki, 1997; UNESCO, 1994).  

No entanto, e sem que lhes seja reconhecido o devido valor, as 

preocupações/perplexidades de Dalila – o mesmo será dizer de grande parte dos 

professores das nossas escolas – dizíamos nós, vão mais longe e ultrapassam em muito 

as “fronteiras” da escola, porque, no fundo, aquilo de que se trata é de saber até que 

ponto queremos ou estamos a contribuir para uma sociedade inclusiva – leia-se 

democrática (Hopkins, West e Ainscow, 1996; Popper, 1994a, 1994b; Rodrigues, 2000; 

Sassaki, 1997; Touraine, 1998; Werneck, 1997, 2001, 2002).  

Neste sentido, perguntaríamos o seguinte: O que distingue a escola (e os 

professores) da restante sociedade? Os professores podem ser pais e ter filhos surdos ou 

com outras características que os tornem obviamente diferentes dos outros, sem que por 

isso algum ministério os prepare ou lhes pague. É preciso ter em conta que não se opta 

por ter um filho surdo. Os professores, apesar de todas as dificuldades reais e 
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preocupantes que referem, não poderão ter mais direitos que os restantes cidadãos: 

atentemos em todos aqueles que se relacionam com pessoas com NEE como, por 

exemplo, médicos, comerciantes, bancários, motoristas dos transportes públicos..., que 

também não devem ou não podem negar-se a atender surdos, baseados na falta de 

preparação prévia para isso, ou simplesmente no seu défice de apetência. 

Sabemos que uma pessoa com determinadas características como a surdez ou a 

cegueira, o gigantismo ou o nanismo, dificilmente deixará de ser como é. Quanto muito, 

terá as alterações daí decorrentes minimizadas, de modo a que essas características não 

façam uma diferença que impeça o desenvolvimento integral da pessoa. E é no íntimo 

destes factos que se deve afirmar uma sociedade inclusiva, sendo o seu principal 

pressuposto o de que a diversidade é inerente à natureza humana e que só uma 

sociedade que aprende e sabe lidar com esta diversidade poderá ser considerada, 

efectivamente uma sociedade democrática (Afonso, 1999; Banks e Banks, 2001; Díaz, 

2001; Etxeberria, 1994; Rodrigues, 2001; Sampaio, 1999; Sassaki, 1997; Touraine, 

1998; Werneck, 1997, 2001, 2002) e, como consideram Souza e Rodrigues (1994), 

Shields e Seltzer (1997), Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza (1997) e Ferreira (1993), o 

princípio da diversidade consiste em admitir que as pessoas podem ser iguais e, ainda 

assim, ter características, atitudes e práticas diferentes.  

Mutatis mutandis, é este princípio inerente à construção de uma sociedade 

inclusiva – leia-se democrática – que urge que as nossas escolas adoptem como 

princípio seu e inadiável (Díaz, 2001; Freire, César e Melro, in press; Costa, 1996, 

1999; Melro e César, 2002; Rosa, 1997; Souta, 1997; Souza e Rodrigues, 1994). É 

importante, então, que as escolas entendam que o respeito pela diversidade é também 

poder oferecer a todos os seus alunos as possibilidades de desenvolvimento a que têm 

direito só pelo simples facto de serem humanos e deverem, por isso mesmo, ser tratados 

como tal (Díaz, 2001; Fiori, 1981, 1991; Freire, 1997; 1999; Santos, 1982; Xiberras, 

1996). Enquanto isso não acontecer, só poderemos reservar um lugar, de todo 

indesejável e inaceitável, a estes seres humanos: O lugar da exclusão (Ferreira, 1993; 

Benavente, 1994; Freire, 1997, 1999, 1999a; Sassaki 1997; Werneck, 1997, 2001, 2002; 

Xiberras, 1996). 

Para além destes aspectos considerados fundamentais para que a escola se torne 

inclusiva, há que regressar às palavras de Dalila, em que é tocado um outro aspecto que 

nos parece ser essencial e que tem sido muito debatido quer pela investigação quer pela 

literatura (Mazzotta, 1986; Jiménez, 1997; Kaufman, 1989; Sassaki, 1997; Stainback e 
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Stainback, 1998) acerca do modo como é entendida e deve ser feita a inclusão dos 

alunos com NEE nas escolas do ensino regular. Atentemos, então, nas palavras de 

Dalila, para melhor compreendermos o problema em questão: “Acho que estes alunos 

deveriam ter um espaço só para eles, uma instituição, uma escola, um colégio, sei lá, 

não faço ideia, para orientar estes miúdos” (Dalila). 

No fundo, esta professora não só nos (re) lembra a razão de ser dos diferentes 

paradigmas que existem sobre a problemática do ensino de alunos com NEE – que vão 

desde a exclusão pura e simples, à normalização e à integração e, mais recentemente, à 

inclusão (Correia, 2001; Correia e Cabral, 1999; Hegarty e Alur, 2002; Hopkins, West, 

e Ainscow, 1996; Melro, 1999; Pereira, 1993, 1998; Rodrigues, 2001;  

Silva, 1987) – como, também nos faz reflectir sobre uma questão que é, ainda hoje, 

largamente discutida: Saber se, de facto, os alunos com NEE devem estar nas escolas do 

ensino regular ou se, pelo contrário, devem estar em escolas do ensino especial, ou seja, 

é a tradicional e (ainda) incontornável questão da separação de sistemas de ensino para 

alunos com NEE: O especial e o regular; o segregador e o inclusivo. 

Esta questão, no entender de vários autores (Ballard, 1999; Cortesão, 1994, 2001; 

Cortesão e Stoer, 1995; Costa, 1996, 1997; Croll, e Moses, 2000; Pereira, 1993, 1998; 

Porter, 1997; Porter e Richler, 1991), não se coloca apenas por razões de ordem 

ideológico-pedagógica mas, sobretudo, por falta de resposta por parte das escolas do 

ensino regular às necessidades educativas dos alunos com NEE (facto, aliás, referido 

pela maior parte dos participantes nesta investigação). 

A postura aqui representada pela Dalila contraria, assim, documentos 

fundamentais de política educativa como, por exemplo, a Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Pires, 1999), a volumosa legislação existente no nosso país referente ao 

ensino de alunos com NEE ou ainda documentos internacionais, como a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou a 

Carta para o Terceiro Milénio, (aprovada em 1999, pela ONU) que apontam não só para 

o direito inalienável ao ensino de todas as crianças e jovens em idade escolar como, 

também, para a necessidade de a escola proporcionar a todos os alunos, sem excepção, 

um ensino diferenciado e adequado às diferentes e diversas necessidades educativas dos 

seus alunos (Despacho conjunto n.º 105/97).  

Por isso, a escola não pode continuar a atentar contra a dignidade destes seres 

humanos e deve aceitar de uma vez por todas que é seu dever atender às diferenças 

individuais, no sentido de potencializar o desenvolvimento de todos os alunos de acordo 
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com as características de cada um (Andrews e Lupart, 2000; 2000a; Jesus e Martins, 

2000; Melro e César, 2002; 2000; Pereira, 2001; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; 

Rodrigues, 2000, 2001; Thomas e Loxley, 2001). Há ainda que saber se estará a nossa 

Escola consciente das modificações a fazer para que tais princípios sejam concretizados, 

assim como se estará disposta a uma maior flexibilização da organização escolar, das 

estratégias de ensino e da gestão dos recursos e dos currículos para que tais princípios 

sejam concretizáveis. 

Apesar deste “mal-estar desesperante” sentido pela maioria dos professores 

participantes no nosso estudo há, ainda assim, alguns deles mais optimistas e 

esperançados na inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular sem que, 

contudo, tenham tido qualquer sensibilização ou formação específica para tal. São 

exemplo disso a Sofia e a América que, apesar de reconhecerem algumas dificuldades 

em lidar com a situação, referem que “esta escola é de e para todos” e, por isso, uma 

das vantagens da escola ter alunos surdos nas turmas que leccionam:  

“É o prazer de estarem juntos na escola. Eu vejo isso pelos meus alunos... ao tentarem, por 
exemplo, com... neste caso com os surdos-mudos, a tentarem aprender a língua gestual e a 
aprenderem a conviver com pessoas com necessidades dessas” (Sofia). 

 No mesmo sentido vão as palavras da América ao dizer que: 

“Apesar de por vezes ter algumas dúvidas se entenderam mesmo aquilo que estamos a 
trabalhar, (...) acho que o facto de ter alunos com necessidades educativas especiais na 
turma melhora as aprendizagens dos alunos porque eu vejo-me obrigada a repetir, a ser 
mais clara na linguagem, eu tenho essa dupla preocupação (...) utilizo tudo e mais alguma 
coisa... o tocar, olhar, mexer, ler, comunicar e é esse, penso eu, o segredo das coisas 
funcionarem naturalmente. Aprendi a ser tocada, por exemplo, a tocar para os chamar... 
enfim uma data de atitudes a nível pessoal, a nível do corpo, que eu dantes não estava 
sensibilizada para isso. E é só" (América).  

O posicionamento destas duas professoras aponta para um elemento, ainda que 

muito imprevisível, como considera Costa (1996), que nos parece ser importante para 

que a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular deixe de ser encarada 

como algo negativo e problemático mas, inversamente, como algo de possível e 

enriquecedor. Este elemento, dizíamos nós, é determinante para que as escolas possam 

ser mais inclusivas e respondam, por conseguinte, às necessidades educativas de todos 

os alunos: O elemento pessoal!  

Tal elemento diz respeito à qualidade de determinadas pessoas que intervêm no 

processo educativo – neste caso, professores – que, sem formação alguma e, muitas das 

vezes sem o apoio e reconhecimento de ninguém, incluem de forma eficiente alunos 

com NEE nas escolas do ensino regular, tornando-se naquilo a que Corey e Corey 



 

156 

(1993) chamam facilitadores (helpers) de inovação e de resolução de problemas com os 

quais não estamos habituados nem preparados para lidar/resolver. Parece-nos que seria 

positivo que as escolas destacassem estas situações de sucesso, para que pudessem 

actuar como modelos de outras situações menos bem sucedidas, passando a ser vistas 

como elementos de uma mudança de atitudes e de práticas dos agentes educativos, que 

tão desejável é para a implementação de práticas mais inclusivas nas nossas escolas 

(Aranha, 2000; Bailey e Pleiss, 1997; Baumel et al., 1998; Boscardin e Jacobson, 1997; 

Brito, 2002; Canavero, 1992; Costa, 1995; 1999; Daniel, 1997). 

A atitude destas duas professoras, que podemos considerar favoráveis à inclusão 

de alunos com NEE nas escolas do ensino regular, faz parte de um conjunto de raras 

excepções; na sua generalidade, o discurso dos professores sobre os alunos surdos 

(registado, por exemplo, em diversas actas de Conselho de Turma e em conversas 

formais e informais), sobretudo dos que leccionam as disciplinas que designam por 

teóricas, são discursos com grande carga negativa e denunciam, muitos deles, a falta de 

preparação que a escola tem para o ensino de alunos com estas características, 

nomeadamente a falta de formação específica no ensino de surdos, assim como a falta 

de incentivos e de reconhecimento – diríamos, público – do esforço feito pelos 

professores para ensinar estes alunos. Tais ausências levam a que a maioria dos 

professores participantes deste estudo sinta grande desgosto e frustração. Aliás, a 

referência à falta de preparação (e consequente frustração) dos professores para 

trabalharem com alunos surdos é uma constante, quer nos testemunhos dados nas 

entrevistas feitas aos professores que participaram neste estudo quer nas actas de 

Conselho de Turma, ou ainda nas diversas conversas informais que mantivemos com 

estes e outros agentes educacionais. É disso exemplo a seguinte passagem retirada de 

uma das actas das reuniões do Conselho de Turma do 10º ano: “O conselho de turma 

considerou que todos os professores enfrentam as mesmas dificuldades relativas à falta 

de experiência e ausência de preparação específica de carácter processual funcional 

relativos ao ensino de surdos” (Acta da reunião de Conselho de Turma 10º Ano). 

Estes relatos mostram quão importante é a formação dos professores para que a 

inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular seja bem sucedida; como 

consideram Fullan (1991) e Stoll (1999), ou ainda Warwick (2001), nada é mais 

importante para a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular do que um 

professor bem preparado e, como é sabido, a mudança/inovação educacional depende 

do que os professores fazem, sentem e pensam (Brookfield, 1995; Hegarty, 2001; 
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Nóvoa, 1991; Stones, 1984; Stones e Morri, 1973). Encontramos aqui um outro tópico 

de reflexão: Parece-nos urgente a emergência nas nossas escolas de profissionais 

reflexivos, de modo a favorecer um trabalho de partenariado que leve à experimentação 

de soluções singulares e diversificadas para a multiplicidade de situações educativas que 

surgem no contexto de uma educação para todos. É preciso lembrar que não basta a 

formação de professores; esta deve ser relevante e articulada com as necessidades que 

os professores sentem no seu contexto de trabalho. Levar a bom porto a inclusão de 

alunos com NEE nas escolas do ensino regular, sem que se tenha em conta que a 

formação de professores como actividade permanente e adequada às suas necessidades e 

às dos seus alunos, é uma batalha perdida na grande luta pela inclusão. 

Estas considerações parecem-nos pertinentes e, ao mesmo tempo, paradoxais, e até 

contraditórias, quando comparadas com o que os participantes neste estudo referem 

sobre a necessidade de terem formação específica para “lidarem” com alunos com NEE. 

Se é verdade que grande parte da formação inicial e contínua dos professores no 

nosso país – como demonstra o testemunho destes professores – não contempla a 

problemática da inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular, também 

não é menos verdade que os centros de formação – responsáveis pela formação contínua 

dos professores – deveriam contemplar esta problemática, ou não fosse a sua razão de 

ser a satisfação das necessidades profissionais dos professores e demais agentes 

educativos (Barroso e Canário, 1999; Comunidade Europeia e Conselho da Europa, 

1987; Dessent, 1987; Forest e Pearpoint, 1997; Gartner e Lipsky, 1987; Harp, 2003; 

Nunes, 1996; Roldão, 2000).  

A ser assim, cremos que deveriam os professores e demais agentes educativos 

desta escola exigir de si próprios e do centro de formação de professores a que esta 

escola necessariamente pertence, essa formação que afirmam não ter. E que dizer da 

escola enquanto espaço de formação? Ela própria deveria organizar-se, como refere 

Canário (1995), de modo a colmatar, de algum modo, estas carências que os  

professores – e não só – referem ter. 

Estas reflexões ganham ainda maior pertinência quando: (1) Sabemos que a escola 

não tem, como se pressupõe que deveria ter, um plano de formação que contemple as 

necessidades formativas dos professores; (2) O plano de actividades e o PEE não prevê 

levar à prática acções de formação que satisfaçam as carências de formação que os 

professores dizem sentir, nomeadamente no ensino de alunos surdos; (3) A maior parte 



 

158 

dos professores dizem desconhecer e não fazer parte de qualquer projecto que tenha por 

objectivo favorecer a inclusão de alunos com NEE na sua comunidade educativa. 

São disso exemplo as palavras da América: “ eu não sei de nada.... não tenho 

noção de nada ... fui apanhada de surpresa e desconheço qualquer projecto... qualquer 

equipa que trate destes alunos” (América). 

No mesmo sentido vão as palavras da Ângela. Diz-nos esta professora o seguinte:  

“Nem conheço, nem... faço parte... até porque aqui, nesta escola não há qualquer projecto 
relativamente ao ensino especial... não foi feito nenhum trabalho em conjunto e... talvez por 
isso eu ás vezes... penso que não vale a pena o esforço... uma pessoa empenhar-se a fundo 
nas coisas... quando não há nenhuma perspectiva nítida do que se pode ou não fazer” 
(Ângela). 

A Elsa, para além de reforçar e subscrever as palavras da América e da Ângela ao 

afirmar “ não... não conheço nem faço parte. Pois claro! Se não conheço como posso 

fazer parte? (risos)”, vai mais longe, ao dizer que, não fazendo parte de nenhuma 

equipa de trabalho que vise a inclusão de alunos com NEE na sua comunidade 

educativa, se vê obrigada a trabalhar absolutamente sozinha: “Eu, nesta escola, em 

relação aos surdos, trabalho completamente como “free-lancer”... eu vou fazendo, vou 

experimentando. Resulta? Modifico?... Não...não... vou por aí fora” (Elsa). 

Também a Evangelina vem reforçar a ideia de que os professores desconhecem 

qualquer projecto ou equipa de trabalho que vise melhorar as condições de inclusão dos 

alunos com NEE na sua escola:  

“Não! Não conheço nenhum projecto... nem faço parte de equipa alguma... olha estou para 
aqui sozinha...e isso faz-me.... medo... medo de mim ah... por estar com um aluno que tem 
necessidades educativas especiais e para as quais eu não estou lá bem... formada... muito 
bem ou nada” (Evangelina). 

Todos estes depoimentos têm dois pontos em comum: Por um lado, a ausência de 

um projecto por parte desta escola que vise melhorar (ou criar) as condições de inclusão 

destes alunos na sua comunidade educativa. Por outro lado, o apontamento das  

consequências – negativas – dessa ausência: (1) O isolamento em que grande parte dos 

professores se encontra; (2) O desnorteio quase completo em relação ao que fazer 

perante os problemas com que se vêm confrontados no seu quotidiano lectivo; (3) A 

desmotivação, e consequente frustração, por não saberem muito bem o que fazer, aliada 

à constatação de ninguém (re) conhecer os seus medos, as suas angústias, bem como os 

seus sucessos e alegrias. 

Neste sentido, pensámos que seria necessário que a escola delineasse um projecto, 

na verdadeira acepção do termo, isto é, que desenvolvesse competências e 
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desencadeasse a mobilização dos saberes e saber fazer apropriados, de modo a 

rentabilizar as experiências, as potencialidades e as aspirações de todos os agentes nele 

envolvidos.  

Para tal, seria necessário que a escola abraçasse um projecto que, como 

consideram Castro et al. (1992), Perrenoud (2001), ou ainda Bordallo e Ginestet (1993):  

(1) Auscultasse as diversas necessidades/preocupações de todos os agentes envolvidos 

no processo de inclusão de alunos com NEE nesta escola; (2) Delineasse formas de 

acção de modo a satisfazer as necessidades/preocupações surgidas dessa auscultação; 

(3) Reflectisse o percurso feito por esses mesmos agentes e ver o que foi ou não 

realizado/alcançado, e a partir daí, delineasse projectos futuros, de modo a ultrapassar 

eventuais obstáculos que ainda não foram ultrapassados. 

A avaliar pelo depoimento dos professores, e sem querermos exagerar, tendo em 

conta quase todos os participantes neste estudo, parece-nos que nada disto foi feito nesta 

escola – apesar de existir um documento que tem por título “Projecto Educativo para 

alunos surdos” – e que os resultados estão à vista: O desnorteio, a solidão, a frustração, 

enfim, a desistência. 

Apesar de quase todos os professores referirem que estes alunos até são, na sua 

generalidade, alunos que se esforçaram, bem comportados e assíduos, são inúmeras as 

referências feitas quer nas entrevistas quer nas actas de reuniões de Conselho de Turma, 

às dificuldades de aprendizagem dos mesmos. As mais frequentes são: (1) Compreensão 

da língua portuguesa, sobretudo na sua expressão escrita;  

(2) Comunicação e compressão da informação transmitida; (3) Compreensão e 

interpretação de ideias e de conceitos abstractos – como se estas dificuldades fossem 

exclusivas destes alunos...  

Contudo, o nível de retenção destes alunos é, como se pode verificar pelas actas de 

reunião dos Conselhos de Turma e pelas pautas de final de período, na maioria das 

disciplinas, de 0%, o que pressupõe que, apesar de tudo, o sucesso académico é 

praticamente total. Pergunta-se: Como conciliar o discurso dos professores – que dizem 

sentir enormes dificuldades em trabalhar com estes alunos, que reconhecem como tendo 

imensas dificuldades de aprendizagem – com os resultados obtidos? Parece-nos caso 

para reflectirmos no tipo/qualidade dessas aprendizagens que a escola proporciona aos 

seus alunos. É preciso interrogar o significado destes resultados e perceber que sucesso 

é esse. Ou, por outras palavras, avaliar que qualidade de ensino é, afinal, oferecida a 
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estes alunos? Perante tais perplexidades, é caso para dizermos “que algo vai mal no 

reino da Dinamarca”! 

Estas questões tornam-se mais pertinentes quando analisamos as estratégias 

apontadas pelos professores, quer nas entrevistas por nós realizadas quer em reuniões de 

Conselho de Turma, para ultrapassarem as dificuldades por eles identificadas nos alunos 

surdos. Essas estratégias vão desde a clássica solicitação de aulas de Apoio Pedagógico 

Acrescido, passando por um maior apoio por parte de pessoal especializado nesta área 

de ensino na preparação das aulas para estes alunos, até ao aumento da carga horária nas 

várias disciplinas leccionadas, para já não referir a presença contínua e continuada de 

uma intérprete de língua gestual portuguesa nas aulas e reuniões com os Pais e 

Encarregados de Educação. Outros, porém, propõem o corte e a simplificação máxima 

dos conteúdos programáticos, bem como a realização de tarefas que não contenham 

grandes exigências intelectuais. Outros, ainda, propõem simplesmente a exclusão dos 

alunos surdos, por a escola não reunir condições consideradas mínimas para trabalhar 

com alunos com estas características. Lembremos as palavras da Dalila: “nesta escola... 

não são proporcionados aos professores a formação, as condições e os materiais 

adequados para o seu acompanhamento” (Dalila). 

Perante esta última atitude, decididamente segregadora – ainda que compreensível 

nos seus motivos – é caso para nos perguntarmos se as necessidades educativas 

especiais serão apenas e exclusivamente dos alunos ou também, e sobretudo, da escola. 

Poderemos, talvez, considerar necessidade educativa especial das escolas a sua 

organização de modo mais propício ao cumprimento do seu dever: A todos educar. 

Ainda sobre as estratégias que cada professor diz adoptar em termos de práticas de 

sala de aula, todos elas apontam para, pelo menos, quatro elementos orientadores: (1) 

Ausência de sensibilização e apoio para a delineação de estratégias adequadas a alunos 

com NEE; (2) Isolamento total e absoluto na delineação dessas estratégias; (3) 

Desnorteio e desconhecimento das estratégias a utilizar, de modo a satisfazer as 

necessidades educativas destes alunos; (4) Autodidactismo (arcaico?) sem nenhum 

suporte profissional e técnico que o rentabilize; (5) Ausência de uma reflexão conjunta 

sobre os resultados das estratégias utilizadas nas práticas lectivas.  

Como exemplo do que acabámos de dizer, temos, uma vez mais, os depoimentos 

da Dalila, que revelam a ausência de sensibilização para a delineação de estratégias 

diversificadas e adequadas a alunos com NEE: 
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“As pessoas andam muito baralhadas... não têm muito conhecimento e... dizemos ‘que 
chatice ter alunos no ensino especial, que maçada ter alunos no ensino especial’... porque 
nada está conduzido... nada foi orientado. (...) Até temos boa vontade... mas, ah... se calhar 
estamos a cometer grandes erros... porque... dão-nos... como hei-de dizer... ah... dão-nos 
essas turmas para tapar buracos nos horários e a pessoa fica com aquele problema de 
cabeça perdida e com uma vontade enorme de fugir porque sente que não têm o mínimo de 
preparação... não é? (Dalila). 

A reforçar o posicionamento de Dalila face à ausência de sensibilização por parte 

da escola para a necessidade de aceitação de alunos com NEE e para a necessidade de 

delinear estratégias diversificadas e adaptadas às necessidades educativas destes alunos, 

temos o testemunho da Ângela:  

“Ah... eu não senti necessidade de delinear nenhuma estratégia em particular, relativamente 
a estes alunos [surdos] até porque... nem sabia que tinha alunos surdos na turma... quando 
me apercebi... olha tentei fazer o que podia... e sempre sozinha. (...) Eu sei que percebem um 
bocadinho menos bem... Mas como só são duas, uma se... ganha um bocadinho... com a 
capacidade de comunicação da outra (...) Mas penso que isto é um caso raro... com estas 
duas alunas... porque já vi outras situações... em que há muita dificuldade... na 
comunicação. Mas no... fundo eu gostaria de saber o que é que funciona... como é que 
funciona o pensamento dela” (Ângela). 

Já a Dina aponta para os outros elementos que referimos acima: 

“Eu não tinha qualquer tipo de... de formação específica nesse campo e... recorri à minha 
formação moral... encarei... ah... a turma como se fosse uma... turma qualquer, quer dizer, 
igual às outras. (...) É claro que se me pôs algumas preocupações como... aquela história... 
de não abusar muito do... do batom enquanto estou a falar com uma aluna, não é?... 
Também tenho preocupação em escrever as coisas no quadro ou... eu própria escrever-lhe... 
as coisas no papel... no trabalho deles... e... é claro que eles perdem muito... muita 
informação (Dina).  

Também a Elsa revela nos seus depoimentos alguns das incertezas já focadas: 

“As estratégias? A estratégias tenho que as adequar a cada turma, não é? E só depois de 
ver a turma é que tenho que... ir mudando, ou ir alterando, ou indo fazendo... (...) Não posso 
dizer em abstracto vou fazer! (...) Aquilo que tenho feito é... primeiro, tento... fui lendo uns 
livros que me sugeriam, bibliografia que me foi emprestada, e depois vou fazendo material... 
a toda a hora. Mas... é muito complicado... porque... não tenho a certeza se é assim” (Elsa). 

A reforçar os quatro aspectos acima mencionados, estão as palavras da América:  

“Olha... como já te tinha dito... eu... não conhecia a turma e... quando me apercebi que tinha 
alunos surdos adoptei... para já... uma... grande abertura porque tudo era novo para mim... 
eu nem sabia o que havia de dizer... portanto a minha estratégia foi: informação, 
informação, informação... portanto, a minha preocupação foi a integração... mas sem saber 
muito bem se... a... coisa funcionava... foi tudo à base da confiança! Portanto, não sabia de 
nada... não tinha noção...  comecei a pensar por mim como havia de lá chegar ...  até tomar 
iniciativas  como ... escrever no quadro ... ou falar de frente para eles” (América). 

Pela sua importância, e para melhor compreendermos o que até aqui temos dito 

relativamente aos fundamentos (ou à ausência deles) da delineação das estratégias 

adoptadas pelos professores para trabalharem com alunos surdos, gostaríamos de 

registar ainda outro depoimento de uma professora, que nos diz o seguinte:  
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“Fiquei um bocado assustada nesse aspecto... e ainda por cima eu tinha pedido para não me 
darem turmas com alunos com necessidades educativas especiais... e então perguntava-me... 
‘E agora? Como vou fazer com que ele me ou... me perceba? ‘ Tentei não dramatizar muito 
a situação... porque afinal vi que ele não era surdo profundo e... isso facilitou-me um... 
pouco... a vida porque pensei assim: ‘Bem... então ele é praticamente um aluno normal 
porque até está integrado numa turma normal e, ainda, por cima ouve alguma coisa... 
Percebe-me’. Pronto... isto sossegou-me e... então... digamos que as estratégias que eu 
adoptei foram iguais para todos, só... com a diferença que ele estava sentado à frente... para 
me ouvir melhor, não é?” (Evangelina). 

Relativamente à perspectiva que os professores participantes neste estudo têm 

sobre a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular, gostaríamos de focar 

ainda um último ponto que nos parece ser fundamental para a compreensão do que 

possa ser uma escola inclusiva: Expectativas para o futuro pois, como considera Ferreira 

(1965) “a grandeza do homem é pressentir a dimensão do futuro e, quando assim a 

pressente, invalida em si próprio a mesquinhez, supera-se, engravida o seu próprio ser 

de tudo o que há-de significar” (p. 32).  

Estas palavras ganham ainda maior sentido quando, como acabámos de apresentar, 

a maioria dos professores tem uma experiência não muito positiva no que respeita à 

inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular. Mas, parafraseando Freire 

(1992), há que ter esperança num mundo menos feio, menos malvado, menos 

desumano. Tal significa “procurar inquietar os educandos, desafiando-os para que 

percebam que o mundo é um mundo dando-se e que, por isso mesmo, pode ser mudado, 

transformado, reinventado” (Freire, 1991, p. 30). 

Foi isso que quisemos saber que esperança têm estes professores, que dizem sentir 

um mal-estar nas suas experiências com a inclusão de alunos com NEE nas escolas do 

ensino regular. Esta questão assume, em nosso entender, grande importância, até porque 

“sem um mínimo de esperança não poderemos sequer começar o embate” (Freire, 1992, 

pp. 10-11). 

Vejamos, então, o que os professores dizem sobre isso! Era com as palavras da 

Dina que gostaríamos de iniciar esses testemunhos, pois esta docente, apesar de dizer 

que sente muita falta de condições nesta escola para que a inclusão de alunos com NEE 

no ensino regular deixe de ser “uma utopia e passe a ser cada vez mais uma realidade”, 

diz-nos o seguinte: 

“Eu acredito que se todos nós... nos... sentíssemos melhor e... nos sentíssemos mais 
humanos... talvez isto... funcionasse melhor! (...) pode-lhe parecer utópico,... mas nada é 
impossível... acho que é nossa obrigação tentar sempre o... melhor (...). Julgo que temos de 
criar melhore condições para que as pessoas que a sociedade considera com algumas 
deficiências... estamos a... criar melhores condições para todos” (Dina). 



 

163 

A América não só subscreve as palavras da Dalila, como as reforça, afirmando: 

“Eu continuo a acreditar no potencial dos indivíduos... e acho que se investíssemos nesse 
potencial essa escola que se pretende que seja [inclusiva] resultaria. (...) Olhe para mim é 
uma realidade! As utopias, de facto,... não são assim tão impossíveis... Também sou 
idealista, mas ao fim de três anos de dar aulas [a alunos com estas características] continuo 
com as minhas realidades que são capazes de ser utopias para os outros... mas... é bater no 
mesmo: se estiver bem, o que pode dali se pode tirar? Isso é utopia ou realidade?... é um 
esforço pessoal ... é um desafio... muito mágico” (América).  

No entanto, esta esperança num “mundo melhor”, como diria Popper (1994), – 

leia-se numa escola melhor – não implica que o trabalho seja fácil, tal como nos 

lembram as palavras da Amélia: 

“Há que criar estruturas próprias para que essas diferenças não lesem ninguém, nem 
aqueles... que.... as suportam, digamos assim, nem os outros... nem nenhum deles. (...) 
Portanto, há que arranjar respostas adequadas e... ser eficiente para que as coisas 
aconteçam e não vejo, neste momento, aqui na escola, vontades nem nenhuma diligência de 
começar a estruturar uma escola que efectivamente seja assim [inclusiva] ” (Amélia). 

Porém, e como muito bem nos relembra Freire (1997a), “a esperança não consiste 

em cruzar-se os braços e esperar” (p. 99) Esta ideia é partilhada pela Evangelina: 

“Realidade já é... porque já existe esse tipo de funcionamento...mas há muita coisa a fazer 
porque isto de... misturar pessoas é muito complicado...e já não estou a pensar nos alunos 
em sim... mas... na... parte social. (...) E eu acho que era preciso uma revolução... quer 
dizer... é preciso um trabalho enorme... porque... há tantos problemas por detrás da... escola 
inclusiva ... mas é...essencialmente social” (Evangelina). 

E, de facto, a questão da escola inclusiva é, como já tivemos oportunidade de 

referir, essencialmente social, isto é, extravasa os muros (constituindo-se, tantas vezes, 

como autênticas muralhas) da escola. Neste sentido, importa mais do que nunca que a 

questão de uma educação inclusiva seja posta nestes termos porque, como nos (re) 

lembra a Dina, “a realidade é um tanto ou quanto baça... e... que mexe muito com os 

sentimentos do ser humano. (...) Por isso é que temos que pensar como deve ser nestas 

coisas da inclusão (Dina).Como nos diz a Elsa, uma escola não é necessariamente 

inclusiva só: 

“Porque tem cá alunos surdos... temos que ver se na prática é ou não é (...) porque em 
teoria os princípios são bonitos... mas... na prática... já não é tanto assim. Por isso,... as 
pessoas têm que fazer um trabalho em conjunto honesto, não porque isso vá para o 
currículo, mas porque isso visa qualquer coisa de mais profundo (...) (Elsa). 

O que estas professoras nos querem dizer é que a esperança reside essencialmente 

na afirmação do dinamismo transformador do ser humano e no reconhecimento de que a 

tarefa essencial da Educação é criar o caminho que há-de levar a humanidade a lutar 

contra as estruturas opressoras da sociedade e a pôr fim à cultura do silêncio (Freire, 

1992). 
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Tal significa que “será necessário ir muito mais além do que ter boa vontade. (...) 

é preciso é perceber que é possível fazermos todos os dias uma aproximação a essa 

utopia... para poder ir... sendo... realidade” (Antónia).  

 4.2.3.2 Os alunos 

4.2.3.2.1 Os alunos ouvintes 
A decisão de entrevistar apenas os Delegados e Subdelegados de Turma das 

turmas (10º, 11º e 12º anos – perfazendo o total de oito alunos) sobre as quais recaiu o 

nosso estudo, deve-se ao facto de nos parecerem informadores privilegiados do 

fenómeno em causa: A inclusão de alunos com NEE no ensino regular.  

Tal como aconteceu com os professores entrevistados, também estes alunos 

referiram ter escolhido esta escola pela sua especificidade (ensino artístico) “por ser só 

de artes” (Sandra, aluna e subdelegada de turma do 11º ano). Já o Pedro (aluno e 

subdelegado de turma do 10º ano) diz ter escolhido esta escola por ser uma “boa escola 

e por causa do curso”. A Rita diz que “desde pequenina que tinha vontade de vir para 

esta escola, porque foi onde o meu pai andou” e a Maria diz ter escolhido a escola por 

ser “uma escola interessante” e por ser “diferente das outras escolas”. 

Quando interrogados sobre se pensavam mudar de escola, todos foram unânimes 

em responder que não. Afirmações como as da Vanessa podem revelar bem o tipo de 

ligação que estes alunos dizem manter com a escola: “Eu não penso mudar de escola 

porque... gosto muito de cá andar, criei afeição e amizades extremamente fortes com 

colegas, amigos e professores” (Vanessa).  

A Rita, apesar de estar no seu primeiro ano de frequência, reforça a ideia de que 

parece existir uma forte ligação entre estes alunos e a escola: “Não penso nunca mudar 

de escola (...) porque gosto da escola, gosto do curso e nunca pensei nisso (...) dou-me 

bem com os meu colegas e com os professores” (Rita). 

Este à-vontade que os alunos dizem sentir em relação à escola é reforçado pela 

ideia de não terem sentido grandes dificuldades de adaptação ao “ambiente”. Expressões 

como “não tive problema nenhum” ou sinto-me bem na escola”, podem revelar o seu 

modo descontraído de sentir e viver esta escola, da qual, tal como os professores 

inquiridos, a maioria refere ter apenas recordações muito positivas.  

Os alunos ouvintes encaram, de um modo geral, com agrado, o facto de a escola e 

a turma a que pertencem terem no seu seio alunos surdos. Apesar do desconhecimento 
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inicial do facto, quando interrogados acerca da sua reacção ao darem conta da existência 

de alunos surdos nas suas turmas, as respostas não divergem muito da que nos foi dada 

pela Marta (Subdelegada de Turma do 11º ano): “Reagi bem, acho que é o melhor 

método... para apoiar esses deficientes... achei bem e dou-me bem com eles” (Marta).  

A reforçar esta abertura dos alunos ouvintes à inclusão de alunos surdos na escola 

e nas respectivas turmas estão as palavras da Rita (Delegada de Turma do 10º ano): 

“Não reagi de maneira nenhuma particular... acho normal, já que a escola os tem é normal 
que uma dessas pessoas esteja na minha turma... quando estou com ele nem sequer me 
apercebo disso, que tem problemas auditivos... mas fala connosco normalmente... 
Provavelmente em muitas escolas não teriam oportunidades que se calhar tem aqui. ... Aqui 
nem se nota que eles têm esses problemas” (Rita)  

Pese embora a aceitação dos surdos pelos alunos ouvintes, a Vanessa (Delegada de 

turma do 12º ano) aponta para um elemento que nos parece ser importante para a 

compreensão do fenómeno em estudo: A sensibilização. “Penso que a escola nos devia 

preparar para isso... porque eu reagi bem mas... ao princípio uma pessoa sente-se 

retraída: ‘eu não sei! ‘ ‘Será que eles me vão perceber? ‘ ‘Será que não? ‘” (Vanessa). 

Este depoimento, em nosso entender, sublinha a importância daquele que vários 

autores consideram ser um elemento essencial para que, de facto, a escola se torne mais 

inclusiva: A necessidade de se dar a conhecer nas suas diversas facetas, neste caso, 

quanto ao tipo de alunos que tem e por que os tem, assim como de formar equipas que 

estejam preparadas para sensibilizar a comunidade educativa para determinados 

aspectos que são menos esperados – neste caso, a existência de alunos surdos (Ainscow, 

1997, 1998, 1999, 2000; Bairrão, 1996, 1999; Costa, 1996, 1997; Jesus e Martins, 2000; 

Melro e César, 2002). Para que a escola se torne em escola inclusiva, se afirme como 

uma escola “sem muros”, isto é, que deixe de estar fechada sobre si mesma e se dê a 

conhecer a si própria e aos outros (Macedo, 1995; Shields e Seltzer, 1997; Warwick, 

2001;), parece-nos essencial, como diria Best (1973), que adopte uma pedagogia do e 

para o despertar.  

Tal implica, para muitos autores (Costa, 1997; Carvalho e Diogo, 1994; Gomes, 

1997; Gonçalves, 1997; Macedo, 1995), a existência de um PEE que não passe, como 

parece acontecer em muitas das escolas, de mais uma formalidade a cumprir, mas seja, 

sim, um documento onde a escola se conheça e se dê a conhecer; onde a escola ganhe 

consciência do que pretende e do que é capaz ou não de fazer. Só assim o PEE ganha o 

seu genuíno fundamento e finalidade: Fazer com que a comunidade educativa sinta o 

seu trabalho como um investimento profissional voluntário, pessoal e afectivo  
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(Leite et al., 1990; Marques da Silva, 2002; Marques da Silva e César, 2001). Significa 

que cada elemento da comunidade educativa assuma e abrace o PEE como sendo algo 

verdadeiramente seu pois, por essência, o PEE deve ser partilhado colectivamente 

(Bayard, 1991; Carvalho e Diogo, 1994; Legrand, 1982; Macedo, 1995; Perrenoud, 

1995). 

Este aspecto ganha maior relevância quando se trata de escolas que sabem, de 

antemão, que têm na sua comunidade educativa alunos com NEE (o que não é assim tão 

difícil), o que lhes exige uma clara definição do que pretendem fazer e de que caminhos 

querem ou devem seguir para que estes alunos sejam, de facto, incluídos.  

Será, então, necessário, por parte da escola, definir com clareza e firmeza que 

campo de problema quer trabalhar, que dificuldades importa ultrapassar, que objectivos 

quer concretizar, que planos de acção quer levar a cabo, que práticas educativas deve 

adoptar para poder dar resposta às necessidades dos seus alunos, em geral, e dos alunos 

com NEE, em particular (Costa, 1996; Hegarty, 2001; Melro e César, 2002; Meyen, 

1978; Mittler, 2002; 2003; Moen, 1997; Ndayisaba e Grandmont, 1999; Oliveira e 

César, 2002; Sassaki, 1997). Só assim a escola se pode conhecer, aprender e partilhar 

saberes no sentido de, como diria Dewey (1968), “se poder construir um processo de 

inteligência socializada” (p. 123).  

Há ainda um outro aspecto que gostaríamos de salientar: O modo como as turmas 

é organizado.  

Pelo depoimento da Vanessa e da maioria dos alunos ouvintes participantes no 

nosso estudo é fácil depreender – tal como aconteceu com a atribuição das turmas e 

direcções de turma aos professores participantes neste estudo – que essa organização é, 

no mínimo, aleatória, ou, na melhor das hipóteses, aparentemente destituída de 

preocupações criteriosas que nos parecem ser essenciais para que uma educação 

inclusiva possa ser instaurada nas nossas escolas.  

Essas preocupações deveriam passar por determinados princípios básicos como 

sejam, por exemplo, desenhar o perfil da turma, quer dizer, saber que alunos devem 

compor esta ou aquela turma, tendo sempre em conta a multiplicidade e diversidade de 

capacidades, interesses, projectos de vida, características físicas e sociais, etc. (Galego, 

1999; Leite, 2001; Marques da Silva, 2002; Marques da Silva e César, 2001).  

As palavras da Vanessa fazem-nos (re) lembrar um dos princípios-chave de uma 

educação inclusiva: A preocupação da Escola, da Educação e do Ensino não deve ser 

tanto ou tão só os conteúdos, mas os alunos e o modo como vamos satisfazer as suas 
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necessidades educativas (César, 2000; Costa, 1996, 1999; Santos, 1982). Isto implica 

instaurar na escola uma estrutura organizacional baseada e orientada para um ensino que 

tenha em conta a diversidade dos alunos a todos os níveis (Andrews e Lupart, 2000; 

2000a; Bayard et al., 1991; Galego; 1999; Marchesi, 2001; Melro, 1999; Meyen, 1978; 

Ndayisaba e Grandmont, 1999; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991).  

Apesar desta lacuna organizacional e pedagógica – pontuemos que o que aqui está 

em causa não é só a necessidade de um PEE, mas também de um projecto curricular de  

turma – os alunos participantes nesta investigação parecem ter ultrapassado esse receio 

inicial originado por não saberem muito bem quem eram esses alunos, nem como lidar 

com esses colegas que não eram presença habitual na sua turma nem na sua vida, 

revelando uma enorme capacidade de adaptação e aceitação da diversidade. Como 

manifestação dessa fácil adaptação, temos os depoimentos da Vanessa e da Cátia, 

respectivamente: 

“Mas agora damo-nos lindamente e tenho um grande amigo (...) eu acho que eles são 
excelentes, são pessoas... claro com os seus defeitos como todas as pessoas, mas acho que 
são pessoas excelentes” (Vanessa).  

“Eu gosto da minha turma assim. Acho que é giro estar a falar com os surdos – 

diz-nos a Cátia, quando lhe perguntamos acerca da oportunidade de escolher uma turma 

onde fossem todos ouvintes. E continua: 

É giro estar a aprender as coisas que eles nos estão a ensinar... é interessante... 

não é todos os dias que podemos contactar com pessoas com este tipo de deficiência” 

(Cátia). 

O discurso da Joana parece-nos bastante significativo desta abertura que os alunos 

ouvintes têm perante a inclusão de alunos surdos no ensino regular, maior e mais 

frequente que a dos professores:  

“Só me dei nesta escola com pessoas com esse tipo de problemas... acho que é melhor para 
nós porque assim já sabemos como é que havemos de encarar com outras pessoas no futuro 
próximo, não é? Então, esta escola é boa devido a isso. As outras é pena não existir também 
pessoas assim porque eu na outra escola não imaginava que pessoas com este problema 
poderiam ter aulas com pessoas normais, não é? Acho que esta escola é um exemplo bom 
nisso” (Joana). 

Talvez seja por isso que o Pedro considera que os alunos surdos têm todo o direito 

de estar aqui e isso não me provoca constrangimento nenhum” (Pedro).  

Estes depoimentos só vêm dar razão a autores como Porter (1997) e Ainscow 

(1997, 1998, 1999, 2000) quando consideram que um dos melhores recursos que as 

escolas têm ao seu dispor, para que se efectue uma educação inclusiva, são os alunos. 
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De facto, e avaliar pela maior parte dos testemunhos dados pelos alunos ouvintes 

face à questão da sua comunidade educativa e das respectivas turmas terem alunos 

surdos, podemos dizer que o nível de aceitação é elevadíssimo: não houve um só que 

afirmasse preferir ter uma turma ou escola só de ouvintes. Esta posição de novo 

contrasta com a dos professores que, à excepção de um, dizem claramente que 

preferiam não ter alunos com estas características. Como refere o Pedro: 

“Todos têm o direito a andar na escola... e se há pessoas que não... achem assim... é por 
causa dos preconceitos e... isso provoca um mau clima, mas... eu penso que é bom porque 
toda a gente se dá com toda a gente e... a gente aprende a estar com eles lá fora, não é?... 
ficamos melhor preparados  para depois ... vivermos lá fora, quer dizer, o mundo não é só a 
escola, também é lá fora” (Pedro).  

No mesmo sentido vão as palavras da Marta, que pensa que é vantajoso ter alunos 

surdos na escola e na própria turma: 

“Porque... pelo menos... podemos aperceber-nos melhor do ponto de vista deles... saber 
lidar com pessoas assim... aprendo... a ... conviver com pessoas ... deficientes e... a vê-las 
como pessoas normais... e não é só na escola... é lá fora” (Marta).  

Também a Cátia crê que a presença de alunos surdos se constitui numa grande 

vantagem para a sua vida e reforça a ideia de que a escola só tem a ganhar em ter alunos 

com estas características:  

“Eles ensinam-nos coisas que nós próprios... acho que nunca iríamos aprender, mesmo que 
nós tivéssemos um grande interesse por pessoas assim... e , assim, se por acaso... algum dia 
estiver na rua, lá fora, a viver a minha vida... se algum surdo me vier perguntar alguma 
coisa... já o poso ajuda... porque tive contacto... conhecimento... com pessoas com o mesmo 
problema” (Cátia)   

De facto, o mundo não é só a escola! Mas também não é menos verdade que a 

escola, enquanto instituição social, tem responsabilidades na construção desse mundo. 

Se se quer, como diria Popper (1994, 1994a), construir um mundo melhor, isto é, um 

mundo mais solidário, fraterno e igualitário, a escola tem o dever de educar para a e na 

cidadania (Martins 1991; Sampaio, 1999), entendendo-se por tal educar para e nos 

valores que devem nortear um mundo que se quer mais democrático e democratizante 

(Afonso, 1999; Henriques et al., 1999; Nunes, 1999). Tal implica que a Educação, o 

Ensino e a Escola tenham em conta que tal mundo só se constrói quando eles próprios 

derem o exemplo, isto é, quando deixarem de ser segregadores e investirem numa 

educação inclusiva, cada vez mais um desígnio inadiável e inevitável (Melro e César, 

2002; Mittler, 2002; 2003; Sassaki, 1987; UNESCO, 1994). 

Para que tal desígnio seja concretizável seria necessário, como considera a Marta: 
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“Que a escola mudasse... se fizessem alterações... de acordo com os problemas dos alunos 
e... o ambiente da escola tornar-se-ia mais... ah... acolhedor... mais compreensivo... quer 
dizer... acho que a escola devia ter mais condições para os aceitar... devia-se cada vez mais 
integrar essas pessoas em escolas normais... com alunos normais... com pessoas normais.” 
(Marta). 

Esta preocupação com a urgência de que a escola seja actuante no que respeita às 

condições para se tornar inclusiva – até porque é enriquecedor para todos que a escola 

esteja aberta à diversidade – é partilhada pela Rita. Também, no entender desta aluna, 

essa abertura está dependente da própria escola: 

“Somos nós que... entre aspas... construímos... a escola (...). Por isso, é importante para nós 
que... a escola tenha pessoas assim... diferentes. Ao passo que se fossem todas iguais dentro 
de uma escola... isso... não tinha muito interesse. Mas para que isso aconteça... a escola tem 
de tomar medidas para que isso aconteça... para ser... como o stôr diz, inclusiva” (Rita). 

O que estas alunas nos querem dizer é exactamente aquilo que está presente em 

vários autores como, por exemplo, Gribich e Sykes (1992), Guzmán (1997), Ingram 

(1997), Ware (1997), Cortesão (2001) e Costa (1997) ou ainda em Aranha (2000): A 

inclusão não se faz por decreto ou por imposição. Pelo contrário, é na e pela própria 

escola que a inclusão ganha corpo, o que implica necessariamente que a escola se 

organize de um modo diferente do da escola segregadora tradicional, isto é, que se 

organize nos seus diversos níveis de modo a pensar que não são tanto os alunos que se 

devem adaptar à escola, mas a escola que se deve adaptar aos alunos, assumindo como 

principal escopo ser de todos e para todos (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Atkins e 

Litton, 1994; Azevedo, 1994; Benavente, 1994; Melro e César, 2002; Porter, 1997; 

Porter e Richler, 1991; Rodrigues, 2001; Tilstone, Florian e Rose, 2000).  

Um outro elemento que gostaríamos de registar, e que se encontra presente em 

todos os testemunhos dos alunos ouvintes participantes nesta investigação, consiste no 

facto de nenhum deles conhecer ou fazer parte de projectos que visem a criação de 

melhores condições para a inclusão de alunos com NEE nesta ou noutra escola que 

tivessem frequentado. Quando lhes perguntámos se conheciam ou faziam parte de 

algum projecto desta natureza as respostas foram unânimes: Não! E o mesmo acontecia 

já com os professores participantes neste estudo.  

Já aqui nos referirmos à necessidade de a escola, que se quer inclusiva, envolver 

todos os elementos que a constituem na construção dos caminhos que se propõe seguir. 

E se há elementos que não podem ficar de fora dos projectos, leia-se de fora dos 

caminhos da escola, são os alunos, ou não fosse verdade que são eles a principal razão 

pela qual a escola existe.  
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Contudo, e a avaliar pelas respostas dadas pelos alunos ouvintes, esta escola 

parece ter-se esquecido, pelo menos nesta área, desse princípio basilar da organização 

escolar (Banks Banks, 2001; Carvalho e Diogo, 1994; Costa, 1997; Díaz, 2001; 

Formosinho; 1991; Gomes, 1997; Gonçalves, 1997; Lima, 1998; Macedo, 1995; Nóvoa, 

1991). 

O facto de não terem sido auscultados quanto ao seu interesse em participar em 

projectos, e muito menos quanto a decisões que implicassem a inclusão de alunos com 

NEE na sua comunidade educativa, não impede que estes alunos tenham consciência 

não só da necessidade de a escola ter projectos dessa natureza, como também do teor 

desses projectos. Assim, a Cátia expressa-nos um ideia indicada por vários autores 

(Boutinet, 1993, 1996; Legrand, 1982; Leite, 2001; Leite et al.; 1990; Macedo; 1995; 

Marques da Silva, 2002; Marques da Silva e César 2001; Melro, Barata e César, in 

press; Perrenoud, 1995) como sendo basilar na construção de qualquer tipo de projecto: 

Um projecto só faz sentido se for assumido enquanto tal. É neste sentido que apontam 

as palavras da Cátia ao dizer-nos que: 

“Eu acho que deveria haver um projecto sim... mas... um projecto em que... as pessoas 
acreditassem mesmo... naquilo que querem fazer... nos valores que as pessoas têm” (Cátia).  

E, de facto, como considera esta aluna, uma escola só se torna inclusiva se 

acreditar realmente num projecto que vise uma educação inclusiva e, ao mesmo tempo, 

nos valores que as pessoas têm, isto é, acreditar nas capacidades e competências que os 

diversos elementos constitutivos da comunidade educativa possuem para concretizar 

esse projecto; um desses elementos é, sem dúvida, o aluno.  

Já a Joana diz que “os objectivos desses... projectos deveriam ser... que não 

houvesse discriminação... e que as pessoas vissem as coisas de todas as maneiras” 

(Joana). Este testemunho aponta também para uma outra dimensão importante, que 

subjaz a qualquer projecto (neste caso, implementar uma educação inclusiva): 

Desenvolver a cooperação e a inteligência colectiva (Dewey, 1968). Um projecto exige 

diálogo e reflexão conjunta, de modo a compreender não só as necessidades de todos e 

de cada um, mas também a obter daí maneiras de o tornar concretizável (Perrenoud, 

2001, Marques da Silva, 2002; Marques da Silva e César, 2001; Melro, Barata e César, 

in press), quer dizer, descobrir potenciais estratégias e diversificadas formas de acção 

capazes de levar a bom porto o que se quer Projectar – neste caso, incluir alunos com 

NEE na comunidade educativa.  

A Marta dá-nos, se assim se pode dizer, uma visão mais pragmática desse projecto: 
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“Se eu fizesse parte de um projecto desses, em primeiro lugar... era conseguir... criar nesta 
escola conforto... e uma estabilidade... ah... entre os alunos e professores... e até 
empregados... que estivessem todos preparados para receber essas pessoas. Depois, 
preparar também a escola... e o pessoal... para ficar mais qualificado... para... ah... 
funcionar com esses alunos” (Marta).  

Ela não só reforça as ideias presentes nos testemunhos da Joana e da Cátia, como 

ainda nos chama atenção para outras dimensões indispensáveis a qualquer projecto, 

como sejam, e parafraseando Perrenoud (2001), desencadear a mobilização dos saberes 

e construir competências, implementar práticas sociais que aumentem o sentido dos 

saberes e das aprendizagens, enfrentar obstáculos que não podem ser superados senão à 

custa de novos saberes, provocar novas aprendizagens no quadro do próprio projecto, 

ajudar cada um dos elementos da comunidade educativa a ter confiança em si próprio de 

modo a assumir-se como autor e actor desse projecto.  

Uma outra ideia que interessa realçar nos testemunhos dos alunos ouvintes 

participantes nesta investigação, é a sua concepção do que possa ser uma escola 

inclusiva.  

O primeiro facto a realçar é que a maior parte deles desconhecia ou tinha algumas 

dificuldades em entender a palavra “inclusiva”. Contudo, quando reformulámos a 

pergunta, todos eles tinham uma representação, diríamos, positiva e bem definida do 

que deveria ser uma escola inclusiva. Vejamos a noção que tem a Joana:  

“Uma escola para todos... uma escola para onde toda agente pudesse vir, não é?... uma 
escola sem preconceitos... onde ninguém se sentisse rejeitado ... onde as pessoas fossem 
acarinhadas” (Joana) 

A Vanessa apresenta-nos a seguinte concepção de escola inclusiva: 

“Uma escola inclusiva para mim... é a tal coisa... que estávamos a falar... do racismo... da 
xenofobia... de haver umas escolas só para quem sabe falar e outra para quem não sabe 
falar... mas isso não é nada escola inclusiva... mas uma escola inclusiva é uma escola, em 
princípio, onde não existem essas coisas... é uma escola onde todos se sentem bem como 
são...” (Vanessa). 

A Cátia diz que uma escola inclusiva é:  

“Um sítio que aceita toda a gente,... tenham lá a deficiência que fo ... sem precisarem de ir 
para uma escola especial só para surdos... ou só para cegos... Aliás, acho esta ideia 
horrível” (Cátia). 

A Rita diz-nos que uma escola inclusiva é uma escola como a dela, isto é:  

“Uma escola que é frequentada por pessoas bastante diferentes umas das outras e que vêm 
de sítios, também bastante diferentes” (Rita). 

Todos estes testemunhos apontam, de um modo ou de outro, para os princípios 

fundamentais da escola inclusiva presentes, por exemplo, na Declaração de Salamanca: 
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“A necessidade e a urgência de garantir a educação para as crianças, jovens e adultos com 
necessidades educativas especiais no quadro do sistema regular de educação (...), uma vez 
que cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de 
conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem; cada criança tem características, 
interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias” (UNESCO, 
1994, p. vii). 

Por isso, e como muito bem nos (re) lembram os depoimentos destes alunos 

ouvintes: 

“As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, [deveriam constituir-se como] 
meios capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e 
solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos” 
(UNESCO, 1994, p. ix). 

Ao mesmo tempo, os depoimentos dos alunos ouvintes também nos mostram que 

nem sempre esses princípios são postos em prática, uma vez que se esquecem de que 

uma educação inclusiva exige que os sistemas de educação e os programas educativos 

sejam planeados e implementados tendo em vista a vasta diversidade de todos os alunos 

(Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Hegarty, 2001, ONU, 199; Porter, 1997; Porter e 

Richler, 1991; UNESCO, 1994).  

Como exemplo deste esquecimento, temos o testemunho da Marta: 

“O Ministério da Educação ainda não está a dar condições... adequadas nem investimento 
necessário... ah... às escolas... nem... nem as escolas têm planos para os aceitarem... e acho 
que... não é assim... tão difícil de entender isso... pois, pode haver muitos deficientes (...) que 
gostavam de estar nesta área, por exemplo, nesta escola... e chegar a esta escola e... ah... 
não haver um plano para os inserir” (Marta). 

A Vanessa fala-nos deste esquecimento como sendo um “problema de cultura”: 

“O modo como as pessoas têm as cabeças estruturadas [e, por isso], penso que não estamos 
preparados suficientemente para... aceitar todo o... tipo de pessoas ... porque a escola para 
todos vai desde pessoas que sabem andar, falar aos que não sabem ouvir, ... aos ... que não 
têm mãos, não têm pés ou ... com certas doenças como a sida ou a tuberculose e ... acho que 
isso tinha que ser muito bem pensado... tinha de ter boas condições ... bons professores (...)” 
(Vanessa). 

Já a Cátia nos faz pensar num outro elemento que leva a que muitas das nossas 

escolas se esqueçam de pôr em prática os princípios da escola inclusiva: “A contratação 

de pessoas... formadas como deveria de ser... para poderem dar aulas às pessoas com 

necessidades educativas especiais (...) Acho que não há muita gente que saiba, por 

exemplo, linguagem gestual... e isso torna tudo complicado (...) (Cátia). 

Estes são alguns exemplos de dificuldades que se colocam a grande parte das 

nossas escolas e que urge serem combatidas e ultrapassadas (Ainscow, 1997, 1998, 

1999, 2000; Bairrão, 1996, 1999; Costa, 1996; 1999; Hopkins, West e Ainscow, 1996; 

Melro e César, 2002; Thomas, 1992; Tilstone, Florian e Rose, 2000). Caso contrário, 
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continuaremos a ignorar aquilo que não pode continuar a ser ignorado: Que o direito à 

educação – leia-se à cidadania – é um direito inalienável (Candal, 1978; Chrisensen e 

Rizvi, 1996; Pires, 1999 ; ONU, 1999; UNESCO, 1994, 1996, 1998). 

Para que não nos esqueçamos de que não devemos violar aquilo que deveria ser 

inviolável, para que não continuemos a profanar aquilo que, por natureza, é sagrado – o 

ser humano – diz-nos a Vanessa: 

“É necessário que haja muitas pessoas que... queiram e que tenham vontade que isso 
aconteça e... ah... num futuro... não muito longínquo já não seja uma utopia mas uma... 
realidade... porque... ah... isto é uma das coisas com que toda a gente tem de lidar (...) ” 
(Vanessa).  

E é bem verdade! A diversidade é uma das coisas com que nós teremos 

inevitavelmente de lidar (Azevedo, 1994; Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza, 1997; 

Ferreira, 1993; Rodrigues, 2001; Xiberras, 1996;). Interessa é saber de que modo, para 

que seja vista sempre como um elemento enriquecedor e, por isso mesmo, uma mais-

valia (Benavente, 1994; César, 2000; Costa, 1997; Gofredo, 1997; Niza, 1996) e não 

como um obstáculo ou algo estigmatizante (Aranha, 2000; Eurydice, 1995; Goffman, 

1982; Januzzi, 1985; Sassaki, 1997; Werneck, 1997; 2000, 2002). 

Mas, impõe-se de novo a questão: Por que persistem a sociedade em geral e grande 

parte das escolas em particular na segregação em detrimento da inclusão? Por que 

continuar a estigmatizar em vez de aceitar/amar?  

Vejamos a este respeito o testemunho do Pedro, referente à questão de saber até 

que ponto a escola inclusiva – dever-se-ia ler, a sociedade inclusiva – é realidade ou 

utopia:  

“Agora... penso que já está a ser mais uma realidade... mas mesmo assim continuo a pensar 
que é... ainda utopia (...). Apesar da aceitação das pessoas deficientes por... parte dos... 
dirigentes da escola ser maior... ainda há muitos preconceitos na sociedade (...).  Isso 
acontece porque... se calhar ainda não conhecem bem isso e... se calhar nã... não querem 
interagir com isso... é uma estupidez do caraças” (Pedro).  

Também a Joana nos ajuda a encontrar algumas respostas para o facto de ainda 

existirem muitos obstáculos à implementação de uma escola inclusiva, nomeadamente o 

facto de muitas das nossas escolas ainda não se assumirem como espaços inclusivos, ou 

seja, ainda não reconhecerem a diversidade, respondendo-lhe com qualidade  

didáctico-pedagógica, de modo a garantir o acesso de todos os alunos ao conhecimento, 

assim como ao uso deste conhecimento na gestão da sua vida quotidiana, quer em 

relação consigo mesmo quer em relação com o outro (Aranha, 2000, César, in press; 
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Costa, 1997; Gribich e Sykes, 1992; Harp, 2003; Rodrigues, 2000; 2001; Touraine, 

1998).  

Vejamos então o que a Joana nos diz a este propósito: 

“Esta é a realidade... e a realidade é mesmo assim... é especial, não é?... Ah... por isso, as 
pessoas também são todas especiais... ah... e se isso não acontece... se calhar... é porque há 
milhares de pessoas que não sabem que existem... milhares de pessoas que têm este tipo de 
problemas... e acho que isso... é muito mau... ah... porque todos temos os mesmo direitos, ou 
não será assim? (Joana). 

Diríamos: “É assim, é!” Mas o que a realidade nos indica é que, infelizmente, 

ainda existe um grande fosso entre o dever-ser e o ser; entre a realidade e a utopia; entre 

os princípios e as práticas; entre a realidade e o sonho! 

Não defendemos que se deixe de sonhar; como diria o poeta António Gedeão (1996), é 

preciso nunca esquecer que o sonho/é uma constante da vida/tão concreta e  

definida/como outra coisa qualquer (...). Definir e tornar um sonho em realidade 

depende de nós e de mais ninguém. Por isso, “reconhecermo-nos como autores e actores 

da nossa vida, apesar da conspiração de determinismo e acaso que parece guiar as 

nossas vidas, é uma das principais tarefas éticas do ser humano” (Marina, 1996, pp. 15-

17) – leia-se, neste caso, da escola.  

4.2.3.2.2 Os alunos surdos 
Apesar de o número de alunos surdos da escola ser de dez, o nosso estudo, por 

razões que nos são alheias – recusa por parte dos respectivos Encarregados de  

Educação – ouviu apenas sete: Um do 10º ano (o David, surdo profundo e oralista); 

Dois do 11º ano (a Júlia, surda profunda e oralista e a Valquíria, surda profunda e 

gestualista); Quatro do 12º ano (o João, surdo severo e gestualista; o Elísio, surdo 

profundo e gestualista; o Mário, surdo profundo bilateral e gestualista e a Clarice, surda 

profunda e gestualista).  

Todos eles, assim como os seus pares surdos, frequentam cursos tecnológicos e, na 

sua maioria, completaram o ensino básico em escolas especializadas no ensino de 

surdos como, por exemplo, o Instituto Jacob Rodrigues Pereira da Casa Pia de Lisboa. 

Assim, para a maioria destes alunos, a frequência desta escola constitui-se como a sua 

primeira experiência de inclusão no ensino regular – tal como aconteceu com os alunos 

ouvintes participantes nesta investigação, para quem esta foi também a primeira 

experiência escolar e, muitas vezes, vivencial, com alunos surdos.  
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Quando questionados sobre as razões pelas quais escolheram frequentar esta 

escola, as respostas dos alunos surdos apontam quase todas para o facto de ela ter o 

curso que queriam frequentar (ou, em alguns casos, que lhes foi aconselhado frequentar) 

e por ser a única escola de artes. Como nos diz o Elísio, “porque tinha o curso que eu 

queria”. “O curso que existe na escola fez com que eu a escolhesse”, confirma a 

Valquíria. Aliás, tal como os restantes participantes neste estudo, a especificidade da 

escola é uma constante no discurso dos alunos no que respeita às razões pelas quais a 

escolheram. Diz-nos, a este propósito, o David: 

“Desde pequenino que sempre gostei de desenho, de me entreter com coisas práticas (...). 
Por isso, eu com... sorte minha... neste caso foi a sorte minha, os professores indicaram-me 
esta escola... ah viram que eu gostava de desenhar e tudo... e, então, indicaram-me esta 
escola especializada em artes” (David). 

Já a Júlia e a Clarice dizem ter escolhido esta escola porque, para além de ser de 

ensino artístico, as preparará, também, para prosseguir em estudos superiores na área 

das artes:  

“Gostava de ir para arquitectura e esta escola é uma das melhores escola... artísticas, não 
é?” (Júlia).  

“Vim para esta escola para tirar o curso de equipamento... para no futuro... seguir 
arquitectura” (Clarice).  

Quando lhes perguntámos se estavam a pensar mudar de escola, todos foram 

unânimes na resposta: Não. A ilustrar esta vontade de permanência estão as palavras da 

Júlia, ao referir que não vai mudar de escola “porque a escola é boa e a professora aqui 

explica bem... tem aqui tudo... aqui é p’ró futuro”. Também as palavras do David 

reforçam a alegada ligação destes alunos com a escola, ao referir o seguinte: “Não, não 

penso mudar de escola (...) vou continua... até acabar o 12º ano cá na escola”. 

Não deixa de ser interessante o significado que estes depoimentos assumem 

quando o que está em causa é uma educação inclusiva, isto é, uma educação que 

satisfaça não só os desejos e aspirações dos alunos, como também as suas necessidades 

educativas, além de ajudar a estruturar e a delinear projectos de vida futura (César, 

2000, in press; 1997; Correia, 1999; Costa, 1996, Freire, 1999; Malik, 2003; Melro, 

Barata e César, in press; Santos, 1982, 1998; Strecht, 1998, 1999).  

A avaliar pelos depoimentos destes alunos, são grandes as expectativas que têm 

em relação à sua vida académica, vendo-a como uma ponte fundamental para a sua 

realização pessoal, o que demonstra que, para eles – tal como deveria ser para a 

Educação, o Ensino e a Escola – os aspectos académicos e pessoais são inseparáveis. 
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Interessa, pois, que a escola não defraude expectativas, não frustre projectos de vida e, 

sobretudo, nunca se esqueça de que o seu papel principal é satisfazer os alunos nas suas 

diversas aspirações e projectos de vida (Santos, 1999). Só deste modo, e parafraseando 

Grilo (1998), as escolas estarão em condições de progredir na área da educação, isto é, 

estarão capazes de educar e de formar cidadãos mais interventivos e participativos na 

polis de que fazem parte de facto e de direito. 

Ao contrário dos alunos ouvintes, que manifestaram não sentir grandes ou 

nenhumas dificuldades de adaptação à escola, os alunos surdos referem, todos eles, 

terem sentido ou ainda sentirem algumas dificuldades de adaptação à escola.  

As dificuldades sentidas pela maioria destes alunos podem ser reduzidas a dois 

grandes grupos. Por um lado, prendem-se com o facto de, como já atrás foi referido, 

estes alunos estarem pela primeira vez incluídos numa escola do ensino regular, onde a 

maioria da população é ouvinte, o que lhes dificulta, em seu entender, a comunicação 

com os seus pares e, por consequência, lhes causa um certo “mal-estar” que não é 

referido pelos alunos ouvintes, nomeadamente, um sentimento de isolamento e de que 

“qualquer coisa de diferente se passa com eles” (Clarice).  

São disto testemunha as palavras do Elísio: 

“Tive muitas dificuldades porque a maior parte dos alunos são ouvintes. Na escola que 
frequentei anteriormente os meus colegas eram só surdos (...) e aqui verifiquei o inverso. 
Houve dificuldades com a comunicação (Elísio).  

No mesmo sentido vão as palavras do João que, para além de reforçar as do Elísio, 

denuncia, de algum modo, a pouca disponibilidade que a escola parece ter face à 

recepção destes alunos:  

“Na outra escola eram só surdos... era mais fácil (...). Esta escola, para além de não serem 
mais surdos, é muito grande... muito confuso com as salas... com horários (...). Devia haver 
mais apoios... mais explicações” (João). 

Também a Valquíria fala da dificuldade sentida quando, pela primeira vez, se viu 

numa escola e numa turma onde a maioria são ouvintes:  

“A integração com os ouvintes foi muito difícil, um pouco confuso... o 
espaço... e na sala de aula... foi um bocadinho difícil” (Valquíria).  

Um outro aspecto que os alunos surdos dizem dificultar a sua adaptação à escola 

prende-se com o modo como esta, ou pelo menos parte dos seus elementos, os recebeu. 

Sem querermos ser abusivos na nossa interpretação, parece-nos ser uma recepção, no 

mínimo, pouco simpática – para não dizermos pouco profissional – para alunos com 
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características e com percursos escolares e de vida pouco habituais nesta como noutras 

escolas.  

Refira-se a este propósito que não encontrámos em nenhuma documentação por 

nós consultada, nem em qualquer das declarações dos participantes no nosso  

estudo – nomeadamente nas dos representantes dos órgãos de gestão da escola e nas dos 

Directores de Turma – indícios de que a escola estaria, como nos parece que deveria 

estar, motivada e atenta para receber estes alunos com NEE com uma outra 

preocupação/preparação exigida pela especificidade dos mesmos, indispensável 

sobretudo quando sabemos que eles são, pela primeira vez, confrontados com uma 

realidade (escolar e social) totalmente diferente daquela que até então tinham 

vivenciado.  

Aparentemente, ninguém lhes deu essa atenção que todos os alunos, de um modo 

geral, e estes alunos, em particular, devem ter quando chegam pela primeira vez a uma 

escola. Ninguém lhes deu, por exemplo, as boas vindas à sua nova escola. Ninguém lhes 

deu a conhecer os espaços físicos e funcionais da mesma. Ninguém lhes apresentou os 

seus novos pares. Ninguém, enfim, lhes deu a conhecer a sua “nova casa”. Parece-nos 

que esta recepção pode ser sintomática de uma certa indisponibilidade da escola para 

receber no seu seio alunos com estas características, o que é, aliás, evidenciado no PEE 

e nas várias conversas formais e informais que mantivemos com diversos elementos 

desta comunidade educativa. Ou tratar-se-á – o que não é menos preocupante – apenas 

de um descuido rotineiro: não dar as boas vindas a todos aqueles que pela primeira vez 

chegam a esta escola? 

Vejamos, a este propósito, os testemunhos da Clarice e do Elísio, que nos parecem 

bastante elucidativos do modo como a maioria dos alunos surdos – relembrámos que 

também os alunos ouvintes não sabiam da existência destes seus pares – foram 

recebidos quando chegaram pela primeira vez à escola: 

“Era tudo muito confuso. Não sabia identificar... as salas... qual a minha turma nem sabia 
entender o que estavam a dizer... muita gente... e não havia informação nenhuma dada pelos 
professores” (Elísio). 

“Tive muitas dificuldades! Quando eu entrei... quando apareceu o horário da minha turma... 
entrei para a minha turma... a professora ficou chocada e disse: ‘Tu és surda?’ ‘Sim sou 
surda!’ ‘Então não és minha aluna!’ Foi muito confuso (...) porque havia muitos ouvintes e... 
na sala de aula muita dificuldade em perceber os professores” (Clarice).  

Dada a riqueza e significância destes depoimentos, quer-nos parecer que eles 

merecem alguma reflexão da nossa parte. Em primeiro lugar, as palavras destes alunos 
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podem constituir-se como sinais de que na escola, tal como na vida, não é fácil ser-se 

mais diferente do que os outros e que urge construir uma atitude mais positiva e mais 

cooperante com aqueles que são mais diferentes do que qualquer um de nós. Não será 

esta uma das exigências de uma escola e sociedade mais inclusivas, isto é, de uma 

escola e sociedade onde iguais e diferentes possam viver juntos (Andersson, 1997; 

Banks e Banks, 2001; Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza, 1997; Etxeberria, 1994; Ferreira, 

1993; Rodrigues, 2000; 2001; Touraine, 1998; Werneck, 2002; Xiberras 1996)? 

Em segundo lugar, a julgar pelos depoimentos destes alunos, podemos considerar 

que muitos destes jovens parecem ter vivido grande parte das suas vidas numa 

vivência/experiência segregadora ou, no mínimo, isolada e solitária, à margem do 

mundo dos ouvintes (convém não esquecer de que a maioria destes alunos vem de 

escolas especiais, directamente vocacionadas para o ensino de surdos, facto confirmado 

pelos pais que dizem que, desde pequeninos, os seus filhos frequentaram escolas só para 

surdos).  

Sendo assim, quer-nos parecer que, se estes alunos não viveram nem trabalharam, 

como era esperado que acontecesse, num mundo de ouvintes (que constituem a maioria 

da sociedade), então esta experiência por eles agora vivida pode ser essencial, não só 

para a sua inclusão escolar, como também social (Dorziat, 2001 Matos, 2003; Mattos, 

2001; Mazzotta, 1981; Moura, 2000; Sacks, 1998). Aliás, convém realçar que a 

socialização dos alunos é uma das principais vantagens e objectivos da escola inclusiva, 

porque uma escola que se quer inclusiva deve ultrapassar o domínio meramente 

académico e constituir-se num local e espaço que favoreça a inclusão sociocultural 

(Hallahan e Kaufman, 1991; Bairrão, 1996, 1999; Jesus e Martins, 2001; Moen, 1997).  

As palavras destes alunos fazem-nos lembrar, uma vez mais, que uma educação 

inclusiva deve proporcionar a comunicação inter e multicultural, de modo a não nos 

surpreendermos, olhando com desconfiança e rejeitando as diferenças mas, ao contrário, 

a aprendermos a viver juntos, a conhecer e reconhecer o diferente (Banks, e Banks, 

2001; Cardoso, 1996; Cortesão e Stoer, 1995; Díaz, 2001; Etxeberria, 1994; Stoer e 

Magalhães, 2001; Moen, 1997; UNESCO, 1996). Uma escola inclusiva é uma escola 

democratizante e democratizadora, no sentido em que deve ter por missão reforçar a 

capacidade de os indivíduos serem, como diria Marina (1996), autores e actores da sua 

vida, ao mesmo tempo que deve ensinar cada um a reconhecer no outro a mesma 

dignidade e liberdade que em si mesmo. Só assim estaremos a cumprir um dos grandes 

desígnios da Educação, do Ensino e da Escola: Formar cidadãos mais conscientes da 
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sua cidadania (Allahwerdi, 1997; Andersson, 1997; Freire, 1997; Martins, 1991; Moen, 

1997; Sampaio, 1999; Savater 1997; Touraine, 1998). 

Por sua vez, o David refere que, para um aluno surdo, as dificuldades de adaptação 

à escola são muito maiores do que para um aluno do ensino regular, devido aos 

problemas de linguagem por ele sentidos: 

“Essas dificuldades são dificuldades de linguagem e (...) também de compreensão... quando 
um aluno é surdo... mas está integrado numa turma normal ah... esse aluno tem de fazer um 
esforço que os normais não fazem... o aluno do ensino especial... tem mais dificuldades... em 
adaptação” (David).  

Para além da carga excessivamente negativa e segregadora que a linguagem 

utilizada por este aluno encerra em si mesma para o diferenciar dos outros alunos que 

não têm as mesmas características – os “normais” – existe também neste depoimento, 

assim como nos testemunhos dos restantes alunos surdos, a ideia de que se têm de 

esforçar mais do que os outros, pois “para nós é tudo mais complicado... metade das 

coisas não entendemos... porque não ouvimos como os outros” (Mário).  

Esta situação deve-se em grande parte – diz-nos o Elísio – ao facto de: 

“A maior parte dos professores ficarem... surpreendidos por terem alunos surdos. (...) isso é 
muito negativo porque não têm formação para saber qual a melhor forma de dar a matéria e 
que material aplicar e fica... ah... tudo muito confuso” (Elísio).  

Estes factos são tão verdadeiros nas escolas do ensino regular como na vida 

quotidiana, visto que a sociedade, em geral, é maioritariamente composta por ouvintes e 

a quase totalidade dos espaços públicos não foi especialmente concebida para pessoas 

surdas, ou com outras características que não se encaixem nos padrões sociais 

maioritários. Assim, o esforço acrescido é uma constante na vida não só dos surdos, mas 

de todos aqueles que são mais diferentes do que os outros (Freire e César, 2002; 

Galkowski, 1994; Sassaki, 1997; Souza e Rodrigues, 1994; Skliar, 1997; Werneck, 

1997, 2001, 2002, Xiberras, 1996). 

A reforçar aquilo que acabámos de mencionar, refere-nos a Júlia:  

“Quando andava no ensino especial era mais simples... estava habituada a escrever pouco... 
depois fui p’rá turma normal... ‘tava’ prejudicada... tenho de me esforçar mais...” (Júlia).  

Já a Clarice refere uma outra dificuldade sentida pela maioria dos alunos surdos 

nesta escola, a nível de sala de aula:  

“Quando estou na turma com os outros [ouvintes]... a professora passa pelos alunos... eu 
não acompanho... não percebo... fala de costas” (Clarice). 
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Esta opinião é corroborada pelo João e pelo Mário quando referem, 

respectivamente, que: 

 “Os professores não estão preparados... não falam gestual... e não há comunicação: Nos 
surdos uma das dificuldades é a comunicação” (João). 

“O que mais me custa é a atitude dos ouvintes. Por exemplo, saberem que somos surdos e 
falarem nas nossas costas” (Mário). 

O que por estes dois alunos é dito poderia ser generalizado às situações rotineiras 

da sua vida quotidiana. Mas cinjamo-nos à escola, mais particularmente à sala de aula 

onde, de facto, estes testemunhos puderam ser corroborados pelas observações que 

efectuámos.  

Com efeito, a maior parte dos professores parece ter pouca capacidade de 

comunicação com os alunos surdos. Nas aulas que observámos, os professores falavam, 

grande parte do tempo, de costas voltadas para os alunos. Raramente se dirigiam 

directamente aos alunos surdos e, quando o faziam, a qualidade da informação era 

substancialmente inferior àquela que era dada aos restantes alunos da turma. Também 

podemos observar que a maioria dos professores não cumpria certas regras básicas 

exigidas quando comunicamos com surdos, como sejam tocar nos alunos quando lhe 

queremos dirigir a palavra ou não usar batom (Skliar, 1997a; Vernon, 1970; Wrigley, 

1996). Mas, mais elucidativa que as observações por nós efectuadas, é a “história” que 

nos é contada pelo Elísio a propósito de uma das suas vivências na sala de aula, 

enquanto aluno desta escola:  

“Uma das dificuldades que me recordo foi em História da Arte, na visualização de um vídeo 
(...). A professora passou o vídeo sem legenda... tudo me passou ao lado... eu calei-me para 
não dar mau aspecto (...). De outra vez [com a mesma professora e na mesma disciplina] 
também na apresentação de slides em que se via na sala tudo escuro e... aqui tive que 
interromper várias vezes a professora para acender a luz para me explicar e... ela não 
gostou muito porque acabaria por levar mais tempo a dar a matéria” (Elísio). 

Também as palavras da Júlia apontam para a dificuldade acrescida que os alunos 

surdos têm relativamente aos seus pares ouvintes em situação de sala de aula: 

“Estar com ouvintes [na sala de aula] é muito complicado, porque há dificuldade em 
acompanhar tudo e... depois pedir anotações [aos outros] é muito complicado... Prós 
ouvintes é indiferente... ouvem e apanham tudo e... nós temos de estar... caladinhos... porque 
se pedimos ajuda... os professores não gostam lá muito... porque perturbamos e levam mais 
tempo a dar a matéria... é muito complicado” (Júlia).  

Estes testemunhos, cuja veracidade foi por nós atestada através das observações de 

sala de aula, têm grande importância para que se compreender quão difícil é ainda 

construir uma escola inclusiva, nomeadamente devido à falta de sensibilização 
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(diríamos mesmo de sensibilidade) e de preparação para que os professores sejam 

capazes de se colocar não só no seu lugar de educadores, mas também no lugar do 

outro, nem que seja apenas por um mero segundo. Um mero segundo que nos pode 

proporcionar a compreensão de que não é perda de tempo vermos o mundo de um outro 

modo (Nowell e Marshak, 1994; Padden e Humphries, 1998; Quadros, 2002; Sá, 1999; 

Sánchez, s/d). Pelo contrário se, mesmo por um escasso segundo, nos pusermos no lugar 

do outro, isto é, se comungarmos das diferentes mundividências com o outro, não só 

ganharemos mais tempo como, sobretudo, mais humanidade (Bueno, 1993; César, 

2000; César, in press; Freire, César e Melro, in press; Iturra, 2001; Mounier, 1964; 

Santos, 1982). E, se na vida esta atenção com o outro se revela como sendo 

fundamental, já no que diz respeito ao desempenho profissional dos professores este 

princípio ganha um outro sentido pois, como considera Bairrão (1998): 

“De um modo geral, não há dados científicos que revelem piores resultados 
académicos nas crianças [ditas] normais pelo facto de estarem a ser educadas com os seus 
iguais com necessidades educativas especiais. 

Podemos até pensar que o facto de os professores serem obrigados a ter em conta as 
dificuldades de determinados alunos, os vai obrigar a preocuparem-se com a melhoria da 
aprendizagem de todos” (Bairrão, 1998, p. 34). 

Esta realidade é constatada não só por alguns dos professores e alunos ouvintes 

participantes neste estudo, como também pelo João, ao dizer que o facto de a turma dele 

ter alunos surdos e ouvintes faz com que os professores tenham um maior cuidado não 

só com os surdos, mas também com os ouvintes e com o seu próprio desempenho na 

sala de aula: 

“O facto de a minha turma ter alunos surdos e ouvintes melhora aquilo que aprendemos... 
porque há mais materiais... mais explicações por parte dos professores e... existe um maior 
esforço e compreensão, por exemplo,... com ... o método de ensino” (João). 

Talvez, por isso, na escola como na vida, urja aceitar como princípio regulador 

(no sentido kantiano do termo) das nossas acções o princípio da diversidade como algo 

inerente à própria natureza humana e, enquanto tal, enriquecedor para a humanidade no 

seu todo. Será a aceitação deste princípio que nos levará directamente à necessidade e, 

simultaneamente, à possibilidade de construirmos uma sociedade inclusiva, isto é, uma 

sociedade que se organiza de modo a garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente das suas características individuais e sociais, a tudo o que a constitui 

e a caracteriza (Aranha, 2000; Allahwerdi, 1997; Díaz, 2001; Sassaki, 1997; Silva, 

1987; Souza e Rodrigues, 1994; Touraine, 1998).  
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Quer-nos parecer que, enquanto a escola não adoptar como fundamento da sua 

acção estes princípios que referimos, não estará – como seria seu dever estar – a 

contribuir para a construção de um mundo melhor, uma vez que assumir uma educação 

inclusiva é comprometermo-nos com a construção de uma sociedade inclusiva, não 

podendo uma existir sem a outra (Allahwerdi, 1997; Cabaça, 1999; Hallahan e 

Kaufman, 1991; Moen, 1997; Niza, 1996; Sassaki, 1997). E de tal modo assim é que, se 

a Educação, o Ensino e a Escola não forem inclusivos, dificilmente teremos uma 

organização e práticas sociais democratizantes e democratizadoras, quer dizer, um 

mundo marcado pela solidariedade no e com o outro (Banks e Banks, 2001; Canário, 

1998; Niza, 1996; Pereira, 2000; Popper, 1994, 1994 a; 1994 b; Touraine, 1998).  

Os testemunhos do Elísio e da Júlia, atrás transcritos, alertam-nos ainda para um 

outro elemento importante quando o que está em causa é a afirmação de uma educação 

inclusiva: A necessidade de pormos fim à passividade e ao conformismo perante 

atitudes de flagrante segregação e exclusão. Relembremos as palavras do Elísio para 

melhor compreendermos o que acabámos de referir: “(...) tive que interromper várias 

vezes a professora para (...)  me explicar” (Elísio). De facto, é necessário interromper, 

interpelar o professor as vezes que forem necessárias para pormos cobro a uma cultura 

do silêncio que insiste em prevalecer face à constante discriminação e estigmatização de 

todos aqueles que, por uma razão ou por outra, não se enquadram nos cânones 

considerados socialmente correctos (Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza, 1997; Ferreira, 

1993; Mendes, 2001; Sassaki, 1997; Souza e Rodrigues, 1994; Werneck, 1997, 2001, 

2002; Xiberras, 1996). Portanto, o que se deseja com a educação inclusiva é a 

construção de uma sociedade comprometida com a diversidade humana e que, por 

conseguinte, ponha cobro a barreiras cristalizadas criadas em torno de pessoas que, por 

variadíssimas razões, se vêem estigmatizadas por serem aquilo que são: Apenas e 

simplesmente seres humanos (Allahwerdi, 1997; Cabral, 2000; Kassar, 1999; Skliar, 

1997). 

Apesar das várias dificuldades referidas por estes alunos em se adaptarem às 

exigências das escolas do ensino regular e por não verem muitas das suas necessidades 

educativas satisfeitas, nenhum deles – à semelhança do que acontecia com os alunos  

ouvintes – diz ter conhecimento, integrar projectos ou ainda ter tomado parte de 

decisões que visassem diminuir as dificuldades por eles sentidas no seu processo de 

inclusão no ensino regular. De facto, quando lhes perguntámos se conheciam ou faziam 
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parte de algum projecto que visasse melhorar as condições de inclusividade na escola 

que frequentavam as respostas foram unânimes: “Não”! 

Já aqui referimos várias vezes este défice de participação dos alunos envolvidos 

neste estudo – surdos e ouvintes – na vida organizacional da escola, nomeadamente o 

total desconhecimento e respectiva participação num PEE que defina e oriente 

claramente o rumo a seguir por esta comunidade educativa para que se afirme como 

uma comunidade inclusiva.  

Aliás, quer-nos parecer que uma gestão participada e participativa – leia-se  

democrática – se constitui numa das condições sine qua non para a afirmação de escolas 

mais inclusivas. Sem ela, dificilmente veremos satisfeitas as necessidades educativas e 

formativas da respectiva comunidade que compõe a escola. Como poderemos então 

falar em comunidade se na escola não se proporciona esse estar em comum, essa cultura 

de partilha e de cooperação tão necessária à afirmação de uma verdadeira comunidade 

educativa (Ballard, 1997; Boscardin e Jacobson, 1997; Formosinho, 1991; Lima, 1998; 

Matos, 2000; Sarmento e Ferreira, 1995; Sergiovanni, 1994, 1997; Quintas, 1998; 

Shields e Seltzer1997; Valente, 1998 Vieira, 1999)?  

A reforçar a necessidade de fomentarmos este estar com tão necessário à 

implementação de uma educação – leia-se sociedade – inclusiva, estão as palavras do 

Elísio, ao afirmar-nos que “só falando com os normais, eu falo no meu caso, quebrei 

barreira da comunicação... o medo a nível da compreensão”. O mesmo será dizer que 

só no diálogo concertado entre todos os elementos que constituem a comunidade 

educativa é que a escola se afirma como inclusiva, isto é, uma comunidade que se 

constitui no diálogo na e com a alteridade (Shields e Seltzer, 1997).  

Contudo, apesar das dificuldades sentidas e da alegada ausência/desconhecimento 

de projectos que os ajudassem ultrapassar as dificuldades sentidas no seu quotidiano 

escolar, os alunos surdos referem preferir estar numa escola do ensino regular a estar 

numa escola do ensino especial: 

“Prefiro esta escola como aprendo mais... se falar devagarinho há compreensão de parte a 
parte” (João).  

“É bom estar com ouvintes, porque antes estava só com surdos comunicava só daquela 
maneira e o facto de estarem ouvintes... aprendo a lidar com os ouvintes... aprendo mais 
vocabulário” (Júlia). 

Por outro lado, a Clarice refere que também os ouvintes aprendem pelo facto de 

estarem com alunos surdos:  
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“Eu mudei muito!... Aprendi muita coisa... do conhecimento das coisas. Sim! Mudei! E os 
ouvintes também mudaram... agora já falam e fazem gestos com os surdos... eles mudaram 
sim” (Clarice).  

Também o David realça o importante que é para os alunos surdos estarem nesta 

escola, apesar de, na sua linguagem, ainda persistirem registos de  

segregação, isto porque: 

“Aprendo com os que são normais... aprendo como os artistas trabalham e não só... por isso 
é que  a escola existe ... que é para desenvolver a capacidade ... do aluno”( David).  

Já o João prefere realçar os colegas como a melhor recordação que tem da escola e 

da turma a que pertence:  

“Os meus colegas [ouvintes] têm abertura, compreensão... trocam informações... e o 
esclarecimento de dúvidas” (João).  

Por seu lado, o Elísio diz que vai “ter saudades da escola... saudades de alguns 

professores pelo esforço que tiveram comigo”, opinião partilhada pelo Mário que diz: 

“Quando sair vou ter saudades da escola... dos amigos”. 

Estes testemunhos mostram-nos quão importante é, para estes alunos, viver em 

ambientes menos segregadores, isto é, em ambientes onde a diversidade não se constitui 

por si só como um obstáculo ao que quer que seja. Pelo contrário, só mostra que ela é 

um elemento fundamental na e para a estruturação da pessoa humana (Rodrigues, 2001; 

Iturra, 2001; Savater, 1998; Strawson, 2000; Touraine, 1998). E é este aspecto que não 

deve ser esquecido pelas escolas, se quiserem proporcionar uma educação inclusiva e, 

por conseguinte, contribuir para uma sociedade também ela mais inclusiva (Glat, 1995; 

Hallahan e Kaufman, 1991; Hopkins, West e Ainscow, 1996; Moen, 1997; Niza, 1996; 

Sassaki, 1997; Shapiro, 1999; Skliar, 1997; Tilstone, Florian e Rose, 2000). 

Um outro aspecto focado pelos testemunho destes alunos – que, na sua maioria, se 

consideram “anormais” quando comparados com os seus pares ouvintes – e que é 

salientado também por diversos autores (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Baptista, 

1999; Cardoso, 1996; César e Azeiteiro, 2002; Cortesão e Stoer, 1995; Hallahan e 

Kaufman, 1991; Niza, 1997), é a intrínseca relação existente entre a educação inclusiva 

e a escola multicultural, isto é, uma escola onde o reconhecimento da diversidade 

cultural se constitui como um elemento fundamental da educação e do ensino (Banks, 

2003; Banks e Banks, 2001; Etxeberria, 1994; Fernandes, 1999; Díaz, 2001), pois, 

“como todos sabemos, a educação multicultural é decisiva em educação tendo em vista 

a sociedade em que vivemos” (Bairrão, 1998, p. 35).  
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“Por isso” – continua o autor – “convém nunca esquecermos que do mesmo modo 

que a educação multicultural é indispensável para a boa compreensão da diversidade 

cultural na escola, a compreensão da excepcionalidade é também indispensável no 

mundo de hoje” (Bairrão, 1998, p. 35). Só assim teremos uma escola – diríamos nós, 

uma sociedade – para os alunos aprenderem... para se realizarem... os seus sonhos e o 

seu futuro (...) para melhorar as coisas no... futuro e tudo... ser mais... bonito” 

(Clarice).  

Mas, tal desígnio só será alcançado se apostarmos, como nos refere o Mário: 

“Numa integração plena... para que todos possamos pensar de maneira diferente... 
sentirmos de maneira diferente e... [deste modo,] haja respeito por todos... surdos ou 
ouvintes” (Mário).  

Ou, como nos diz o Elísio, “o respeito pelo outro deve ser um dos principais 

valores da escola inclusiva” (Elísio).  

Esta ideia do respeito pela diversidade cultural como princípio e base da escola e 

da sociedade inclusivas está também muito presente nas palavras da Valquíria: 

“A compreensão de todos... haver mais apoio... mais conversa... mais convívio para que as 
pessoas não se sintam isoladas e... estarmos unidos... para que não estejam surdos de um 
lado e ouvintes do outro, não é?” (Valquíria).  

 Contudo, se analisarmos os planos educativos individuais (PEI’s) dos  

alunos (se e quando existentes nos respectivos processos individuais), verificamos que 

estes, apesar de não colidirem claramente com os ideais da escola inclusiva, deixam, no 

entanto, antever algumas dúvidas sobre a sua concretização. Senão vejamos: 

Os PEI’s são sempre assinados pelo Psicólogo Escolar, pelo Professor do Apoio 

Educativo, pelos Encarregados de Educação dos alunos a que dizem respeito e, algumas 

vezes, pelo Director de Turma. A julgar por estes factos, e a avaliar pelos elementos que 

os assinam, estes PEI’s deveriam ser elaborados em conjunto com todos os agentes a 

quem diz respeito a educação destes alunos. A sua inexistência ou não cumprimento no 

que diz respeito a alguns alunos com NEE, nomeadamente surdos, faz-nos levantar 

algumas dúvidas sobre a razão de ser ou de existir destes PEI’s, levantando a hipótese 

de serem mais uma formalidade a cumprir do que algo necessário para satisfazer as 

necessidades educativas dos alunos. 

A corroborar esta nossa postura está o facto de nenhum dos Encarregados de 

Educação, assim como a maioria dos professores, terem conhecimento dos PEI’s dos 

respectivos educandos/alunos, o que por si só é significativo do nível de colaboração 

destes elementos da comunidade educativa na sua elaboração. Aliás, como já tivemos 
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oportunidade de referir, quando perguntámos a estes participantes na nossa investigação 

se faziam parte de algum projecto ou equipa de trabalho que visasse a inclusão de 

alunos com NEE nesta escola, ou se conheciam alguma decisão que lhes disse-se 

respeito quase todos eles responderam negativamente.  

Seja como for, há um ponto que parece assente na elaboração dos PEI’s: Todos 

eles apontam como principal fundamento o Decreto-lei n.º 319/91, que prevê a 

obrigatoriedade, por parte da escola, de estabelecer medidas de regime educativo 

especial para alunos com NEE. De acordo com a história escolar, informação clínica e 

perfil educacional do aluno, são apresentadas algumas medidas baseadas nos seguintes 

aspectos: Adaptações curriculares nas disciplinas de carácter teórico; utilização de 

estratégias de aprendizagem adaptadas às características destes alunos; condições 

especiais de avaliação. Contudo, nunca é referido, em concreto, como é que os 

professores das respectivas disciplinas concretizam tais medidas, já que não faz parte 

dos PEI’s por nós analisados qualquer espécie de planificação de actividades lectivas, 

ou outras, bem como a indicação de, por exemplo, materiais didácticos específicos para 

alunos com estas características (Almeida, 2000; Ballantyne, Martin e Martin, 1995; 

Barboza e Mello, 1997; Botelho, 1998; Bueno, 1999; Couto- Lenzi, 1997; Dorziat, 

2001; Fernandes, 1993; Freire e César, 2002; Hoffmeister, 1996; Galkowski, 1994; 

Gotti, 1992; Moores e Meadow-Orlans, 1990; Padden, 1990).  

Ainda sobre a ausência do modus faciendi destas medidas previstas pelos PEI’s, 

refira-se que, nas Actas de reunião de Conselhos de Turma – na sua maioria dedicados à 

avaliação e classificação dos alunos – ela é ligeiramente atenuada, limitando-se à 

referência feita por alguns professores quanto ao facto de terem feito adaptações 

curriculares. Estas adaptações curriculares são referidas e entendidas pela maioria dos 

professores como cortes substanciais nos conteúdos dos programas oficiais ou, então, 

como diminuição do grau de exigência quer dos conteúdos quer dos objectivos, ou 

ainda na avaliação.  

É para este facilitismo, seguido grandemente pelos professores da escola, que 

aponta o testemunho do David: 

“Quando vim [par esta escola] eu não sabia muito bem o que era. Mas depois os professores 
e... os da... orientação... psicólogos... disseram-me que o ensino para mim ia ser mais fácil... 
estudava na mesma... mas é mais simples e eu fiquei assim... prontos, é mais simples, então é 
melhor para mim (...). Eu já tinha essa experiência desde a primária... normalmente os testes 
são mais simples e... são sempre mais fáceis... mas eu penso que deveriam ser iguais aos dos 
alunos normais... deveriam ser iguais para todos. Assim é como o racismo e... não deveria 
ser assim... deveria ser igual para todos” (David). 



 

187 

As palavras deste aluno, e o que nos foi dado analisar nos PEI’s dos alunos 

participantes deste estudo e nas actas de Conselhos de Turma, levam-nos a pensar que a 

escola se esquece de um dos princípios fundamentais da educação/ensino de alunos com 

NEE: Mais do que apontar dificuldades e realizar operações, diríamos nós, de 

camuflagem das reais necessidades educativas dos alunos, interessa superar dificuldades 

mas, sobretudo, descobrir talentos e desenvolver potencialidades (Bairrão, 1998; 

Baptista, 1999; César, in press; Clark et al., 1995; Jesus e Martins, 2000; Melro, Barata 

e César, in press; Melro e César, 2002; Mittler, 2002; 2003).  

Um outro aspecto que parece estar ausente dos PEI’s e dos registos das actas de 

reuniões de Conselhos de Turma, é o facto de as respostas/soluções encontradas para as 

dificuldades apontadas pelos professores destes alunos não assentarem em estratégias 

resultantes de uma análise concertada das necessidades e dos contextos educativos em 

questão, ou dos elementos integradores e integrantes das políticas educativas da escola, 

ou sequer da sua dinâmica interna e externa (Correia e Cabral, 1999; Jesus e Martins, 

2000; Marchesi, 2001; Hegarty, 2001; Melro, 1999; Shapiro, 1999, 2000; Porter, 1997; 

Porter e Richler, 1991; Sanches, 1996; UNESCO, 1994).  

Pelo que temos vindo a dizer, quer-nos parecer que aqui falham, uma vez mais, a 

existência de acções concertadas entre as políticas educativas nacionais definidas pelo 

Ministério da Educação, o PEE, Projecto Curricular de Turma (PCT) – que nesta escola 

é inexistente – assim como a participação efectiva de todos aqueles a quem a inclusão 

de alunos com NEE nas escolas do ensino regular diz respeito. No fundo, o que esta 

realidade nos mostra é a ausência de um elemento determinante para a implementação 

de escolas mais inclusivas: Uma cultura organizacional de escola baseada no 

parteneriado (Porter, 1997; Porter e Richler, 1991), o mesmo é dizer no diálogo de e 

entre todos os elementos que compõem a comunidade educativa. Continuamos, isso 

sim, numa cultura de isolamento e de individualismo que em nada favorece a 

consecução dos objectivos de uma educação inclusiva.   

Ainda dentro da análise por nós feita dos PEI’s e das actas das reuniões de 

Conselho de Turma, ressaltam outros aspectos que nos parecem ser fundamentais para 

que se incentive e implemente uma educação inclusiva e que não estão presentes nos 

referidos documentos como, por exemplo, (1) análise dos objectivos do papel específico 

que cada interveniente deve desempenhar no processo de inclusão dos alunos com NEE; 

(2) reflexão sobre a qualidade das relações de trabalho estabelecidas entre os vários 

intervenientes no processo; (3) posicionamento claramente assumido de partilha de 
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saberes, experiências e competências; (4) análise das experiências, do potencial e das 

aspirações de cada elemento interveniente no processo; (5) avaliação dos PEI, assim 

como dos recursos e das práticas lectivas de cada um; (6) perspectivas futuras para a 

monitorização da escola, em geral, e das práticas inclusivas, em particular, para que, 

deste modo, se ultrapassem os obstáculos que se colocam à satisfação das necessidades 

educativas de todos os alunos. 

Pelo que temos vindo a dizer a inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares 

deverá necessariamente ser entendida como um processo voluntário e volitivo mas 

também humanitário, pois ele envolve directa e pessoalmente o relacionamento entre 

seres humanos (Glat, 1991; Jesus e Martins, 2000; Melro e César, 2002; Simon, 1999; 

Skilbeck, 1997; Skliar, s/d; Stainback e Stainback, 1998; Tilstone, Florian e Rose, 

2000). E é para a afirmação da humanidade na sua complexidade e diversidade de cada 

um de nós que a escola deve existir e, por isso mesmo, recusar a homogeneização das 

práticas educativas dos professores que, partindo do princípio que existe o  

aluno – padrão, contribuem largamente para a segregação e exclusão escolar e social de 

muitos dos nossos jovens alunos.  

Será talvez por se assistir, em muitas escolas, a um verdadeiro déficit democrático 

onde a singularidade da pessoa humana e das suas experiências de vida é tantas vezes 

esquecida que os alunos surdos participantes no nosso estudo “balançam” perante a 

questão de saber se a escola inclusiva é uma realidade ou uma utopia. Enquanto alguns 

deles afirmam, sem hesitar, que a escola inclusiva é uma realidade, outros afirmam que 

é uma utopia. 

Assim, para o Elísio, a escola inclusiva é uma realidade e a prová-lo está o facto 

de, como ele diz, “eu sou surdo e estou cá... e estou aqui para estudar com outro tipo 

de pessoas”. A mesma perspectiva tem o João, ao afirmar que a escola inclusiva é uma 

realidade “porque é uma escola boa para todos... surdos ou ouvintes”. Já Clarice 

também considera ser possível uma escola inclusiva “porque apesar de sermos 

diferentes... podemos aprender na mesma... comunicamos... e disto precisamos todos”. 

No entanto, Clarice hesita quando lhe perguntámos se, de facto, essa escola já 

existe ou se ainda está para existir:  

“Há outras escolas... só para cegos... e outras... para outros tipos de deficiências... Mas é 
possível... estarmos todos juntos... nós os brancos... os pretos... os surdos... os ouvintes... 
estarmos todos misturados. Mas, há ainda alguns que ficam lá fora” (Clarice). 
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Defendendo que a escola inclusiva é uma utopia estão o João, a Valquíria, a Júlia e 

o David. Todos eles alegam, ainda que de modos distintos, que não basta estarem na 

escola para que ela seja inclusiva. Há ainda muita coisa a fazer para que ela passe a sê-

lo na verdadeira acepção da palavra. Assim, por exemplo, a Valquíria diz-nos o 

seguinte: 

“O que vejo é uma realidade... eu sou surda e estou aqui... mas sei que é uma utopia... 
porque há muita coisa a fazer... falta muita coisa... não sei explicar muito bem.... mas sei 
que falta muita coisa” (Valquíria).  

Já a Júlia considera que uma escola inclusiva ainda é “um sonho” porque ela “não 

existe”. E não existe porquê? 

“Porque os deficientes com cadeiras de rodas vão para uma escola especial para essa 
deficiência... os cegos vão para uma escola especial com braille... está tudo muito dividido... 
(...). Por um lado, não é bom, porque há pessoas que podem gozar com a deficiência de 
outras pessoas... e... é muito triste” (Júlia). 

No mesmo sentido, talvez mais longe, vai o testemunho do David :  

“Uma parte é realidade, mas outra parte... a maior parte é um sonho... porque é impossível 
termos uma escola para todos, porque... o Estado... para ter uma escola para todos, tem que 
haver muito dinheiro envolvido e o Estado... não tem dinheiro envolvido e... para mim... é 
um sonho... porque é uma coisa que... é como a Torre de Babel... é igual para todos, é 
linguagem para todos... todos estão lá... com a sua preocupação... mas para mim é um sonho 
porque... os professores na escola querem esse... esse... esse tal sonho... mas é o sonho que 
todos querem ser... e mais nada (...) Por isso, no futuro... num futuro muito infinito... pode 
ser que seja realidade... mas hoje... é só sonho... mais nada...” (David). 

Perante o valor incontestável que estes testemunhos parecem assumir face à 

realidade da educação inclusiva em Portugal – que, diga-se de passagem, ainda nos 

parece ter um longo caminho a percorrer para que, de facto, proporcione uma educação 

de qualidade, uma educação que esteja ao serviço da realização das necessidades 

educativas de todos os alunos (Benavente; 1999; Bairrão; 1999; Brito, 2002; Correia, 

2001; Costa, 1999; Pereira; 1999) – somos obrigados a dizer, com o David, que a escola 

inclusiva é um sonho que só num futuro muito infinito será concretizável. No entanto,  

quer-nos parecer que esse futuro tem de ser já hoje, porque não se pode adiar mais o 

inadiável: Proporcionar a todos os alunos uma educação de qualidade. Como se 

subentende pelos testemunhos destes alunos, é necessário que a Escola se reinvente a si 

própria: 

“O tempo e a vontade colectiva se encarreguem de favorecer que os frutos ultrapassem as 
promessas das flores e validem a democraticidade interna da comunidade interpretativa, 
possibilitando o renascimento de um valor ético intercultural, numa palavra, o valor da 
dignidade humana, porque (...) São todos Diferentes, Mas de Igual Valia” (Brito, 2002, pp. 
170- 171). 
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A este propósito relembramos aqui o que Rodrigues (2000) pensa sobre a questão 

de a escola inclusiva ser uma realidade ou, pelo contrário, uma utopia. Diz-nos o autor o 

seguinte: 
“A Educação inclusiva é uma utopia (‘o não-lugar’) que podemos tornar mais próxima. Não nos 

desculpemos com a imutabilidade das atitudes: a estratégia mais eficaz para alterar atitudes é 

comprometer as pessoas – professores, gestão, alunos e famílias – em processos de inovação bem 

sucedidos e em que sejam bem perceptíveis as vantagens que cada um pode beneficiar destes processos” 

(p. 13) 

Tal pode significar que, como nos diz o Mário, que só assim teremos uma escola 

boa, isto é, uma escola que responda de modo diferenciado à heterogeneidade de 

interesses, de saberes, de modos de ser e de estar de todos aqueles que compõem a sua 

comunidade educativa, numa só palavra, onde dois diferentes não sejam tratados de 

forma igual (Sampaio, 2002). 

4.2.3.3 Os pais dos alunos surdos 

Incidindo o nosso estudo sobre a inclusão de alunos com NEE no ensino regular, 

um dos olhares que teríamos necessariamente de ter em conta para a compreensão deste 

vasto problema seria o dos pais destes alunos, até porque vários autores (Ainscow, 

1997, 1998, 1999, 2000; Ainscow, Farrell e Tweddle, 2000; Andrews e Lupart, 2000; 

2000a; Bairrão, 1996; 1998; Ballard, 1997; Benavente, 1994; Costa, 1996, Correia, 

2001; Croll e Moses, 2000; Dyson e Millward, 2001; Hegarty e Alur, 2002; Hopkins, 

West e Ainscow, 1996) reconhecem cada vez mais nestes parceiros educacionais um 

dos pilares fundamentais na e para a construção de escolas mais inclusivas. 

Apesar de termos convidado todos os Pais e Encarregados de Educação (PEE) dos 

alunos com NEE (leia-se surdos, no caso da nossa investigação) a participar neste 

estudo, apenas três deles aceitaram, e com bastante agrado, o nosso convite: O José, pai 

da Júlia; a Maria, mãe da Valquíria; e a. Teresa, mãe do Elísio. Podemos perguntar-nos 

até que ponto esta atitude não denota um afastamento dos parceiros educacionais de um 

espaço que lhe deveria ser próprio ou até que ponto têm os vários agentes educativos, 

nomeadamente os pais, consciência dos seus direitos e, sobretudo, da importância do 

seu papel na resolução dos problemas com que se confrontam as nossas escolas. Parece-

nos que tão fraca adesão poderá ser sintomática de que a escola não se está a afirmar 

como um espaço de múltiplas participações e responsabilizações; por outras palavras, 

como uma comunidade de todos e para todos (Costa, 1997a; Fonseca, 1988; 
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Formosinho, 1991; Gonçalves e Ferreira-Alves, 1995; Grilo, 1998; Matos, 2000; Lima, 

1998; McLaren, 2000; Nóvoa, 1991; Quintas, 1998; Severino, 1992; Valente, 1998).  

Estas questões ganham mais sentido quando todos os pais participantes na nossa 

investigação dizem desconhecer ou não fazer parte de qualquer projecto que vise 

melhorar a inclusão dos seus educandos nesta escola do ensino regular. A demonstrar 

esta ausência, e ao mesmo tempo algumas das características da participação destes pais 

na vida organizacional e educacional dos seus filhos, estão as palavras da Maria:  

“Não! Não conheço nenhum projecto... e quando me chamam à escola é... é... ah só para 
dizerem que a minha filha tem... dificuldades... que destabiliza... e isso talvez seja uma das 
razões... ah... tanto que eu nunca vim aqui... este ano... nunca vim a uma reunião de pais... 
nem venho (...) Venho sempre depois da reunião falar com a Directora de Turma... mas 
nunca venho à reunião de pais” (Maria). 

Voltaremos mais tarde a estas afirmação que, em nosso entender, assumem 

extrema importância quando o que está em causa é a construção de uma educação 

inclusiva que pressupõe, necessariamente, uma organização escolar também ela 

inclusiva (Benavente, 1999; Formosinho, 1991; Hegarty, 2002; Marchesi, 2001; Porter, 

1997; Porter e Richler, 1991; Sanches, 1992, 1997, 1999). Por agora, continuemos a 

apresentação destes participantes na nossa investigação. 

Das conversas informais que mantivemos com os pais destes alunos e pela análise 

documental por nós realizada, podemos verificar que a sua faixa etária não ultrapassava 

os quarenta anos de idade, possuindo como habilitações literárias a 4ª classe, 

encontrando-se todos eles, à data da realização do nosso estudo, empregados, com um 

nível sócio-económico que pode ser considerado na sua maioria médio-baixo. 

Apesar de todos eles terem alegado desconhecer qualquer projecto ou 

medida/decisão sobre a inclusão dos seus educandos nesta comunidade educativa, todos 

estes pais dizem ter sido desde sempre os Encarregado de Educação dos respectivos 

filhos e alegam ter sido escolha dos seus educandos o facto de os mesmos frequentarem 

esta escola: “Não fui eu que escolhi. A opção foi inteiramente dela” – diz-nos o José. 

Tal opção passou também pelas orientações do Psicólogo Escolar e de alguns dos 

professores (quase sempre o Director de Turma e o Psicólogo Escolar) das escolas 

anteriormente frequentadas: 

“É que a Psicóloga e os professores da escola... a Directora de Turma... de onde ela 
frequentava, achavam que era pena ficar só com o nono ano e foi aconselhada que viesse 
(...) para fazer o 12º ano com formação profissional porque era bom para ela, porque tinha 
capacidade para isso” (Maria) 
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Estas palavras relembram-nos alguns aspectos fundamentais para a implantação de 

práticas inclusivas nas escolas do ensino regular apontados por autores como Costa, 

(1997, 1998) Hegarty (2001), Jesus e Martins (2000), Marchesi, (2001) e Sampaio 

(1999, 2000, 2001): (a) A necessidade de envolver todos os parceiros na inclusão de 

alunos com NEE no ensino regular; (b) A urgência de termos uma atitude mais positiva 

perante estes alunos, de modo a criar neles novas expectativas em relação às suas 

capacidades e à sua vida futura; (c) A existência nas escolas de estruturas de apoio (i.e. 

Serviços de Orientação e Psicologia, Serviços de Assistência Social) capazes de ajudar e 

orientar os alunos no sentido de escolherem áreas de estudo que respondam não só às 

suas necessidades educativas como também pessoais e sociais; (d) e, como já referimos 

atrás, a importância da figura do Director de Turma como um dos agentes educacionais 

que devem ter um papel crucial na orientação e suporte de alunos com estas 

características nas escolas do ensino regular. 

Uma outra razão apontada por estes pais para que os seus filhos frequentem esta 

escola prende-se com a especificidade do ensino por ela ministrado – ensino artístico – 

que pode dar resposta a determinadas capacidades e aspirações pessoais e profissionais 

destes jovens. Diz-nos, a este propósito, o José: “ [A Júlia] disse que queria ser 

arquitecta (...) sempre gostou muito de desenhar... que queria ir para o Design de 

Equipamento e pronto, cá está ela!” A reforçar esta ideia estão também as palavras da 

Teresa: 

“Ele tinha muito jeito para o desenho, portanto... teve sempre cinco a Desenho na escola... e 
como ele realmente tinha jeito fomos aproveitar isso... como ele tinha formação de artes 
visuais, aqui seria a continuação com o Design de Equipamento... veio para esta escola” 
(Teresa). 

Gostaríamos de realçar a importância que as palavras destes pais assumem quando 

o que está em causa é a inclusão de alunos com NEE no ensino regular, por apontarem 

para o facto de a escola poder cumprir um dos seus principais deveres: Dar resposta a 

todas as necessidades educacionais dos seus alunos (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; 

Alves 2001; Correia, 2001; Costa, 1996; César, in press; Melro e César, 2002; Porter, 

1997; Porter e Richler, 1991; Rodrigues, 2000, 2001). 

Neste sentido, será necessário que todos aqueles a quem a Educação, o Ensino e a 

Escola dizem respeito tenham presentes os seguintes aspectos: (1) As políticas 

educativas em geral, e as nossas escolas, em particular, devem estar conscientes de que 

a escola existe para servir as necessidades educativas de todos os alunos; (2) Face ao 

que acabámos de referir, as nossas escolas devem (re) organizar-se no sentido de 
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cumprir tal desígnio; (3) Não podemos continuar a contribuir para a constante negação a 

muitos dos nossos jovens (com e sem NEE), aquilo que por natureza, não lhes pode ser 

negado: O acesso à educação e com ela o direito a um projecto de vida viável e 

consistente; (4) Face à realidade das estatísticas, o nosso país não pode continuar a ser 

um dos países, pelo menos a nível da União Europeia, onde a exclusão escolar e, por 

conseguinte, a exclusão social, atinge níveis preocupantes e alarmantes (European 

Comission, 2000; EEC, 2000; Bairrão, 1998; Grilo, 1998; Inclusion Europe, 2003; 

Ministério da Educação; 2000). 

Registemos, ainda, pela importância que pode assumir para a compreensão da 

construção de escolas mais inclusivas, uma outra razão apontada por estes pais para que 

os seus filhos frequentem esta escola: A falta de alternativa para a continuação dos 

estudos dos respectivos educandos. São disso testemunho as palavras da Maria, 

corroboradas pela Teresa:  

“Há muito pouco onde se aceite alunos com o problema da Valquíria... cá em Portugal não 
há muitas escolas para alunos assim... é isso que eu realmente tenho lamentado... porque as 
escolas que havia há 20 anos são as mesmas que há agora... ou será que não há surdos neste 
país?” (Maria).  

Pela sua lucidez e pertinência, estas palavras não deixam de nos colocar perante 

algumas perplexidades, como o facto de as nossas escolas continuarem a fechar as 

portas a muitos dos seus alunos, sem terem em atenção a necessidade de os alunos com 

NEE frequentarem as escolas da sua área de residência e, deste modo, se sentirem e 

serem sentidos como elementos do seu bairro, da sua rua, enfim do seu meio familiar e 

residencial (Bairrão, 1998; Costa, 1996, 1999; Forest e Pearpoint, 1997; Karagiannis, 

Stainback e Stainback, 1999; Melro, 1999; Mittler, 2000, 2003; Sassaki, 1997a; Simon, 

2000). 

A ilustrar estas perplexidades estão as palavras do José ao referir que: 

“Desde pequenina que a Júlia andou sempre em colégios particulares... tudo pago por 
mim... e longe de onde vivíamos... e... como sempre, vou buscar e levá-la à escola... porque 
ainda moramos bastante longe. (...) Se não fosse por causa da Júlia... de não ter escolas 
perto de casa... se houvesse mais escolas que apoiassem, por exemplo, os deficientes 
auditivos... presentemente viveria em Torres Vedras... não estaria a viver em Lisboa (...). 
Porque... ainda continuo a dizer, infelizmente, ainda continua a ser tudo em Lisboa... a nível 
da província... não há nada... o que implica que em termos presentes e futuros, tenho... de 
continuar a viver em Lisboa... porque a Júlia merece o melhor carinho do mundo... toda a 
vida e... ah... não tem culpa de ser assim” (José). 

No mesmo sentido, e talvez mais longe, vão as palavras da Teresa, ao denunciar a 

falta de apoios e incentivos por parte do Estado, para os pais que têm filhos que exigem 

um outro cuidado, uma outra atenção que não a habitual:  
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“Há muito poucas escolas preparadas para aceitar alunos como o Elísio... penso mesmo que 
não há nada... e muitos pais tiveram que comprar cá casa porque não havia nada no resto 
do país... e essas pessoas tiveram que vir para cá... tiveram que dar um rumo diferente à 
vida... porque não há nada no país, ou então as pessoas ficam aquém... e eu acho que as 
pessoas devem ter todas as mesmas possibilidades. (...). Nada mudou... seu tivesse um neto 
surdo... ia dar os mesmos passos... sem apoio nenhum... andava às cegas. Tirava uma 
morada aqui... tirava outra ali e... tive de me desenvencilhar sozinha... e vai dar tudo ao 
mesmo... é o Governo em si que faz muito pouco por nós... e infelizmente estão sempre a 
nascer crianças com problemas e... o governo não dá apoio...” (Teresa). 

A propósito destas denúncias/insatisfações que nos dão conta da solidão e do 

desespero em que muitos pais de alunos com NEE se encontram, entregues a si próprios 

sem o devido apoio que por direito deveriam ter das instituições que zelam, ou deveriam 

zelar, pelo bem-estar dos cidadãos deste país, considerarmos que é a própria ideia de 

democracia que está a ser posta em causa. No fundo, e sem querermos ser abusivos nas 

nossas interpretações, parece-nos que a democracia, pelo menos para estes pais, assim 

como para os seus educandos, está inquinada pela falta de equidade de tratamento e de 

oportunidades que é dada, por motivos que lhes não são imputáveis, aos diferentes 

cidadãos que constituem a polis, da qual deveriam fazer parte de direito e de facto. 

A escola pode ser entendida como um espelho da sociedade, e vice-versa, 

(Perrenoud, 1984, 1995, 2001, 2002) e, se queremos que os jovens portugueses 

“encontrem na escola aquilo de que necessitam para a sua vida profissional e para a sua 

realização pessoal” (Grilo, 1998, p. 19), decorrem outras perplexidades do depoimento 

destes pais, como, por exemplo, perceber as razões que levam a escolas a não quererem 

(ou a não poderem) aceitar alunos com estas ou aquelas características específicas. 

Podemos colocar hipóteses como uma certa fobia à diferença, incapacidade de resolver 

problemas ou falta de formação e de informação. Mas, se assim é, não é um dever da 

escola fazer uma reforma global (Hegarty, 2001) de modo a poder acolher todos os seus 

alunos independente das suas características individuais e/ou sociais? 

Perante tais perplexidades, quer-nos parecer que a escola, se quiser  

afirmar-se – como nos parece ser seu dever – como escola de todos e para todos, não 

pode continuar a evitar o inevitável: Que a heterogeneidade é a certeza mais certa 

(Azevedo, 1994). Talvez por isso, é que também não nos podemos esquecer de todos 

aqueles alunos que, pelos motivos mais variados, “abandonam a escola antes de 

completarem a escolaridade obrigatória e que são atirados para situações de exclusão 

que, muitas vezes, são o patamar da marginalidade social e económica” (Grilo,  

1998, p. 19).  

Neste sentido, diz-nos o José: 
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“Tudo tem a ver com o ambiente que acolhe os alunos e... que não marginaliza... e se em 
termos de... ah... números pode até sair caro ao Estado... não podemos confundir pessoas 
com cifrões. Pessoas são pessoas. Se são deficientes são deficientes... mas... são pessoas... 
merecem apoio... não têm a culpa de ser deficientes, nem os pais têm a culpa... e o que está 
em causa é a... a aceitação da minha filha na sociedade... o seu futuro... e todas essas 
pessoas são pessoas que têm... têm de ser educadas para o futuro” (José) 

Uma constante que pudemos registar nos testemunhos dados por estes pais prende-

se com o facto de todos eles preferirem que os seus educandos frequentem uma escola 

do ensino regular em vez de uma escola do ensino especial, isto é, uma escola só com e 

para alunos surdos. Esta preferência é nitidamente manifesta nas palavras da Maria: 

“É muito importante para mim que ela esteja nesta escola, ou seja, para mim pode ser 
importante, mas é muito mais importante para ela... porque ela sente-se capaz de aprender 
como... os outros... porque não se ficou só por ali [ensino básico para surdos], tentou 
aprender mais alguma coisa....mostrou que é capaz de... de aprender... porque ela é muito 
inteligente” (Maria). 

Esta ideia é igualmente partilhada pelo José: 

“É bastante importante para mim, a minha filha estar nesta escola porque... ela está na área 
que escolheu e... está integrada no mundo da escola, dos colegas [ouvintes]... dos 
funcionários. Portanto, ela sente-se bem na escola e é importante para ela estar aqui... 
conseguir o... mais possível para conseguir futuramente, se possível, aquilo que ela quer ser, 
que é arquitecta... e será aceite na sociedade, não é?” (José). 

Também a Teresa vê com bons olhos o facto de o seu filho frequentar uma escola 

do ensino regular, encarando-o como uma ponte para um futuro mais promissor para o 

seu educando: 

“É muito importante que o Elísio frequente uma escola como esta... ah... porque realmente 
não ficou só com a quarta classe. Eu sempre achei que ele tinha possibilidades assim como 
se veio a provar e, portanto, tem outros horizontes mesmo para a independência económica 
dele. Acho que sim, que ele é uma pessoa... normalíssima e pode daqui amanhã ter o 
emprego dele, não é? Acho que todas as pessoas podem, desde que tenham possibilidades, 
de fazer mais alguma coisa e era uma meta que eu queria atingir mais o meu marido, por 
todas as razões e mais algumas” (Teresa). 

É clara, nos testemunhos destes pais, a grande esperança que depositam na escola: 

A promoção das sociedades futuras. Esta passa, sobretudo, pela aposta na formação dos 

jovens para uma sociedade que deles exige a participação em todas as suas áreas mas 

que, ao acentuar essa participação no conhecimento e na informação, exige ao mesmo 

tempo à escola uma enorme responsabilidade: O combate à exclusão! 

Contudo, como fazem notar os vários participantes neste estudo, assim como 

vários autores (Benavente, 1998; Correia e Cabral, 1999; Costa, 1999; Niza, 1999; 

Sassaki, 1997; Tavares, 1993; Touraine, 1998), esta não deve ser uma tarefa exclusiva 

da escola, mas sim da sociedade no seu todo, já que é de uma co-responsabilidade que 

se trata quando o que está em causa é a construção de uma sociedade inclusiva 
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(Hallahan e Kaufman, 1991), isto é, uma sociedade mais justa, mais fraterna, numa só 

palavra, de uma sociedade mais democrática (Ainscow, 1997; 1998, 1999, 2000; 

Cortesão, 2001; Freire, 1997, 1999, 1999a; Fullan, 1994; Mittler, 2002, 2003; 

Perrenoud; 2000; Werneck, 1997, 2001, 2002).  

Apesar de, como foi dito acima, estes pais considerarem ser de extrema 

importância que os seus educandos frequentem esta escola do ensino regular, partilham 

a ideia já expressa pelos seus educandos segundo a qual que para eles tudo é mais difícil 

do que para os seus pares ouvintes.  

Vejamos, a este propósito, o testemunho da Maria, que nos parece bastante 

paradigmático das dificuldades (acrescidas) que estes alunos sentem relativamente à sua 

vida escolar, quando comparada com a dos seus pares ouvintes: 

“O primeiro período foi horrível... eu nem sei como ela conseguiu ir até ao fim... mas depois 
ela lá... lá levantou e começou a ter... melhor aproveitamento. (...) A Doutora [entenda-se a 
professora dos apoios educativos] queria a toda a força que ela deixasse a escola para ir 
trabalhar... que ela não conseguia concluir o décimo segundo ano... porque era muito difícil. 
A rapariga até chorou... porque ela queria fazer o décimo segundo ano... e então disse para 
mim: ‘Ho mãe, porque é que me empurram da escola?’ E eu disse: ‘ Oh filha, elas 
empurram-te para fora e a gente empurra-te para dentro... porque tu vais conseguir... e não 
vais ser posta fora da escola” ( Maria). 

Para além de estas palavras atestarem uma persistência, diríamos, heróica, 

mostram-nos ainda o quanto na escola e na vida prevalecem, por parte daqueles que 

menos se espera – neste caso o Professor dos apoios educativos – expectativas muito 

baixas e atitudes pouco favoráveis em relação a todos os que, por uma razão ou outra, 

não se encaixam nos padrões sociais habituais.  

Também o José nos expõe o quão difícil é para a escola a educabilidade destes 

alunos, o que os torna, por consequência, menos desejados: 

“O aluno ouvinte é mais fácil... quem quiser assumir a educação do aluno surdo torna-se 
mais complicado... ensiná-lo. O ouvinte não tem problemas... e se a escola tem alunos 
normais e, depois... aparecem alunos surdos... muito mais difíceis... é mais trabalhoso (...) e 
depois houve-se dizer a muita gente: ‘temos aqui os alunos e... agora vêm para aqui os 
atrasadinhos mentais... ou os surdos... agora tenho que andar aqui com estas coisas todas... 
tinha uma vida tão sossegada... e agora vêm... estes atrapalham tudo” (José). 

Também a Maria tem como certo que a educabilidade dos alunos surdos é, para os 

pais e para a escola, uma dificuldade acrescida: 

“Um surdo é muito mais difícil de ensinar... de chegar a qualquer lado... muito difícil 
porque não há aquele... pronto... eles têm que ter realmente muito apoio e não há... é 
diferente (...). E os professores estão agora para tomar mais atenção a um surdo... ou não 
sei quê... devia ter o cuidado de dar mais um bocadinho de atenção... ‘olha, vê lá se tomaste 
atenção’ e... depois, coitados, têm tantos alunos na sala... como hão-de estar preocupados 
com esses problemas?... Isto é a realidade... isto é a realidade” (Maria). 
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Pois é! Infelizmente esta parece ser ainda a realidade nada agradável para muitos 

daqueles a quem se decidiu chamar, adoptando um ponto de vista politicamente 

correcto, alunos com NEE. E de tal modo assim é que a veracidade do testemunho 

destes pais pôde ser corroborada não só nas observações por nós realizadas, como 

também pelas conversas formais e informais que tivemos com os diversos participantes 

nesta investigação e que aqui já tivemos oportunidade de referir.  

Mas a realidade pode vir a ser bem diferente. E como a mudança de atitudes é um 

processo, no mínimo, moroso (Aronson, 1985; Fischer, 2001; Moscovici, 1985, 1991; 

Petty e Cacioppo, 1996, Rodrigues, 1981; Vala e Monteiro, Eds. /2000), urge que se 

tenha em atenção o que nos diz o José: 

“As coisas podem ser bem diferentes... isto é um bocado sonhador, mas... eu penso que a 
escola pode ser mais cor-de-rosa... e não criar inibições. Por exemplo, um surdo... profundo 
que... percebe leitura labial... tem de estar à frente para ver... há que haver uma 
preocupação do professor... portanto, articular... mais pausadamente porque sabe que tem 
ali o aluno... evitar estar de costas... pôr um aluno surdo com um aluno ouvinte... trabalhar 
em equipa, portanto, apoiarem-se mutuamente ...e o professor colaborar ... portanto... tudo 
funciona melhor” (José). 

O mesmo Encarregado de Educação refere-nos ainda outros elementos importantes 

para que a educação inclusiva seja, de facto, uma realidade e tenhamos a tal escola cor-

de-rosa de que nos falava há pouco: 

“É preciso ter muito amor... e é preciso também gostar muito... de... aturar cachopos. 
Também é preciso gostar muito de ser professor... e a escola ser uma escola do 
conhecimento e... também da vida. (...) O ensino precisa de professores que amem a 
profissão, que gostem de ser professores... que não caiam cá de pára-quedas na escola só 
porque são licenciados em qualquer coisa. Tem de ter formação e... muita vocação para o 
ensino” (José). 

Pela sua veracidade e lucidez, quase seríamos levados a não tecer qualquer 

comentário às palavras proferidas por este pai, pois elas põem por si próprias, como é 

habitual dizer-se, “o dedo na ferida”, apontando alguns dos pressupostos mais 

fundamentais de uma educação inclusiva. Porque elas se revestem de tanta importância 

para compreendermos até que ponto a efectivação de uma educação inclusiva pode ser 

uma realidade em cada uma das nossas escolas, diremos apenas que, de facto, a solução 

para ultrapassarmos algumas barreiras da inclusão não está fora do nosso alcance 

(Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; César, in press; Costa, 1996, 1999; Freire, César e 

Melro, in press; Hopkins, West e Ainscow, 1996; Marchesi, 2001; Rodrigues, 2000; 

2001). Pelo contrário, é necessário que a escola se organize de um outro modo 

(Ainscow, Farrell e Tweddle, 2000; Hegarty, 2001, Melro, 1999; Niza, 1996, 1999; 

Porter, 1997; Porter e Richler, 1991)! É necessário que a profissão de professor seja 
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entendida e vivenciada de uma outra forma (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Mittler, 

2002, 2003; Pereira, 1995, 1999)! É necessário, enfim, que se olhe com outro olhar 

(mais afável, mais positivo, mais expectante) a profissão de ser aluno (Freire, 1997, 

1999, 1999a, Perrenoud, 1995, 1990, 2001; Rorty, 1991; Rodrigues, 2001), valorizando-

se o trabalho colaborativo (César, 2000, in press; Sanches, 1995, 1996) e aprendendo-se 

a ser (Santos, 1991). 

Só assim se pode falar – para utilizarmos as palavras da Teresa – numa escola boa, 

quer dizer: 

“Numa escola que não exclui as pessoas... que valorize as pessoas... onde os professores 
tivessem... como hei-de dizer... preparação para realmente receberem estas pessoas (...) que 
não descriminasse só porque é isto ou aquilo... por ser surdo ou por ser cego... são pessoas e 
prontos” (Teresa). 

Também a Maria nos mostra não só a urgência, como a possibilidade de a escola 

se tornar inclusiva: 

“Será que a escola não deveria ser para todos? Todas as escolas não deviam ser assim?... 
Eu penso que sim...porque a história de porem os alunos de lado... não vai longe. (...) Não 
sei se será por ser minha filha e ela ter esta deficiência... mas quanto mais juntos eles 
estivessem... mesmo com outros problemas sem ser surdos ou cegos... seria uma forma de... 
como hei-de dizer... seria... aquela integração... porque vamos lá, um surdo não vai viver 
sempre... só no mundo dos surdos... não vai só trabalhar com gente surda, não é? Por isso é 
que eu acho que a escola deve receber todos os jovens... tanto faz que sejam ouvintes ou 
surdos, ou... tudo... mesmo com outras deficiências, mas que têm de aprender... que queiram 
aprender... e isso é muito importante, ou estarei a ver mal as coisas? (Maria) 

A nossa resposta seria “obviamente que não está a ver mal as coisas”. Pelo 

contrário, as palavras da Maria – ainda que não destrincem bem a diferença entre 

integração e inclusão – mostram ideias bastante claras sobre o que deve ser uma escola 

inclusiva, assim como também corroboram o que grande parte da literatura diz ser uma 

educação e sociedade inclusivas, quer dizer, uma escola e uma sociedade cujo dever 

principal é satisfazer todas as necessidades/direitos dos seus cidadãos, 

independentemente das suas características físicas ou sociais (César, in press; Hallahan 

e Kaufman, 1991; Niza, 1996, 1999; Sassaki, 1997; Schaffner e Buswell, 1999; 

Rodrigues, 2001; Sebba e Ainscow, 1996; Thomas et al., 1998). Como consideram 

Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza (1997) e Werneck (1997, 2001, 2002) a inclusão será 

efectiva quando a escola e a sociedade resolverem mudar, devolvendo aos jovens, 

deficientes ou não, os direitos que lhes assistem, nomeadamente o direito a uma 

educação e vida com qualidade (Ministério da Educação, 1986; 1997; Pires, 

1999;UNESCO, 1994; UNESCO, 2000, ONU, 1999). 
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Talvez seja porque a sociedade em geral, e a escola, em particular, não estão a 

seguir o melhor caminho para que seja devolvido a todas as pessoas o estatuto de 

cidadãos de pleno direito, não assegurando que todos vejam cumpridos os direitos e 

garantias que constam nos mais diversos documentos oficiais – desde a Constituição 

Nacional aos documentos e recomendações das mais prestigiadas instituições 

internacionais, como por exemplo, a ONU ou a Comissão Europeia – que os pais sejam 

unânimes em considerar que ainda muito falta para cumprir a Escola Inclusiva.  

A ilustrar esta falta de cumprimento, temos as palavras da Maria: 

“’Escola inclusiva realidade ou utopia?’ (silêncio) realidade... deveria ser uma realidade... 
não é? (...). Deveria ser uma realidade se as coisas fossem todas mais... exploradas, ou seja, 
mais ensino... mais... basta que este ano não receberam surdos... não haveria surdos para 
vir? Será que não havia mais ninguém... para entrar? Duvido... acho que se está a fazer 
muito pouco... por eles. Mas, lá está. Talvez a... escola não tenha muito para dar... ou este 
país tem muito pouco para dar a quem quer que seja ...e muito menos a eles que... talvez seja 
isso também. Nada ajuda, não é? (Maria). 

Também a Teresa corrobora a ideia de que algo urge fazer para que a escola se 

torne de facto inclusiva: 

“Não nos devíamos ficar só pelo sonho... deveria ser uma realidade... e... era maravilhoso 
que todas as pessoas pudessem deitar largas à sua inteligência (...) Era um bem para o País 
porque se as pessoas não... não... ficarem à margem ou porque são surdos ou porque são 
cegos ou outra coisa qualquer... as pessoas podem, por exemplo, ter o seu emprego... é um 
cidadão que está a fazer qualquer coisa pelo seu País. Porque hão-de ser uns coitadinhos? 
Não têm que ser coitadinhos... têm é que ser pessoas que têm também capacidades... porque 
a inteligência não tem nada a ver com a surdez” (Teresa). 

O José salienta que, apesar da boa vontade dos professores, muito há a fazer para 

que a escola inclusiva deixe de ser uma utopia e passe a ser uma realidade. Perante a 

firmação “Escola inclusiva! Realidade ou utopia?” diz-nos este pai o seguinte: 

“Não... acredito na escola inclusiva... pelo menos nos moldes em que está. (...) A nível 
nacional é utopia... nos moldes em que isto está... como andam a insistir, não acredito... era 
bom ser... mas... os obstáculos são sempre... os custos. (...) Os senhores do Estado... 
trabalha muito nos custos, as pessoas hoje em dia, socialmente são muito números... não são 
pessoas e... então descoram muito as coisas... Preocupem-se mais com a educação... quanto 
mais se aplicar na educação... quanto melhor uma sociedade estiver ensinada... melhor é o 
país... porque a força está sempre nas... nas pessoas... e no ensino, para... o progresso em 
todas as áreas. Portanto... eu não vejo o Estado... preocupado... é mais TGV’s... e coisas 
assim. [Por isso], para mim [a escola inclusiva] é um sonho. Pode ser em termos futuros 
mas... depois já não estou cá para ver” (José). 

Diríamos nós, como estes pais referem, que é tudo uma questão de prioridades. E, 

como considera Strecht (1998, 1999), por cada criança que se vê espoliada, por razões 

muitas vezes economicistas, dos seus direitos mais básicos, como sejam o direito a uma 

família, o direito ao amor, o direito à educação, enfim, o direito a ser pessoa, mais 

instituições de reabilitação, mais prisões o país terá de construir, ou seja, por cada 
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criança que o Estado abandona, este mesmo Estado pagará, tarde ou cedo, um custo 

muito mais elevado do que se a sua prioridade fosse, como diz o José, a Educação. E 

esse preço é a marginalização, a exclusão, a segregação, que redundará, decerto, naquilo 

a que, tão inteligentemente, o filósofo Ortega y Gasset (1989) chamou “a rebelião das 

massas”, isto é, uma rebelião que surge de:  

“uma falsificação da realidade, já de si falsa, porque se enredou o enredo das experiências 
políticas que (...) esvazia o homem de solidão e intimidade e, por isso, a pregação do 
politicismo integral é uma das técnicas que se usam para o socializarem”  
(Gasset, 1989, p. 26) 

Considerando ainda as palavras do José, e em jeito de resposta à sua declaração de 

desespero – Para mim é um sonho... Pode ser em termos futuros mas... depois já não 

estou cá para ver – respondemos com a poesia: 

“Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las... 
Que tristes os caminhos, se não fora 
A presença distante das estrelas!” (Mário Quintana, 1999, p. 61). 

Permitam-nos que digamos, através deste poema, a todos aqueles que, por motivos 

ainda que compreensíveis e válidos, revelam grande cepticismo perante a construção de 

uma escola e de uma sociedade inclusiva, que o futuro do homem é o homem. “Mas o 

homem do nosso futuro não nos interessa desfigurado (...) mas belo e tenebroso” 

(Andrade, 1986, p. 31). 

É esta esperança que deve suster todos aqueles que querem fazer do futuro da 

humanidade um futuro mais humano – apesar de todas as adversidades e contratempos – 

e que deve converter e guiar a nossa acção, que a concretiza, dizendo a todos os pais e 

professores deste país que vale a pena ver e fazer acontecer o sonhado. 

4.2.3.4 Os Órgãos de Gestão da Escola 

 4.2.3.4.1 Presidente da Comissão Executiva Provisória 
Autores como Hegarty (2001), Marchesi (2001), Niza (1996, 1999), Porter (1997) 

e Warwick (2001) referem que grande parte do sucesso de uma educação inclusiva, na 

qual se insere a inclusão de alunos com NEE no ensino regular, depende do tipo de 

liderança e das políticas de gestão e administração levados a cabo na e pela escola. A 

educação inclusiva deve, pois, constituir-se como um desafio ao funcionamento global 

da escola, de modo a que se possa proporcionar uma educação satisfatória para alunos 

com NEE nas escolas regulares, numa coordenação de esforços de toda a comunidade 
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educativa. Por isso Hegarty (2001) refere que as mudanças a fazer, para que se possa 

falar em educação inclusiva, não são simples cosmética; trata-se, sim: 

“De uma reforma global e abrangente que proporcione a emergência de novas escolas que 
incluirão e que educarão bem não só os alunos que se encontravam actualmente excluídos, 
mas também os muitos alunos que frequentam a escola regular e nela recebem uma educação 
de má qualidade” (Hegarty, 2001, p. 82). 

Correia e Rodrigues (1999) consideram que a inclusão de alunos com NEE no 

ensino regular decorre directamente dos órgãos de decisão da escola ou dos que têm 

implicação directa ou indirecta na organização da mesma. Ainscow (1997, 1998, 1999, 

2000) e Warwick (2001), de entre outros, pensam que, para que a escola se afirme como 

locus efectivo de inclusão de todos os alunos terá de assegurar, pelo menos, três pontos 

essenciais: (1) Uma liderança profissional forte da gestão da escola; (2) Uma análise de 

objectivos compartilhados entre os profissionais da escola que a transmitem aos alunos; 

(3) Um ambiente na escola que valoriza a aprendizagem e no qual todos se sentem 

felizes por aprender. 

Regressando, agora, à escola onde decorreu o presente estudo, podemos ver que, 

do ponto de vista da gestão e administração escolar, a situação pode ser interpretada 

como instável e ambígua, na medida em que, nos últimos três anos, estas têm sido 

entregues a comissões executivas provisórias, cujos mandatos não ultrapassam, em 

regra, o período de um ano lectivo. Tal situação pode dificultar a definição clara e 

rigorosa de políticas de gestão e de administração relativas à escola no seu todo (Costa, 

1996; Formosinho, 1991; Lima, 1998; Sanches, 1992, 1995, 1996) e, muito em 

particular, à inclusão de alunos com NEE (Barton e Oliver, 1992; Benavente, 1999; 

Bailey e Pleiss, 1997; Guzmán, 1997; Shapiro, 2000; Slee, 1993; Stoll, 1999; Tilstone, 

Florian e Rose, 2000; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Vasconcelos, Monteiro e 

Lourtie, 1999).  

Diz-nos a este propósito a Ilda, Presidente da Comissão Executiva Provisória, que 

participou no nosso estudo: 

“Só este ano é que sou Presidente (...) e não foi que eu procurasse ser Presidente... foi a 
conjuntura que levou a que eu tivesses esta função... ausência... de não haver quem pegasse 
na gestão e, por outro lado,... a situação da escola estar  muito decadente” (Ilda). 

De facto, Ilda – a rondar os 45 anos de idade – nunca deixou transparecer nas suas 

palavras que a gestão da escola fosse uma das suas principais motivações ou ambições 

profissionais. Pelo contrário! Viu-se como que empurrada para este cargo pela força 
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das circunstâncias, ou não fossem outras as razões pelas quais elegeu esta escola para 

exercer as suas funções de docente de História da Arte, há 8 anos: 

“Sou professora desde 1993 e vim para esta escola por ser uma escola de ensino artístico 
(...) vim para a História da Arte que era o que me interessava... a minha formação também 
tem a ver com uma formação artística... e há como que uma identificação entre a parte 
pessoal e docente, isto é, ao nível dos interesses artísticos e culturais. (...) Por isso, sempre 
encarei esta coisa de ser Presidente ou de estar na Comissão como uma coisa temporária... 
até porque a minha especialização não é a gestão ou administração escolar. É outra área, e 
a gestão de uma escola como esta com tantas potencialidades mas também com muito 
trabalho, precisa de ser encarada de uma forma profissional... e... eu é só temporário” 
(Ilda). 

As palavras da Ilda são significativas o bastante para merecerem da nossa parte 

algumas considerações. Se, como já tivemos oportunidade de referir, autores como 

Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000), Bailey e Pleiss (1997), Hegarty (2001), Warwick 

(2001) e Ballard (1999), entre outros, apontam como elemento capital para a construção 

de escolas mais inclusivas uma liderança profissional forte por parte da gestão e 

administração da escola, consideramos que a inclusão de alunos com NEE no ensino 

regular não poderá compadecer-se com “lideranças de circunstância”.  

Quer-nos parecer que a inclusão de alunos com NEE no ensino regular depende de 

Projectos Educativos fortes co-produzidos e co-participados por profissionais 

conscientes dos caminhos a seguir pela escola, das estratégias capazes de atingir 

objectivos de médio e longo prazo (Baptista, 1999; Benavente, 1999; Cortesão, 2001; 

Costa, 1997a, 1997b; Gomes, 1997; Hegarty; 2001; Macedo, 1995; Matos, 2003; Niza, 

1997, 1999). Contudo, se a escola não tiver uma liderança forte e profissional, 

dificilmente esses projectos poderão ter continuidade (e exequibilidade), uma vez que 

gestões meramente circunstanciais e de pouca duração não têm aquilo a que autores 

como Crozier e Friedberg (1997) Derrouet (1990) Friedberg, Greenfield (1985) e March 

e Siomon (1974) chamam uma visão estratégica organizacional, quer dizer, uma 

capacidade de projectar um futuro de longo alcance e, ao mesmo tempo, delinear 

estratégias e formas de acção capazes de tornar realizável, no presente, esse futuro que 

se projectou. 

A avaliar pelos testemunhos da Ilda e pela situação organizacional da escola acima 

descrita, parece-nos que ela se pode constituir como uma barreira à construção de uma 

escola inclusiva, uma vez que esta supõe lideranças e práticas de gestão profissionais de 

longo espectro, para que se possa fazer a chama de reforma total da escola exigida pela 

educação inclusiva (Hegarty, 2001).  
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O problema reside, pois, em saber como conjugar estas formas de “gestão de 

circunstância” cujas preocupações são, regra geral, resolver problemas de rotina, com 

preocupações de fundo, como exige a implementação de uma educação inclusiva.  

Esta nossa perplexidade assume outra dimensão quando Ilda refere que uma das 

principais dificuldades sentidas quando assumiu o cargo de Presidente da Comissão 

Executiva Provisória foi o facto de não ter formação específica na área da gestão e da 

administração escolar, reconhecendo nessa lacuna uma fonte de problemas e de 

dificuldades para gerir o quotidiano desta comunidade educativa: 

“As dificuldades são de facto... um professor não estar preparado para a administração 
pública... até porque não faz parte da sua formação (...) contactar com todo o processo 
administrativo” (Ilda).  

Esta falta de formação contradiz praticamente tudo o que a literatura e os 

documentos de política educativa referem sobre a implementação de escolas mais 

inclusivas: necessidade de uma gestão profissional e de uma forte componente de 

formação inicial e contínua dos professores e demais agentes educativos, sobretudo 

daqueles que assumem cargos de direcção. Mas, para além disso, Ilda queixa-se também 

da falta de apoio por parte das entidades competentes exteriores à escola como, por 

exemplo, o Ministério da Educação, para a resolução das dúvidas que vão surgindo no 

seu dia-a-dia, para as angústias que vai sentindo quando pressente ser menos capaz de 

responder com eficácia aos problemas/exigências que a vida de uma escola coloca a 

quem a gere e administra: 

“Na ausência de perceber os problemas... víamos que não tínhamos apoio por detrás, ou 
seja, quando precisávamos de esclarecimentos do ponto de vista, por exemplo, jurídico. Não 
é da questão da interpretação da lei, porque isso também sei fazer, mas quais os 
procedimentos administrativos que se devem tomar nas situações concretas” (Ilda).  

Este testemunho mostra bem a necessidade de um acompanhamento diário por 

parte de organismos exteriores à escola, mas directamente relacionados com ela 

(Correia, 2001; Hegarty, 2001; Marchesi, 2001; Sage, 1999; Vasconcelos, Monteiro e 

Lourtie, 1999), de modo a colmatar muitos dos obstáculos que se colocam a todos 

aqueles que pretendem levar a cabo uma educação de qualidade, sendo que esta 

consistirá na satisfação das necessidades educativas dos alunos a quem é seu dever bem 

servir.  

Tal facto requer especial atenção quando vivemos num sistema educativo 

excessivamente burocrático e centralizado, sendo as políticas educativas definidas, na 

sua maioria, num contexto exterior à escola (Costa, 1996; Formosinho; 1991; Lima, 
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1998; Nóvoa, 1991; Perrenoud, 2000). Por isso, não nos parece abusivo pensar que uma 

das condições necessárias para uma nova escola, isto é, uma escola que se quer 

autónoma, deveria consistir numa ligação mais estreita entre os legisladores e os 

executores. Tal significa um maior diálogo entre as várias estruturas organizacionais do 

sistema educativo, de modo a existir entre eles uma maior coordenação e, por 

conseguinte, serem criadas verdadeiras redes de comunicação e de trabalho. 

Este diálogo que acabámos de referir ganha uma outra dimensão quando o que está 

em causa é a construção de escolas mais inclusivas, parecendo-nos este aspecto um dos 

pontos cruciais para que a inclusão de alunos com NEE seja uma realidade mais feliz e 

eficaz nas escolas (Jiménez; 1997; O’Brien e O’Brien, 1999; Rodrigues, 2001; Sage, 

1999; Schaffner e Buswell, 1999; Stoll, 1999; Warwick, 2001).  

Ainda sobre a falta de apoio que Ilda diz sentir – quem sabe se por carecer de 

experiência – por parte dos organismos competentes, podemos ponderar se não se 

prenderá esta falta de apoio com a falta de autonomia de uma escola que insiste em 

guardar o que de mais marcante tem a escola tradicional – o centralismo burocrático. 

Quando é que a escola assume a autonomia presente nos mais diversos documentos de 

política educativa, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 115-A? Poderá a implementação 

de uma educação inclusiva, especialmente de alunos com NEE, compadecer-se com o 

centralismo burocrático da escola tradicional que parece ainda marcar fortemente o 

nosso sistema educativo? Não se constitui a autonomia num dos principais pilares da 

melhoria da qualidade da educação oferecida pelas nossas escolas, da qual depende a 

implementação de escolas mais inclusivas (Costa, 1999; Benavente, 1999; Melro, 

1999)? Poderão as nossas escolas continuar – como nos refere Ilda – a depender do 

Estado, sem nos dar grande espaço de... manobra para agirmos? 

Quando quisemos saber até que ponto uma das preocupações da gestão da escola é 

a inclusão de alunos com NEE, as respostas da Ilda são, no mínimo, evasivas, para não 

dizermos inexistentes. De facto, esta professora refere um rol extenso de preocupações, 

como sejam a melhoria de diversos espaços físicos (ginásio e respectivos balneários) ou 

a aquisição de determinados equipamentos (fotocopiadoras), que estiveram na base 

daquilo que ela denomina o seu “plano de acção”. Contudo, nunca a inclusão dos 

alunos com NEE como, por exemplo, os surdos, aparece como parte integrante desse 

rol. Parece-nos difícil levar a cabo uma educação inclusiva sem que ela apareça a 

encabeçar a lista de preocupações de quem dirige as nossas escolas. Vários autores, 

como Benavente (1999), Guzmán (1997), Ingram (1997) e Janial e Manzini, (1999), 
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mostram-nos que, quanto mais a direcção da escola estiver sensibilizada para o 

problema da inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular, mais elas se 

tornam inclusivas (Ballard, 1993; Shapiro, 2000).  

Ainda assim, quisemos clarificar até que ponto nas preocupações da Ilda, enquanto 

responsável máximo pela vida da escola, estaria ou não realmente a inclusão de alunos 

com NEE na sua escola, muito particularmente, de alunos surdos. Por isso, 

perguntámos-lhe directamente se a inclusão destes alunos constituía um ponto 

importante no tal “plano de acção” da escola. Atentemos na resposta: 

“Sim!... Acho que... (silêncio) este ano tudo flui mais facilmente... a questão dos alunos com 
necessidades educativas especiais e com... neste caso, com deficiência de surdez... teve um 
enquadramento diferente e tem vindo a ganhar espaço” (Ilda). 

Contudo, nunca ficou claro que fluidez nem que espaço é esse! Pelo contrário, 

continuámos a assistir a respostas evasivas, que pouco ou nada concretizam aquilo que 

queríamos compreender: como é que a inclusão de alunos com NEE é vista pelos órgãos 

de gestão da escola. Ilustramos esta posição com as seguintes palavras da Ilda:  

“Sim... este ano... deste ano... (silêncio) foi feito um projecto... ah... foi... tentou-se integrar... 
assim de medida, foi... constituição... dar-lhe uma certa solidez... no apoio aos alunos” 
(Ilda).  

Esta posição pouca clara e, diríamos mesmo, pouco segura, face ao que a escola 

pensa fazer para que a inclusão de alunos na comunidade educativa seja melhor, parece 

ganhar mais nitidez quando a inclusão de alunos com NEE na escola, nomeadamente 

alunos surdos, não é um ponto de referência do PEE, no qual Ilda diz ter estado sempre 

envolvida: “Estive sempre envolvida no Projecto Educativo... fui eu que lancei desde 

início o Projecto Educativo... e depois os outros colegas continuaram...” (Ilda). 

Como já aqui referimos, o PEE apresenta uma visão não muito favorável à 

inclusão destes alunos nesta comunidade educativa e, sendo a Ilda uma das co-autoras 

do PEE, não nos parece excessivo considerar que, de facto, a inclusão de alunos com 

NEE nesta escola não é, definitivamente, uma das suas preocupações centrais. 

É caso para nos perguntarmos se a falta de referência aos alunos surdos quando 

questionada sobre as suas melhores e piores memórias da escola que agora dirige não 

será sinónimo de indiferença perante estes alunos que são, de direito e de facto, parte 

integrante daquela comunidade educativa. 

Ora, se é verdade que a afirmação de uma escola inclusiva exige um ambiente 

organizacional capaz de fomentar a consciencialização de que a inclusão de alunos com 

NEE é um elemento de extrema importância na melhoria da qualidade do ensino e da 
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educação (Benavente, 1999; Costa, 1995, 1996, 1999; Guzmán, 1997; Hegarty, 2001; 

Ingram, 1997; Janial e Manzini, 1999), também não será menos verdade que a escola só 

é inclusiva quando sente a necessidade e a urgência de fazer da inclusão de todos os 

alunos uma realidade inadiável (Melro, 1999; Melro e César, 2002; Shapiro, 1999, 

2000)? 

É para isso que Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000) e Porter (1997) apontam 

quando referem que um dos elementos que contribuem decisivamente para uma 

educação mais inclusiva é uma liderança eficaz, não só por parte do director da escola, 

mas difundida por toda a comunidade educativa (Atkins e Litton, 1994; Ballard, 1999; 

Guzman, 1997; Shapiro, 2000). 

Com o objectivo de esclarecer que tipo de atitude tem esta representante dos 

órgãos de gestão perante a inclusão de alunos com NEE na escola e, sobretudo, que 

práticas de inclusão no ensino regular são levadas a cabo nesta comunidade educativa e 

no que respeita a estes alunos, perguntamos-lhe que medidas concretas foram tomadas 

pela escola para pôr em prática a inclusão dos alunos surdos.  

Pela sua riqueza interpretativa, transcrevemos aqui um das respostas dadas por 

Ilda: 

“Foi constituída uma unidade... a que chamavam unidade de apoio, em que entram várias 
escolas... e essas, têm a ver com a tentativa de fazer programas conjuntos (...). Essa unidade 
não está sediada na escola porque a outra escola tinha melhores condições... tinha um 
melhor passado nesse campo... já tinha uma história... já tinha uma equipa e... aqui não 
havia equipa... nem traquejo dentro destas áreas” (Ilda).  

Estas palavras parecem revelar – ainda que pela negativa – um dos aspectos 

essenciais focados pela literatura da especialidade: A escola deve chamar a si a tarefa – 

leia-se missão, já que é de uma missão que se trata – de se afirmar como um 

comunidade educativa que responda às necessidades, desejos e anseios dos seus alunos 

com ou sem NEE (Ainscow, 1997, 1998, 1999; Cortesão, 2001; Costa, 1996, 1997, 

1999; Freire, 1997, 1999, 1999a; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Rodrigues, 2000, 

2001). Por outro lado, Ilda reconhece nitidamente que a incapacidade de resposta é um 

problema da escola, ou, para utilizarmos palavras suas, falta de traquejo, 

nomeadamente quanto à constituição de uma equipa de profissionais capaz de organizar 

a escola no sentido de dar resposta às necessidades de uma parte importante dos seus 

alunos: Os alunos com NEE como, por exemplo, os surdos.  

É para esta necessidade que autores como Johnstone e Warwick (1999) nos 

alertam, ao considerarem ser um dever da escola que se quer inclusiva formar técnicos 
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no ensino regular para serem educadores efectivos de todos os alunos, o que representa 

um dos aspectos centrais para afirmação de uma educação inclusiva e, com ela, para a 

afirmação de uma sociedade inclusiva (ONU, 1999; Sassaki, 1997; UNESCO, 1994; 

1996; 2000; Werneck, Werneck, 1997, 2001; 2002). Não depende esta educação 

inclusiva e, com ela, a melhoria efectiva da qualidade do ensino, da formação de uma 

equipa de profissionais capaz de responder aos anseios de todos os alunos da 

comunidade educativa e futuros cidadãos de um mundo que se quer melhor (Avramidis 

e Norwich, 2002; Hegarty e Alur, 2002; Shapiro, 1999; Touraine, 1998)? 

Ilda, ao referir-se ao facto de o NADA (Núcleo de Apoio à Deficiência Auditiva) 

não estar sediado na sua escola, aponta uma série de factos importantíssimos – apesar de 

ausentes nas suas palavras – para compreendermos como pode ser conseguida a 

inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular nomeadamente: (1) 

Acreditar que a inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares constitui ela mesmo 

uma mais valia para toda a comunidade educativa; (2) Encarar a inclusão de alunos com 

NEE nas escolas regulares como uma dimensão essencial da melhoria da escola; (3) 

Criar um ambiente na escola que valorize as capacidades e competências dos diversos 

elementos da comunidade educativa, de modo a que se sintam capazes de concretizarem 

os ideais da inclusividade; (4) Criar altas expectativas nos professores empenhados em 

melhorar as condições de inclusão de todos os alunos; (5) Criar equipas 

multidisciplinares capazes de dar respostas às necessidades educativas de todos os 

alunos que constituem a comunidade educativa; (6) Fazer da própria escola uma 

organização de aprendizagem activa na qual todos os membros acreditam e põem em 

prática os princípios de uma escola de e para todos (Atkins e Litton, 1994; Costa, 1996, 

1998; Mittler, 2002, 2003; O’Brien e O’Brien 1999; ONU, 1999; Porter 1997; Porter e 

Richler, 1991; UNESCO, 1994). 

Uma última nota sobre as palavras da Ilda, acima transcritas, para salientarmos o 

facto de esta representante dos órgãos de gestão da escola considerar que a escola não 

tinha uma história... um passado que a levasse a acreditar que nela pudesse estar 

sediado o NADA. Gostaríamos de lembrar que a escola conta com alunos surdos há 

pelo menos 20 anos. Não serão eles suficientes para constituírem um passado (honroso) 

da escola? Não seriam este passado e esta história suficientes para mostrar não só que é 

possível a inclusão de alunos com NEE no ensino regular como também que é possível 

fazer mais e melhor?  
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À medida que íamos avançando na nossa entrevista com Ilda, fomo-nos 

apercebendo de que algumas medidas iam sendo tomadas relativamente aos alunos 

surdos, nomeadamente: A presença de uma intérprete de língua gestual portuguesa em 

algumas aulas; contactos com empresas que possibilitassem a existência de estágios 

profissionais a alunos surdos; uma candidatura a um projecto de cultura da Câmara 

Municipal de Lisboa. No entanto, não deixou muito claro quais os objectivos e os 

ganhos de tais medidas, limitando-se a referir que “isso ajuda... vai-se reflectir sobre as 

práticas” (Ilda). Mas ajuda em quê e a quem? Aos professores? Aos alunos? Aos pais? 

À escola? 

Baptista (1999), Costa (1996, 1997) e Hegarty (2001), entre outros, apontam para 

a importância que a presença de equipas de trabalho diversificadas na sua composição e 

acção assumem na planificação, intervenção e prevenção de diversos problemas 

relacionados com a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular. 

Quisemos compreender se e em que medida Ilda considera ser importante a existência 

de tais equipas, e também qual a sua composição, objectivos e estratégias de acção: 

“Este ano tudo funciona melhor. Também vai sendo fruto da experiência... há uma equipa de 
trabalho para lidar com os problemas dos alunos com necessidades educativas especiais. 
Não é que seja muito alargada, mas já há pessoas na escola desde há três anos que 
começaram a ser professores... ah... de alunos com deficiência e dedicam-se a este 
trabalho... são professores das diversas áreas de formação geral e específica... e a psicóloga 
e a técnica de assunto especializado (...) ” (Ilda).  

Contudo, Ilda reconhece que: 

“As pessoas dentro da escola não sabem muito bem, embora tenham sido informados o ano 
passado... desta equipa de trabalho... pois não é uma coisas que se... [dê a conhecer?] todos 
os dias... naturalmente há pessoas que não sabem” (Ilda).  

As palavras de Ilda são suficientemente claras para delas depreendermos que, tal 

como é referido por Atkins e Litton (1994), Correia (2001), Porter (1997) e Warwick 

(2001), é condição essencial para a inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares a 

constituição de equipas, também elas inclusivas, capazes de responder às necessidades 

educativas de todos os alunos (OCDE, 1999). No entanto, poderemos depreender do que 

é dito por Ilda que será necessário que essas equipas sejam, como considera Correia 

(2001), repensadas no sentido de, em colaboração, se sentirem capazes de desenvolver 

um trabalho de planificação e de programação adequado a todos os alunos.  

Assim, e ao contrário do que é referido por Ilda, o papel dos professores e demais 

elementos da comunidade educativa na inclusão de alunos com NEE nas escolas 

regulares deve ser divulgado e apoiado, mostrando, deste modo, que essa inclusão é 
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uma realidade possível. Por outro lado, essas equipas de trabalho devem fomentar a 

participação de todos aqueles que, de um modo ou de outro, se relacionam com a 

inclusão de alunos com NEE, devendo cada um dos seus elementos ter uma participação 

activa no processo de inclusão, fazendo deste um mester de todos e de cada um, 

alargado a toda a comunidade educativa – não é este o verdadeiro sentido de uma 

comunidade que se quer educativa (Matos, 2000; Sergiovani, 1994, 1997; Shields e 

Seltzer, 1997; Thomas. et al. 1997; Valente, 1998; Vieira, 1998)? 

Apesar de Ilda referir que não vê nenhumas vantagens... ganhos especiais para a 

escola pelo facto de ter no seu seio alunos com NEE, nomeadamente surdos, considera, 

contudo, que: 

“Do ponto de vista social não há nada melhor do que a escola ter alunos com necessidades 
educativas especiais... do ponto de vista da intervenção social aprendemos a lidar com a 
diferença e... saber cooperar, ao mesmo tempo, a ultrapassar situações que são geradas 
pela diferença, não é? (...) É isso que é uma escola inclusiva, não é? É saber integrar a 
diferença... saber como a diferença pode trazer algo... de positivo para dentro da própria 
comunidade... acho que é saber gerir isso” (Ilda).  

Não deixa de ser importante este depoimento, uma vez que nos obriga a reflectir se 

as nossas escolas são, de facto, inclusivas ou se, pelo contrário, continuam a ser escolas 

integradoras, e até mesmo segregadoras.  

De facto, ao invés da escola integradora, que apenas visa colocar os alunos com 

NEE na escola regular com preocupações maioritariamente de integração social (como 

se depreende das palavras da Ilda), a escola inclusiva não só visa esta integração social 

como também, e sobretudo, uma educação apropriada (Correia, 2001), isto é, uma 

educação que respeita não só as características individuais dos alunos, mas também os 

seus ambientes de aprendizagem (Karagiannis, Stainback e Stainback, 1999; Sebba e 

Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000). Nas palavras da Ilda, a escola inclusiva seria: 

“Saber integrar a diferença... saber como a diferença pode trazer algo... de positivo para 
dentro da própria comunidade... acho que é saber gerir isso. É isso que é uma escola 
inclusiva, não é?!” (Ilda).  

A resposta à questão colocada seria: sim... é isso que deve ser uma escola 

inclusiva. Mas parece-nos que ainda teremos que percorrer um longo caminho para que 

ela seja uma realidade efectiva. Ou será, como afirmam Billington (2000), Freire e 

César (2001, 2002) e Pormeroy, (2000), que as escolas serão sempre mais ou menos 

inclusivas em determinados aspectos e nem tanto noutros? 

Ilda mostra-se bastante céptica quando à possibilidade de a escola ser inclusiva. 

Considera-a apenas no plano da utopia: “É uma utopia querer criar uma comunidade 
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em que essas diferenças existem todas... existem lá... neste momento é uma utopia...” 

(Ilda).  

Este cepticismo é justificado com os seguintes argumentos: 

“Os professores e não só... não estão preparados para lidar com essas situações... não quer 
dizer que ela não se torne realidade no futuro... mas... neste momento é ainda uma utopia” 
(Ilda).  

Perante a urgência de construirmos uma escola que a todos inclua, até porque dela 

está dependente a construção de uma sociedade inclusiva, não poderemos continuar a 

permanecer na utopia. Urge mudar as atitudes dos professores e dos restantes elementos 

da comunidade educativa, para que da utopia se passe à realidade; urge vencer o 

cepticismo instalado em muitas das nossas escolas relativamente à possibilidade de se 

tornarem escolas inclusivas.  

Sobre isto, Savater (1997) diria que, enquanto cidadãos, até devemos e podemos 

ser pessimistas. Mas, enquanto educadores, temos o dever de ser optimistas. Para tal, 

teremos que efectuar uma real alteração das nossas atitudes face à diferença. Devemos 

alterar até o nosso sistema de valores, que é disso que se trata, quando está em jogo 

valorizar e fomentar a diversidade como uma das riquezas da humanidade (Abdallah-

Pretceille, 1986; Banks e Banks, 2001; Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza, 1997; 

Etxeberria, 1994; Xiberras, 1996).  

Contudo, sabemos que uma real alteração de posição face à diversidade envolve o 

desenvolvimento de processos longos, morosos, que implicam “uma sensibilização, um 

alterar o nível do conhecimento, mas também (...) relativo a atitudes e posicionamentos 

ideológicos de escolas e professores” (Cortesão, 2001, p. 54). Para que a escola se torne 

inclusiva “é preciso”, como diz Ilda: 

“Muito debate sobre as experiências tidas... confrontar aquilo que no dia-a-dia são pontos 
positivos... partilhar com os outros para se alterar a situação... porque relativamente a 
isto... há muitos preconceitos... há muitos medos e isso tem de ser combatido” (Ilda).  

E é precisamente na luta contra a ignorância e o preconceito que a escola deve 

apostar, de modo que se torne, de facto, de todos e para todos. Caso contrário, e “se não 

tem a mínima noção à partida fica bloqueada e... essa questão tem de ser 

desbloqueada... claro que o bom senso tem de estar presente...” (Ilda).  

Perante este último depoimento de Ilda, surgem-nos algumas dúvidas quanto ao 

bom senso poder ser, por si só, suficiente para que os diversos obstáculos que são 
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colocados ainda hoje à inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular sejam 

ultrapassados.  

De facto, como diria Descartes (1988), 

“O bom senso é a cousa mais bem distribuída, porque cada qual pensa ser tão bem provido 
dele que mesmo os mais difíceis de contentar noutras coisas não costumam desejar mais do 
que o que têm” (p. 5). 

No entanto, este grande pensador também nos diz que não basta ter bom senso, “o 

principal é aplicá-lo bem”. E, no que concerne à escola inclusiva, quer parecer-nos que 

as palavras de Descartes (1988) nos podem dar algum ensinamento pois, como 

consideram César, Freire e Melro (in press) e Freire e César (2001, 2002), não basta 

ficarmos pelos ideais – leia-se bom senso – até porque eles já estão claramente definidos 

e defendidos há mais de uma década. Interessa, isso sim, procurar soluções eficientes 

para que o direito à educabilidade de todas as crianças e jovens seja de facto 

concretizado, e com ele se garanta uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais 

solidária ou, numa só palavra, democrática.  

 4.2.3.4.2 Presidente do Conselho Pedagógico 
Um outro representante dos órgãos de gestão da escola que quisemos ouvir foi a 

Presidente do Conselho Pedagógico, por pensarmos que este órgão de gestão tem um 

papel importante na inclusão de alunos com NEE na escola, ou não fossem as questões 

da inclusão revestidas de uma grande dimensão pedagógica. 

O cargo de Presidente do Conselho Pedagógico é exercido pela Rute, que apesar 

de se encontrar nesta escola há doze anos, o exerce pela primeira vez. Fá-lo também ela 

não tanto por vontade própria mas porque “me empurraram para este cargo... e não 

tinha quaisquer projectos que isso acontecesse”. Apesar de ter sido “empurrada” para 

este cargo, a Rute aceita-o como: 

“Um desafio, até porque pela primeira vez nesta escola há separação de poderes entre o 
Conselho Pedagógico e a Comissão Executiva. (...) nesse sentido, acho que é importante 
estar neste cargo porque é importante termos um Conselho Pedagógico forte” (Rute). 

Para a Rute, esta situação não é nada satisfatória, até porque considera que “os 

problemas de gestão de uma escola são demasiado complicados e... depois ninguém 

quer ir para lá... e acaba-se por nitidamente ser empurrado para lá” (Rute).  

Esta actividade, ao ser exercida por razões meramente circunstanciais, leva a que 

Rute considere que não é a melhor forma de gerir uma escola, até porque nesta situação 

“corre-se o risco de se tornar uma gestão de rotina que não faz nada pela escola a não 
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ser gerir esses problemas de rotineiros... e depois não há espaço para mais nada (...)” 

(Rute).  

Este sentimento mostra que a Rute corrobora aquilo que a Ilda (Presidente da 

Comissão Executiva Provisória) pensava sobre o que deveria ser uma verdadeira gestão 

de uma escola: Uma gestão profissional, uma vez que a implementação de um ensino de 

qualidade – nomeadamente o ensino de alunos com NEE – nas nossas escolas não é 

compatível nem é possível com uma gestão circunstancial.  

No que nos diz respeito, e face aos depoimentos prestados quer por Ilda quer por 

Rute, parece-nos que as questões da inclusão, pela complexidade e importância que em 

si mesmas assumem, não podem nunca ser vistas como meras questões de rotina como, 

por exemplo, solucionar um problema de inundação criado pelo rebentamento de um 

cano de água ou substituir a lâmpada de um rectroprojector que se fundiu. Pelo 

contrário, as questões da inclusão são questões de fundo, que devem colocar em jogo a 

globalidade da escola. E de tal modo parece ser assim, que Warwick (2001) considera 

que elas, por si próprias, provocam uma reforma global da escola, da qual depende a 

melhoria do ensino por ela oferecido aos alunos.  

O facto de a escola ter alunos com NEE, nomeadamente surdos, nunca foi referido 

por Rute como um dos elementos que pesasse a favor ou contra o facto de ter escolhido 

esta escola para trabalhar ou para exercer o cargo que actualmente tem. Tal facto 

também não é mencionado como dificuldade, nem tampouco como uma das suas 

preocupações para o seu exercício. Não é, também, mencionado sequer como uma das 

melhores ou como uma das piores recordações que Rute tem da escola.  

Que significados poderão ter estes factos? Indiferença perante o problema? 

Desconhecimento do problema?  

A resposta a estas questões pode ser encontrada quando perguntámos à Rute 

quantos alunos com NEE, nomeadamente surdos, tinha a escola: 

“Este ano não sei, mas já soube noutros anos. Houve uma época, enquanto eu estava nos 
outros pedagógicos, que eram muitos e aumentavam de ano para ano. Entretanto, a certa 
altura parece-me que a escola decidiu que não podia aumentar enquanto não tivesse mais 
condições para ter este alunos... Ah este ano a ideia que eu tenho é que só havia no 11º e 12º 
anos... e que não tinha sido aberta nenhuma turma no 10º. Mas não garanto... não tenho a 
certeza” (Rute). 

Quedamo-nos algo perplexos perante o testemunho de alguém que, pelo cargo que 

exerce, teria o dever – que é também da escola – de conhecer a comunidade que serve.  
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Pelas palavras de Rute, quer-nos parecer também que, infelizmente, muitas das 

nossas escolas estarão a ir no sentido contrário ao da implementação de uma educação 

inclusiva, ou seja, em vez de caminharem na direcção da inclusão, continuam a insistir 

em seguir o caminho oposto: segregar e excluir (Baptista, 1999; Brito, 2002; César, in 

press; César, Freire e Melro, in press; Croll e Moses, 2000; Melro, 1999, Melro e César, 

2002). 

A própria Rute considera que: 

“Esta escola não é nada inclusiva até porque se nós formos fazer uma estatística dos alunos 
que abandonam a escola são todos das classes com pouco poder económico e cultural... são 
sempre os mesmos a abandonarem a escola” (Rute).  

Estas palavras apontam para um facto bastante importante e mencionado por 

grande parte da literatura: A escola continua a reproduzir o satatus quo social, 

contribuindo largamente para as desigualdades sociais, quando o seu dever deveria ser o 

de possibilitar a igualdade de oportunidades, de modo a poder contribuir para uma 

sociedade mais justa em termos sociais (Ballard, 1999; Cabaça, 1999; Cortesão, 2001; 

Perrenoud, 2000; Perrenoud, 2002). Contudo, e sabendo nós que a escola é apenas mais 

uma peça na engrenagem social, somos tentados a perguntar-nos se não estaremos a 

pedir demais à escola, se consideramos que a desigualdade é, antes de mais, um 

fenómeno social global. E se o é, imprescindível será reflectirmos em como pode a 

escola contribuir para a sua resolução.  

Perrenoud (2002) diria que, apesar de assistirmos, de um modo geral, a menos 

resistências ao princípio de uma educação para todos, ainda assistimos a um grande 

cepticismo em relação às hipóteses de lá chegarmos. Diz-nos a este propósito o autor: 

“É compreensível esta sensação de impotência com laivos de cansaço. Não têm conta as leis, 
as reformas, os programas de formação, os projectos que se reclamam da luta contra o 
insucesso escolar. Os militantes assemelham-se um pouco aos pacifistas que acreditam no 
‘isto nunca mais’ e assistem, desesperados, ao rebentar de novas guerras” (Perrenoud, 2002, 
p. 19).  

Apesar da importância que as palavras deste autor assumem quando comparadas 

com as situações vivenciadas e experienciadas por muitas escolas, queremos acreditar 

que está ao nosso alcance fazer a mudança rumo a uma escola melhor e sair desta 

sensação de impotência e de cansaço. Necessita-se para tal, como consideram 

Benavente et al. (1994) e Perrenoud (2000, 2001), que a escola assuma de facto essa 

mudança como coisa própria sua e não como algo que lhe é exterior, passando a ser o 

bode expiatório de tudo o que de mal vai na sociedade. 
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Rute, no seu depoimento, aponta ainda outra dimensão da inclusividade: Ela diz 

respeito a todos os alunos e não apenas àqueles que estão rotulados como tendo esta ou 

aquela deficiência, como tendo este ou aquele problema de aprendizagem. Isto é, a 

escola deve preocupar-se de facto com todos e não apenas com aqueles que os decretos 

prevêem ou abrangem (Baptista, 1999; Benavente et al. 1993, Melro, 1999). 

Tal significa que a escola deve abandonar aquilo que Rodrigues (2001) refere 

como caminho da tipologia ou da categorização dos alunos - onde a padronização e a 

classificação imperam - para adoptar uma concepção educacional dos mesmos, centrada 

na ideia de que todos os alunos têm necessidades educativas especiais, ainda que uns 

mais do que outros (César, 2000). Só assim a “escola inclusiva pode ser uma alternativa 

aos valores da escola tradicional, da qual a escola integrativa é uma continuação, dado 

que lhe permite manter o seu carácter selectivo, monocultural e de exclusão” 

(Rodrigues, 2001, p. 20).  

Como acontecia com a maior parte dos participantes do nosso estudo, Rute diz não 

fazer parte e até desconhecer qualquer projecto que vise a inclusão de alunos surdos no 

ensino regular. Nova perplexidade: Parece-nos que seria dever dos órgãos de gestão de 

uma escola não só conhecer e fazer parte de projectos que visassem a inclusividade, 

como fomentarem eles próprios esses projectos (Atkins e Litton, 1994; Guzman, 1997; 

Resnick, 2001; Reynolds, 1998; Schaffner e Buswell, 1999; Shapiro, 1999). Afirma-nos 

a literatura que muito do sucesso de uma educação inclusiva passa por estes órgãos, por 

serem os principais responsáveis pela delineação dos PEE e, consequentemente, os 

principais responsáveis pelo que a escola quer ou não fazer (Shapiro, 2000; Ballard, 

1999).  

Pese embora este desconhecimento, Rute considera ser importante que a escola 

adopte medidas inclusivas, chegando mesmo a apontar alguns dos objectivos dessas 

medidas: 

“O principal objectivo desses projectos teria de ser exactamente (...) tentar valorizar as 
culturas de cada um... tirar partido das diferenças... construir o saber em cima disso. Até 
porque eu sou a favor da integração desses alunos e sobretudo que essas características 
sejam tratadas como deficiência... sou a favor da valorização das diferenças e da 
heterogeneidade. Acho que é isso que faz o mundo mais rico... por exemplo... acho 
interessante quando passo ali no corredor e vejo a falar linguagem gestual uns com os 
 outros... sentia-me bem por estarem ali”(Rute). 

Antes de fazermos qualquer comentário às palavras proferidas, gostaríamos de 

mencionar que nunca apareceu agendado para qualquer reunião do Conselho 

Pedagógico ponto algum relacionado com a inclusão dos alunos com NEE no ensino 
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regular. Este facto é corroborado pelo livro de actas do mesmo conselho, já que em 

nenhuma delas aparece qualquer referência ao assunto. Aliás, Rute deixa esta situação 

bem explícita:  

“Este ano não houve... muita discussão sobre essas questões. Mas lembro-me há dois ou três 
anos termos discutidos isso... aliás, como tu te deves lembrar, os pedagógicos têm sempre 
muitos assuntos a discutir e... portanto quando não surgem na pauta passam um bocado ao 
lado” (Rute). 

Não deixa de ser interessante que Rute veja com tamanha clareza a importância 

que certos princípios de inclusão devem ter para a escola mas depois, em termos de 

práticas, eles lhe passam completamente ao lado! Parece tratar-se de uma educação 

inclusiva que se contenta em ser apenas um discurso de princípios, como se teoria e 

prática estivessem a uma distância intransponível. 

Perante tais considerações, diremos que é urgente que a ponte entre teoria e prática 

seja construída o mais breve possível pois, dada a urgência do assunto, a passagem das 

intenções aos actos terá de ser feita dentro da maior brevidade. Caso contrário, 

continuaremos a não ser capazes de satisfazer as necessidades educativas dos nossos 

alunos e a não contribuir para a construção de uma sociedade inclusiva! Continuaremos 

a excluir em vez de incluir, a segregar em vez de contribuir para uma sociedade mais 

justa, mais fraterna e mais solidária. 

Apesar de a Rute preferir que a escola tenha alunos surdos a que não os tenha, esta 

professora considera, no entanto, que: 

“A escola não lhes dá aquilo que eles esperavam que lhes desse... eles vêm para aqui cheios 
de esperanças... esperavam outra coisa desta escola... mas ... [silêncio]... a escola não 
correspondeu às suas expectativas... de maneira nenhuma. (...) A escola continua a ser 
normalizadora... na medida em que defende um determinado tipo de cultura (...) mas não 
valoriza outros. E isso não ajuda muito a interessar-se... muito pelos outros... por acarinhar 
e valorizar o que esses alunos têm. (...) No fundo estamos a alimentar a fazer discriminação 
com a desculpa que... estamos a seleccionar... [silêncio] a seleccionar vocações” (Rute). 

Rute alerta-nos para factos de suma importância quando o que está em causa é a 

implementação de um educação inclusiva, nomeadamente a inclusão de alunos com 

NEE nas escolas do ensino regular. A escola que se quer de todos e para todos não pode 

gorar as expectativas do seu público: Os alunos.  

Neste sentido, é um dever da escola que se quer inclusiva preparar-se, munir-se 

dos recursos essenciais para dar resposta às necessidades dos alunos (Ainscow, 1997, 

1998, 1999, 2000; Correia, 2001; Costa, 1996; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991). 

Não é para isso que a escola existe? Deve ser preocupação sua satisfazer as expectativas 
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dos alunos e criar-lhes outras para além das que eles já têm, pelo que não poderá, como 

diz a Rute, a escola continuar a valorizar uns em detrimentos de outros.  

Das palavras da Rute pode depreender-se que ainda há um longo caminho a 

percorrer para levar a cabo a implementação de uma educação inclusiva, de uma 

educação que a todos aceite na sua diversidade e singularidade. Contudo, esse caminho 

– ainda que, como diria Platão (1983), árduo e íngreme – tem de ser percorrido para que 

não se perverta uma das principais funções da escola: Educar. 

Tal como outros participantes no nosso estudo – sobretudo, professores – Rute 

considera que “falar de escola inclusiva é uma utopia” e que transformar a escola numa 

escola de e para todos é uma grande batalha... porque ainda exclui muitos alunos” 

(Rute).  

As principais razões apontadas por Rute para que a inclusividade seja ainda uma 

utopia prendem-se com um facto muito importante, apontado por autores como, por 

exemplo, Ainscow, (1997, 1998, 1999, 2000), Costa (1996, 1997, 1999) e Niza (1997, 

1999) como sendo um dos elementos cruciais para pôr em prática uma educação 

inclusiva: As atitudes dos professores, assim como a sua formação e modos de 

trabalhar, até porque convém não esquecer que a mudança da escola rumo à sua 

melhoria depende muito do que os professores pensam e fazem (Avramidis e Norwich, 

2002; Hargreaves, 1998; Fullan, 1991, Mittler, 2000, 2003; Perrenoud, 1994, 2000, 

2001).  

Diz-nos a Rute, a este propósito: 

“Os professores não estão preparados para lidar com eles... deveriam ter formação... não 
têm essa formação... e, coitados ficam muito aflitos porque não têm condições... lá vão 
fazendo uma formação... mas... não sei. (...) para mim dever-se-ia criar uma cultura de 
colaboração muito grande entre os professores e entre professores e alunos na construção 
da própria escola... cultivar um espírito democrático muito grande que passasse, portanto, 
pelos saberes de cada um” (Rute). 

Não é este um dos princípios-base da educação inclusiva? Quer-nos parecer que 

sim. No entanto, ele só se torna realidade se se apostar na formação e na mudança de 

atitudes dos professores face ao que eles pensam ser a sua profissão, assim como ao que 

pensam sobre a possibilidade da educabilidade de todos os alunos. Possivelmente, 

teremos de repensar todo o sistema de formação inicial e contínua dos professores em 

Portugal, assim como a cultura, nem sempre tão democrática como seria desejável que 

fosse nas nossas escolas. Ou não é verdade como diz a Rute, que: 

“Algumas das grandes aprendizagens se fazem na escola”? E não só “as aprendizagens 
cognitivas das disciplinas mas também a aprendizagem da socialização e da vivência 
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democrática... de muitas coisas que não são contempladas nos programas mas que são, 
contudo, muito mais importantes” (Rute).  

Esta professora toca, deste modo, no âmago da educação em sentido lato: A escola 

não deve preocupar-se só com os exames mas também (e sobretudo) com as questões da 

vida (Melro, Barata e César, in press; Santos, 1982; Sergiovanni, 1994, 1997; Strecht, 

1998, 1999). É isto, no fundo, que deve ser a base da educação inclusiva, isto é, de uma 

educação que desenvolva a autonomia, a independência e que invista na igualdade de 

oportunidades e diversificação de percursos e projectos de vida (César, 2000; César, in 

press; Demo, 2000; Glat, 1995; Hallahan e Kaufman, 1991; ONU, 1999; Sassaki, 1997; 

UNESCO, 1994). 

4.2.3.4.3 O Presidente da Associação de Estudantes 
Segundo Afonso et al. (1998), um dos elementos a ter em conta numa escola é a 

Associação de Estudantes, pois vê nela não só um símbolo de uma sociedade 

democrática e democratizante, mas um interlocutor essencial no diálogo educacional 

que deve existir em todas as escolas.  

Neste sentido, e com o intuito de melhor compreendermos como é que esta 

comunidade educativa lida com a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino 

regular, quisemos ouvir Raimundo, Presidente da Associação de Estudantes.  

Raimundo está nesta escola há 3 anos. Escolheu-a por lhe parecer a que melhor 

servia a sua vocação: Arquitectura. Diz-nos, a propósito da sua escolha: 

“Quando andava no 9º ano a professora deu-me várias escolas para escolher que eram 
indicadas para mim e... no meio delas estava esta. Disseram-me que era a melhor, e eu 
escolhia-a e, agora, passados três anos não estou nada arrependido” (Raimundo).  

Há dois anos que é Presidente da Associação de Estudantes e não pensa deixar o 

cargo enquanto for aluno desta escola: 

“Elegeram-me e eu assumi e... mudar... não mudo... não vejo nenhuma razão para deixar o 
cargo até porque me sinto muito satisfeito assim. Gosto de ser o porta-voz dos alunos e 
isso...” (Raimundo).  

Raimundo diz-nos com exactidão com quantos alunos e professores conta a escola 

e reconhece de imediato que a mesma tem muitos alunos com NEE, não só surdos mas 

também alunos que têm problemas de aprendizagem ou sócio-económicos:  

”Inclusive eu sou um deles. Eu também... tenho apoio do SASE e... sei que há muitos colegas 
meus que também têm muitas dificuldades e temos apoio da escola (...) explicações, manuais 
escolares, refeições... material de papelaria... tudo para os cursos específicos... tudo... tudo” 
(Raimundo).  
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É importante esta postura do Raimundo perante o conceito de alunos com 

necessidades educativas especiais. De facto, autores como Benavente et al. (1994), 

Benavente (1993), Cadima (1996), César (2000), Correia (2001) e Melro (1999), entre 

muitos outros, consideram que ele deve ser expandido a todos os alunos que, de um 

modo ou de outro, se encontrem em risco de exclusão escolar. 

Sobre o facto de a escola ter alunos surdos, diz-nos o Raimundo: 

“Eu inclusive tenho um irmão que já estudou nesta escola e que também é surdo... e conheço 
uns seis ou sete surdos desta escola que até sou amigo deles. Já convivo com eles há muitos 
anos até porque foram colegas do meu irmão... e eu tenho acompanhado os estudos do meu 
irmão e sei que eles têm um ensino especializado... um ensino diferente do nosso. (...) Soube 
também que o ano passado... quiseram limitar a entrada de surdos na escola. Não sei até 
que ponto chegou isso, mas parece-me que houve um limite” (Raimundo).  

Não deixa de ser interessante esta atitude de total conhecimento do facto de a 

escola ter alunos surdos – o que não acontecia com os outros representantes dos órgãos 

desta escola. Ela marcará, aliás, todo o seu discurso que, diga-se em abono da verdade, 

revela duas características bastante significativas: De um lado, temos um discurso 

altamente favorável à frequência da escola por parte destes alunos; por outro, temos um 

discurso muito crítico quanto à qualidade do ensino que lhes é oferecido.  

Talvez esta postura seja fruto da proximidade que ele tem com o problema da 

inclusão dos alunos surdos nas escolas regulares (convém não esquecer que Raimundo 

tem um irmão surdo, que frequentou o ensino regular).  

Tal pode significar que, quanto mais sensibilizados estivermos para os problemas 

da inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular, mais conscientes estamos 

do que há a fazer para que essa inclusão se processe de um modo mais eficaz e eficiente. 

A escola que se quer inclusiva deveria estar, ela também, mais próxima da realidade a 

incluir para, desse modo, obter melhores resultados na inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular. Não é verdade, à boa maneira socrática, que a ignorância é a 

mãe de todo o mal? Pensamos que, para que a escola preconize uma educação inclusiva 

e, com ela, uma melhoria da qualidade do ensino, terá que se assumir como uma 

organização aprendente, pois só assim ela conseguirá vencer medos, preconceitos, 

enfim, todos os obstáculos que a impedem de se tornar inclusiva (Afonso, 1999; 

Baptista, 1999, Brito, 2002; Costa, 1996, 1999; Goffman, 1982; O’Brien, 1999; 

Schaffner e Buswell, 1999). 

O facto da escola ter alunos surdos é, para Raimundo, uma mais valia 

inquestionável, não só para estes alunos como também (e sobretudo) para os ouvintes:  



 

219 

“Eu acho que é muito bom que a escola tenha alunos surdos. (...) porque eles têm tantos 
direitos como nós (...). E é muito bom para os surdos porque em primeiro... têm um contacto 
com os ouvintes muito cedo... enquanto jovens ainda e... isso é muito bom... se não houvesse 
essa inclusão nas escolas...os ouvintes como eu... sei lá... mais tarde como, por exemplo, 
num emprego ou... ou numa situação qualquer eu ia deparar-me com um surdo ia ficar 
intrigado e talvez sem saber o que fazer. Acabaria por fazer o que muitos fazem, virava-lhes 
as costas e ia-me embora. Mas havendo esta inclusão de surdos com ouvintes numa escola 
só aprendemos a darmo-nos com eles... a conviver... a ver que podemos viver todos uns com 
os outros” (Raimundo). 

É exactamente isto que a escola tem de fazer, se realmente quiser implementar 

uma educação inclusiva: Acreditar que é possível conviver na e pela heterogeneidade; 

aceitar que a diferença e a diversidade são o pilar de uma sociedade pós-moderna 

caracterizada pela multiculturalidade e pela participação solidária (Touraine, 1998). A 

escola deve acompanhar as exigências desta sociedade e estar preparada para aquilo a 

que Gonçalves e Ferreira (1995) chamam os dois M’s da era pós-moderna: Mudança e 

Multiplicidade. 

Raimundo faz-nos ainda constatar que o mundo actual, marcado pelo fenómeno da 

globalização, se parece cada vez mais - utilizemos uma imagem de Geertz (1984) - com 

uma enorme colagem, fazendo lembrar mais um bazar do Kwait do que um clube inglês 

exclusivo. Quer dizer que a diversidade e a diferença substituem a homogeneidade e a 

uniformidade (César, in press; Cortesão, 2001; Freire, César e Melro, in press; 

Rodrigues, 2000; 2001). Também a escola deve assumir numa educação inclusiva, 

educar na e pela diversidade, se quiser, de facto, formar cidadãos mais conscientes da 

sua cidadania, tornando-se, ela própria, um agente de amor (Rorty, 1991).  

Relativamente aos alunos surdos, o Presidente da Associação de Estudantes desta 

escola diz-nos: 

“Tem de se ter em conta que é necessário professores especiais, especializados em ensino... 
para... para surdos... têm que ter um pouco de prática de linguagem gestual e um método de 
ensino diferente... e muitos deles... e são bons stôres e tudo... só que não conhecem... não 
sabem... não fazem... como... hei-de dizer... diferente... e isso complica-os... não percebem o 
que o stôr diz e... não aprendem. Os stôres, a maior parte deles, dão aulas em conjunto 
(surdos e ouvintes) e isso muitas vezes é mau porque a maior parte do tempo que eles estão 
a dar a matéria, os surdos não ouvem, quase não conseguem acompanhar... porque só falar 
não chega para eles” (Raimundo).  

Mais uma vez, somos alertados para a necessidade de formarmos profissionais 

capazes de responder às características e necessidades dos alunos a quem ensinam, pois 

o Raimundo vai ao encontro daquilo que a literatura indica como condição necessária 

para que a escola responda às necessidades dos alunos: Uma formação inicial e contínua 

que tenha em conta a especificidade dos alunos a quem se dirige; neste caso, fala-se de 

formação específica no ensino de surdos. Por este testemunho do Raimundo, bem como 
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pelos anteriores, podemos considerar que talvez a formação (inicial e contínua), 

actualmente fornecida aos nossos professores, não seja a mais adequada. 

As palavras de Raimundo fazem-nos ainda notar um outro aspecto muito 

significativo para a inclusão de alunos com NEE: A escola não deve ensinar todos como 

se de um se tratasse (César, 2001; Cortesão, 2001; Rodrigues, 2000, 2001; Perrenoud, 

2002). Quer dizer, os métodos de ensino, assim como os respectivos currículos, devem 

ser adaptados à heterogeneidade das classes em questão. Só assim se pode falar de um 

ensino com qualidade, isto é, de um ensino que é organizado não em função dos 

objectivos terminais que quer atingir, mas face às experiências de aprendizagem que 

pretende proporcionar aos alunos (César, in press; Freire, César e Melro, in press; 

Gribich e Sykes, 1992; Perrenoud, 1984, 1990, 1995; Rodrigues, 2000, 2001).  

Este ensino de qualidade terá, necessariamente, que contar com alunos com e sem 

NEE nas classes ditas regulares, com professores a leccionarem uma população marcada 

pela diversidade e heterogeneidade, com programas colaborativos, com planificações 

individualizadas, em suma, com um conjunto de pressupostos que se cruzam com a 

capacidade de a escola se confrontar com os desafios que a educação inclusiva nos 

coloca (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Ballard, 1999; Correia, 2001; Costa, 1996, 

1999, Porter, 1997; Porter e Richler, 1991). Pergunta-se: Estarão os nossos currículos 

adaptados aos desafios que a educação inclusiva nos coloca hoje e sempre? 

“Nesta escola – diz-nos Raimundo – eu vejo que há alguns professores que sabem alguma 
coisa de linguagem gestual mas notei que havia um colega meu que só falava labial e... não 
acompanhava a stôra e... eu... tinha que o ajudar... tinha de o acompanhar, pois os meus 
pais e o meu irmão também são surdos e eu tenho prática em linguagem gestual e... então, 
como tinha mais facilidade, tentava transmitir a matéria que a stôra dava aos alunos” 
(Raimundo).  

Não deixa de ser interessante este depoimento, quando autores como Ainscow 

(1997, 1998, 1999, 2000), César (2000, 2001, 2002, in press) e Porter (1997) nos dizem 

que a educação inclusiva afirma que os alunos são um dos melhores recursos que 

existem na sala de aula para que a inclusão de alunos com NEE se torne mais efectiva. 

De facto, incluir alunos com NEE nas escolas do ensino regular implica não só 

colocá-los nas ditas classes regulares, mas sobretudo criar um ambiente de trabalho 

onde cada aluno colabore activamente nas aprendizagens de todos e de cada um. 

Significa que o professor deve diversificar estratégias e apostar nas capacidades, não só 

de aprender, mas também de ensinar que possuem os alunos; significa olhar a classe 

como uma comunidade de investigação (Lipman, 1988; 1991), isto é, uma comunidade 
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onde o saber é um construto não só individual, mas também (e acima de tudo) social. 

Neste caso, ter ou não ter NEE deixa de ser o mais importante. O importante agora é 

que cada um ajude o outro a construir os mais diversos saberes (Barata, Melro e César, 

2001; Barata, Raposo e César, 2002, Melro, Barata e César, in press; Mittler, 2002, 

2003) ou, como diria Vygotsky (1973, 1978), que cada um, em interacção com o outro, 

contribua para o alargamento da sua zona de desenvolvimento proximal. Resta saber se 

estarão os nossos professores disponíveis o suficiente para aceitar que, afinal, os alunos 

também são professores; se estarão os nossos professores preparados para abandonar o 

modelo tradicional do professor e da sala de aula; se terão os nossos currículos em conta 

que os alunos são, de facto, um dos recursos mais importantes da sala de aula; se 

estaremos, enfim, a possibilitar uma educação e um ensino apropriados aos nossos 

alunos, sejam eles com ou sem NEE (Correia, 2001).  

Apesar de desconhecer qualquer projecto que vise a inclusão de alunos com NEE 

na escola – o que não deixa de contradizer tudo o que é dito pela literatura sobre a 

participação de alunos em projectos que visem uma educação inclusiva (Ainscow, 1997, 

1998, 1999, 2000; Barata, Melro e César, 2001; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991) – 

Raimundo aponta algumas medidas concretas a tomar pela escola para melhorar a 

inclusão de alunos com NEE no ensino regular: Presença de uma intérprete de 

linguagem gestual na sala de aula; Acções de formação para professores e alunos em 

linguagem gestual, “pois assim todos podiam comunicar e... aprender mais”; Os 

professores produzirem e utilizarem materiais adequados a alunos surdos, “acetatos, ou 

vídeos... slides”; Conferências, debates e acções de sensibilização sobre e para surdos 

pois: 

“Eles na escola são tão poucos que quase passam desapercebidos e... muitas vezes vou 
encontrá-los isolados e... assim as pessoas sabiam... como hei-de dizer?... mais sobre eles... 
aprendiam a aceitá-los melhor... que a surdez não é uma deficiência... que é uma coisa 
normal (...) Assim... criava-se... um ambiente bom” (Raimundo).  

Uma vez mais, Raimundo mostra-nos, de um modo claro e simples, que a inclusão 

de alunos com NEE nas escolas do ensino regular passa, necessariamente, pela 

formação de profissionais capazes de responder às necessidades educativas de todos os 

alunos. Mostra-nos, também, que a presença de técnicos especializados em 

determinadas áreas (no caso, intérpretes de língua gestual) deve ser uma realidade nas 

nossas escolas. Mostra-nos, ainda, que os professores devem desenvolver materiais e 

estratégias adequados aos alunos a quem ensinam, isto é, adaptando-se e respondendo 

às suas especificidades. Mostra-nos, sobretudo, que a escola deve lutar contra a 
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ignorância e o preconceito de que muitos dos nossos alunos são vítimas – com destaque 

para aqueles que fogem ao padrão do “aluno médio” – e que só há uma forma de o 

fazer: Apostar na informação, no esclarecimento de dúvidas e disponibilizar meios à 

comunidade educativa para que a inclusão seja cada vez mais uma realidade efectiva. 

Mostra-nos, enfim, que ser isto ou aquilo é uma coisa normal. O que não deve ser 

normal é sermos um nada, é ignorarem em absoluto a nossa existência que, enquanto 

tal, encerra em si um universo infindável de potencialidades a explorar e a desenvolver. 

Não deve, decerto, a escola e cada um de nós aceitar este facto inexorável, uma vez que, 

por princípio, como seres humanos, todos temos direito à educabilidade.  

Não deixa de ser interessante que, ao contrário dos dois representantes dos órgãos 

de gestão da escola, e até da maior parte dos professores participantes no nosso estudo, 

Raimundo considere que a escola inclusiva não é uma utopia: 

“A escola inclusiva é uma realidade e eu aceito e encaro isso sem... qualquer tipo de 
problema. Mas, acredito que para muita gente isso... seja..., sei lá? alguma coisa confusa... 
talvez para eles seja uma utopia... talvez... por nunca terem contactado com surdos e... 
nunca conviverem com eles, achem que a inclusão de alunos surdos com ouvintes... seja um 
bocado confusa e complexa. Mas... eu... na minha pessoa aceito e... acho que é uma 
realidade real... é mesmo” (Raimundo)!  

Até pode ser que, para muitos, a escola inclusiva, a escola de todos e para todos, a 

escola que desenvolve a autonomia de todos os alunos, seja uma utopia. Mas só faz 

sentido falar em utopia se ela tiver por referência a realidade. E a realidade é que, apesar 

dos muitos obstáculos, dos muitos medos e preconceitos, das muitas dúvidas e 

hesitações, a educação inclusiva deve e pode “ser uma realidade bem real, para 

utilizarmos uma expressão do Raimundo. Basta para tanto que acreditemos nela. Basta 

para tanto que nos demos a oportunidade de a tornar real. Basta para tanto que cada um 

de nós aceite como evidência que o que há de mais inegável na vida é, como diria 

Rodrigues (2001), sermos todos diferentes! 

 4.2.3.5 O Professor do Apoio Educativo 

Sanches (1996), Jesus e Martins (2000), Marchesi (2001) e Hegarty (2001), assim 

como Correia (1999, 2001) afirmam que um dos elementos cruciais na inclusão de 

alunos com NEE nas escolas do ensino regular é o Professor de Apoio Educativo, 

reconhecendo neste um papel essencialmente pedagógico, cuja tarefa principal é, “em 

colaboração, tentar encontrar soluções operacionais para os problemas que surjam 

dentro da sala de aula” (Jesus e Martins, 2000, p. 20).  
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Neste sentido, seria para nós incontornável, para melhor compreendermos como é 

que esta comunidade educativa inclui no seu seio os alunos com NEE, ter em conta 

precisamente o olhar da Professora de Apoio Educativo desta escola – a Carla. 

Apesar de ter começado em 1963 a sua carreira profissional como professora do 

ensino especial, só há 3 anos é que Carla é Professora do Apoio Educativo – ou, como 

correntemente se designa na escola, responsável pelo ensino especial – e não pensa 

mudar-se dela, porque, para além de gostar daquilo que está a fazer, lhe falta pouco 

tempo para se reformar. “Não mudo de escola porque esta é uma das poucas escolas 

que tem núcleo de surdos” (Carla). Carla é, deste modo, a única participante no nosso 

estudo que refere ter estado na base da escolha desta escola para local de trabalho a 

existência de alunos surdos, não deixando, no entanto, de reconhecer que esses alunos 

não são os únicos a ter necessidades educativas especiais nesta, como noutras escolas. 

Diz-nos Carla que “no primeiro ano em que eu comecei a trabalhar aqui... não 

houve nenhuma dificuldade de trabalho...havia uma boa articulação com as pessoas e 

conseguia fazer um trabalho que me agradou” (Carla). As dificuldades começaram: 

“Nos dois anos seguintes talvez... devido à mudança da direcção da escola... talvez porque 
as pessoas não tivessem trabalhado com surdos. Talvez os professores não estivessem muito 
sensibilizadas para o problema ou para as dificuldades que possam daí advir e, se não se 
entende a questão dos surdos quando se trabalha com eles... e isso só com o tempo é que se 
faz.” (Carla).  

Encontramos aqui referência a uma certa desarticulação entre os diversos parceiros 

do processo educativo/inclusivo dos alunos com NEE do ensino regular, nomeadamente 

entre os órgãos de gestão da escola, os professores que leccionam alunos com NEE - no 

caso, surdos - e o Professor do Apoio Educativo.  

A literatura aponta, na sua maioria, para a necessidade de haver nas escolas que se 

querem inclusivas, não só uma boa articulação entre as várias estruturas técnicas e 

organizacionais como, sobretudo, o desenvolvimento de um trabalho de parteneriado, a 

vários níveis (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Melro, 1999; Porter, 1997; Porter e 

Richler, 1991), capaz de reunir esforços para que o processo de inclusão de alunos com 

NEE nas escolas do ensino regular seja eficaz (Jesus e Martins, 2000; Sanches, 1996; 

Schaffner e Buswell, 1999).  

Devendo a intervenção do Professor do Apoio Educativo começar por uma 

caracterização da comunidade educativa a que pertence o aluno e por uma 

caracterização do processo de desenvolvimento desse mesmo aluno nos seus diversos 

aspectos (Sanches, 1996), quer-nos parecer que este agente educativo pode assumir um 
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papel crucial junto dos restantes elementos da comunidade educativa, no sentido de 

sensibilizá-los para as necessidades educativas de cada aluno em particular. Contudo, 

como reconhecem Jesus e Martins (2000), um dos aspectos que mais deve marcar o 

trabalho do Professor do Apoio Educativo é a intervenção, juntamente com os 

professores, dentro da sala de aula. Podemos questionar-nos quanto à disponibilidade 

dos nossos professores para este tipo de trabalho, quando sabemos que a maior parte 

deles vive num autêntico isolamento profissional, vendo a sala de aula como um 

território exclusivamente seu e onde ninguém mais tem direito a entrar. 

Carla faz ainda, no depoimento acima transcrito, referência a dois dos maiores 

obstáculos à inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular: A falta de 

sensibilização dos professores para a inclusão deste tipo de alunos no ensino regular e o 

grande desconhecimento que os mesmos, de um modo geral, têm das características, 

capacidades e necessidades educativas dos seus alunos, assim como de práticas de sala 

de aula e de materiais didácticos apropriados para estes alunos.  

Para que as escolas se tornem, de facto, inclusivas, têm que conhecer as 

necessidades dos seus alunos com ou sem NEE (Brito, 2002; Correia, 2001; Costa, 

1996; 1999; Niza, 1996). Assim, Costa (1995, 1998) considera que muitos dos 

professores invocam a falta de apoios complementares nas escolas do ensino regular, 

nomeadamente preparação profissional adequada a este tipo de alunos, falta de 

equipamentos e outros materiais necessários e horários prolongados, para justificar as 

dificuldades que dizem sentir em aceitar estes alunos – posição corroborada por quase 

todos os professores participantes neste estudo. 

Neste sentido, e a propósito do que é dito pela Carla, pela maior parte dos 

professores que participaram nesta investigação e, ainda, pela literatura, parece-nos que, 

num sistema de ensino massificado e massificador (Nóvoa, 1991) como é o nosso, 

dificilmente as escolas terão um conhecimento adequado das necessidades educativas 

dos seus alunos, evitando que se criem aquilo a que Ortega y Gasset (1989) chama 

“homem-massa”. Difícil será igualmente que elas tenham ao seu dispor os instrumentos 

adequados que lhes permitam obter tal conhecimento para possibilitar aos seus alunos a 

“construção de um projecto de vida que tenha forma individual” (Ortega y Gasset, 

1989).  

Muito embora dedique a maior parte da sua actividade profissional aos alunos 

surdos e com dificuldades de aprendizagem, a Carla, tal como o Presidente da 

Associação de Estudantes (Raimundo), aplica o conceito de NEE não apenas aos alunos 
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surdos, mas a todos aqueles que se encontram em risco de exclusão escolar. Esta atitude 

parece-nos fundamental quando o que está em causa é fazer da escola um espaço de 

inclusão, sobretudo num país como o nosso, onde milhares de crianças continuam a ser 

alvo de exclusão só por não se encaixarem no decreto ou não serem capazes de dar voz 

às suas necessidades educativas! Deixarão, por isso, de ser especiais? Julgamos que 

todos os alunos deveriam ser especiais e, por isso mesmo, dignos de toda a atenção por 

parte da escola. 

Ao contrário de outros participantes do estudo, que dizem desconhecer qualquer 

projecto que vise a melhoria das condições de inclusão de alunos com NEE na escola, a 

Carla diz-nos que: 

“Foi a pessoa que iniciou um projecto educativo no 1º ano que entrei para esta escola. 
Tinha como objectivos fornecer um ensino mais adequado para os alunos surdos... e uma 
coisa muito convicta seria também a formação de professores e, por fim, o encaminhamento 
profissional ou a continuação dos estudos no ensino superior (...). Deste projecto fazia parte 
a Psicóloga e mais nove professores... que acabaram por sair nesse mesmo ano lectivo ou 
porque não estavam suficientemente motivados ou por serem provisórios... acabando o 
projecto por ficar um pouco esquecido ” (Carla). 

Estas palavras revestem-se de especial interesse por diversos motivos. O primeiro 

deles prende-se com a necessidade de a escola que se quer inclusiva ter projectos 

capazes de traçar objectivos e planear estratégias de acção que visem concretizar essa 

inclusão. Contudo, como mostram as palavras da Carla, não basta ter projectos para que 

a inclusão seja uma realidade efectiva. Quer dizer, de nada valem se a escola, por um 

lado, não os assumir como algo de importante para a melhoria da qualidade de ensino 

que oferece aos seus alunos e, por outro lado, não criar condições para que eles sejam 

concretizados.  

É aqui que as palavras da Carla merecem de novo especial atenção  

porque: (1) Sem professores motivados para pensarem, elaborarem e executarem 

projectos de inclusão, dificilmente teremos escolas mais inclusivas; (2) Sem equipas de  

coordenação – como se pode depreender das palavras de Carla – com uma liderança 

forte e eficaz, com capacidade de motivar e sensibilizar a comunidade educativa para 

que seja mais receptiva às problemáticas da inclusão, bem como para a procura de 

respostas para as diferentes necessidades que os alunos colocam, dificilmente estaremos 

a fazer das nossas escolas espaços de inclusão; (3) Se as escolas continuarem a duvidar 

das possibilidades e vantagens da inclusão é “mais do que provável que (...) prossigam 

nas linhas de orientação tradicionais e levantem obstáculos à aceitação de novos 
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desafios [que a inclusividade coloca à escola] ” (Costa, 1995, p. 58), sendo um deles 

aceitar que todas as crianças são educáveis.  

Um outro aspecto que gostaríamos de realçar, de acordo como o que é focado nas 

palavras da Carla, é a importância da existência, nas escolas, de um quadro efectivo de 

professores que possam permanecer nas escolas onde iniciaram, e na maior parte das 

vezes com especial motivação, empenho e dedicação, projectos de inclusão, mas cuja 

situação de provisórios leva a que muitos desses projectos vejam a sua morte anunciada. 

Esta ideia está bem presente nestas palavras de Carla: ”no final do ano... não havia mais 

ninguém disponível. Acabei sozinha”.  

Este cenário desolador chama à reflexão o alto nível de mobilidade de professores 

no nosso país, decorrente do modelo de colocações actualmente em vigor, que põe em 

risco a possibilidade de delinear e dar continuidade a projectos que tornem mais 

inclusivas as nossas escolas. É provável que a colocação de professores deixe de fora 

profissionais com boa vontade e formação específica – ou dispostos a tê-la – adequada 

ao trabalho em projectos desta índole. Convém também não esquecer que não é 

assegurada aos professores que trabalham com alunos com NEE, nomeadamente surdos, 

formação apropriada, demitindo a escola da educação pela aceitação e compreensão das 

diferenças. Como colmatar estas falhas do sistema?  

A resposta parece apontar em duas direcções, aparentemente simples: (1) Repensar 

o modelo de colocação de professores, de modo a que ele satisfaça as necessidades reais 

das nossas escolas, o que significa satisfazer as necessidades educativas de todos os 

alunos, em vez de satisfazer outras necessidades que, embora legítimas e 

compreensíveis, pouco contribuem para a melhoria da qualidade do ensino e, por 

conseguinte, para a criação de escolas mais inclusivas; (2) Independentemente do 

sistema de colocação de professores, incluir as questões da inclusividade na formação 

inicial e contínua dos mesmos. Só assim, como diria a Carla, criaremos nas nossas 

escolas uma cultura de: 

“Sensibilidade, de abertura, de compreensão e de diálogo... uma cultura que leve a que 
todas as escola estejam abertas a receber todos os meninos... oferecendo-lhes um ensino de 
qualidade (...) Sem isto não se pode falar de uma escola inclusiva” (Carla). 

Carla considera que os maiores obstáculos colocados à escola inclusiva “estão 

mais dentro da escola do que de fora dela, eles até podem estar implícitos, mas estão 

todos lá” (Carla).  
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Estas palavras só vêm confirmar que a reforma global da escola (Hegarty, 2001), 

tão necessária, tem de vir do interior da própria escola: Não basta decretar a mudança; é 

necessário que a escola queira e adira à mudança (Benavente et al., 1994; Macedo, 

1995; Perrenoud, 1994, 2000, 2001). Pergunta-se: Estarão as nossas escolas dispostas a 

ser as protagonistas dessa mudança? Terão as nossas escolas condições de efectuar a 

mudança necessária para se afirmarem como escolas inclusivas?  

Estas questões levam-nos a insistir numa outra: A escola inclusiva pode ser uma 

realidade ou será sempre uma utopia? Responderemos a esta questão com as palavras da 

Carla:  

“É assim... há muitas escolas que fazem uma boa integração e são consideradas escolas 
inclusivas por terem um conhecimento e porque querem que a escola seja inclusiva. Há 
outras que não se recusam a integrar os alunos directamente, mas indirectamente estão a 
recusar porque não lhes dão o apoio necessário... não lhes dão o ensino adequado às suas 
necessidades (...). Há os dois casos: aquelas que funcionam muito bem porque têm uma 
sensibilidade que as torna inclusivas as outras não... embora estejam camufladas” (Carla). 

Destas palavras, e sem queremos fazer uma interpretação abusiva, quer parecer-

nos legítimo, quando confrontados com o que se passa ainda, e em geral, em grande 

parte das escolas do nosso país, e nesta escola em particular, que coloquemos as 

seguintes questões: Serão as nossas escolas verdadeiramente inclusivas ou estaremos 

apenas a camuflar a realidade que parece de inclusivo nada ter? Não passará a 

inclusividade de um discurso politicamente correcto?  

As respostas a estas questões passarão certamente por diversas medidas, de entre 

as quais destacaríamos: (1) Reforçar a legislação que consagra os direitos à educação de 

todas as crianças, independentemente das suas características individuais e sociais; (2) 

Dotar as escolas de recursos humanos e materiais capazes de responder às necessidades 

educativas de todos os alunos; (3) Financiar directamente as escolas, de modo a que 

estas possam assumir de forma eficaz a sua adequação às NEE dos respectivos alunos 

(Afonso, 1999; Cabaça, 1999; Costa, 1995, 1998); (4) Proporcionar uma formação 

inicial e contínua aos professores, de modo a que estes se sintam preparados para 

satisfazer as necessidades educativas de todos os alunos; (5) Fazer a inclusão de dentro 

para fora, isto é, fazer da escola o centro da mudança rumo à afirmação de escolas 

inclusivas (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Hegarty, 2001; Niza, 1997; 1999; Porter, 

1997; Porter e Richler, 1991). 
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 4.2.3.6 O Psicólogo Escolar 

A implementação de uma escola inclusiva parece passar pelo envolvimento activo 

de toda a comunidade educativa na planificação e execução de estratégias que 

assegurem um ensino de qualidade a todos os alunos (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 

2000; Correia, 2001; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991; Sebba e Ainscow, 1996). De 

entre os vários membros da comunidade educativa, Correia (2001) considera o 

psicólogo escolar um dos elementos fundamentais para o processo de inclusão de alunos 

com NEE nas escolas regulares. Para além da observação dos alunos, o psicólogo 

escolar deve trabalhar directamente com os professores, dentro e fora da sala de aula, e 

poderá também, “em colaboração com outros profissionais de educação e com os pais, 

participar na elaboração de planificações individualizadas e até intervir, quando for o 

caso” (Correia, 2001, p. 130).  

Reconhecendo a importância que o psicólogo escolar pode ter no processo de 

inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares, consideramos ser essencial dar a 

conhecer o seu ponto de vista sobre o modo como tal inclusão se está a processar na 

escola onde decorreu o nosso estudo e cuja comunidade educativa ele integra. 

Lurdes é a psicóloga escolar desta escola, há 14 anos responsável pelos respectivos 

Serviços de Psicologia e Orientação. Foi colocada por concurso público e não pensa 

mudar de escola porque se sente bem aqui. “Tenho boas condições de trabalho” (...) 

conheço bem as pessoas na escola (...) sinto-me bem cá e... optei por continuar por  

cá” – refere Lurdes, reforçando a ideia de que mantém com a escola uma boa relação 

pessoal e profissional. Contudo, na base da sua opção por esta escola, bem como na sua 

decisão de nela permanecer não esteve o facto de a mesma contar com um número 

considerável de alunos surdos.  

Ainda a propósito dos motivos pelos quais Lurdes optou por permanecer na escola, 

gostaríamos de mencionar um outro aspecto que nos parece importante, já que autores 

como Costa (1997), Cortesão (2001) e Sanches (1996), entre outros, o apontam como 

um dos elementos capitais na implementação de escolas mais inclusivas: O PEE.  

De facto, Lurdes, à semelhança dos outros participantes do nosso estudo, nunca o 

referiu como um dos motivos que a levassem a escolher ou a permanecer nesta escola. 

Consideram autores como Costa (1997), Carvalho e Diogo (1994), Gomes (1997), 

Gonçalves (1997) e Macedo (1995), ou ainda Perrenoud (2001), que o PEE é a espinha 

dorsal dos rumos a seguir pela escola para oferecer um ensino de qualidade a todos os 
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alunos. Podemos perguntar-nos, face aos testemunhos recolhidos, se ele realmente o é, 

ou não passará, na maior parte dos casos, de um mero cumprimento do que está 

estabelecido nos documentos de política educativa. 

Estas questões levam-nos, uma vez mais, a pensar na diferença entre os ideais e as 

práticas, entre o que está escrito nos documentos de política educativa e aquilo que se 

pratica no quotidiano de cada uma das escolas do nosso país. E tais perplexidades 

ganham outra dimensão quando sabemos que há vários mecanismos subtis de 

resistência à mudança e à inovação ou, como nos sugere Perrenoud (1994, 2000, 2001), 

de permanecer no mudar sem mudar.  

Se, nos primeiros anos em que começou a exercer as suas funções de psicóloga na 

escola, Lurdes sentiu algumas dificuldades em dar “visibilidade” ao seu trabalho para, 

como ela refere, “se perceber um bocado o que fazia (...) e de conquistar um espaço 

junto das estruturas da escola”, hoje, em seu entender, esse problema parece estar mais 

“atenuado”, ou como ela diz “esse espaço já está mais conquistado e as minhas funções 

já estão mais esclarecidas”.  

A propósito destas declarações gostaríamos de tecer algumas considerações sobre 

a necessidade de a escola reconhecer no psicólogo escolar um elemento essencial para a 

melhoria da qualidade do ensino, quando, conjuntamente com os outros elementos da 

comunidade educativa, pode esclarecer problemas e delinear estratégias para os resolver 

(Correia, 2001).  

Este facto assume especial importância quando se trata de alunos com NEE, já que 

só alguém com formação adequada pode ajudar os professores a compreender as 

características dos diversos alunos com NEE, assim como a encontrar o modo mais 

apropriado de desenvolver as respectivas capacidades e competências. 

Deste modo, o psicólogo escolar pode contribuir para desmistificar muitos dos 

tabus que professores, funcionários, pais e jovens pares ainda têm em relação a estes 

alunos. Aliás, Lurdes está consciente deste papel: 

”Muitas vezes acho que é por receio e por desconhecimento... que exageram nas 
dificuldades que as pessoas teriam na integração e não valorizam... se calhar nem as vêem, 
as vantagens que teriam... porque estes alunos, tal como qualquer outra pessoa, terão os 
seus pontos fortes e os seus pontos fracos e, se calhar, em muitos casos, os pontos fortes são 
compensados em determinadas tarefas... e ainda há muita relutância em aceitar pessoas 
deficientes” (Lurdes).  

Assim sendo, quer-nos parecer que o psicólogo escolar poderá ajudar os 

professores e os demais elementos da comunidade educativa a adoptar uma atitude mais 
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positiva face a estes alunos, a acreditarem que é possível educá-los e, por conseguinte, 

satisfazer as suas necessidades educativas. Não estamos certos de que as nossas escolas 

estejam conscientes da importância que estes profissionais podem ter para a melhoria da 

qualidade do ensino em geral, e para a inclusão de alunos com NEE nas escolas do 

ensino regular em particular, e de que não deverá ser o aluno a ir ao psicólogo, mas sim 

o psicólogo a ir às escolas (Correia, 2001). Reconhecerão as nossas escolas, no 

psicólogo escolar, um elemento essencial para que a escola inclusiva se torne uma 

realidade efectiva? É urgente esse reconhecimento, ou não fosse verdade que na escola 

inclusiva o papel do professor deve conciliar-se com outros profissionais, 

nomeadamente, com o psicólogo escolar, de modo a que a inclusão se torne uma 

realidade efectiva.  

Gostaríamos de realçar ainda uma outra dificuldade sentida por Lurdes quando 

chegou a esta escola e que, em seu entender, se mantém: “A dificuldade em trabalhar 

com os alunos por falta de tempo nos horários”. Diz Lurdes a este propósito:  

“Ainda actualmente tenho dificuldade em marcar atendimentos com os alunos. Como os 
alunos não têm espaços nos horários... têm sempre aulas... não me dá grandes hipóteses de 
fazer... de desenvolver programas ou de fazer coisas com os alunos... isso só pode acontecer 
em tempos extracurriculares e... os alunos não têm tempo para actividades 
extracurriculares” (Lurdes).  

Lurdes toca num aspecto fulcral para a melhoria da qualidade do ensino oferecido 

aos nossos alunos (especialmente aos que têm NEE) e que diz respeito, uma vez mais, 

às questões organizacionais da escola, nomeadamente aos horários dos alunos que, 

como ela refere, são centrados exclusivamente em actividades académicas e que “não 

lhes cria [aos alunos] disponibilidade para ainda estarem a fazer mais coisas para além 

das aulas que já têm e, diga-se, que a carga horária é muito grande... não lhes dando 

espaço para mais nada” (Lurdes).  

É para esse mais nada que a escola possivelmente terá de olhar, porque esse mais 

nada pode fazer a diferença quando se torna cada vez mais evidente que as necessidades 

dos alunos não são exclusivamente académicas (Barata, Raposo, e César, 2002; César, 

2001, 2002, in press; Melro e César, 2002; Santos, 1982; Strecht, 1998), mas também, e 

sobretudo, afectivas e sociais. Mais pertinente se torna ainda esta questão quando se 

trata de afirmar as escolas como espaços de inclusão, devendo, por isso mesmo, assumir 

aquilo que muitas vezes as famílias não podem ou não sabem fazer: Estruturar e suster 

seres humanos que muitas vezes se encontram em rota de colisão consigo mesmos e 

com os outros (César, 2002; Sergiovanni, 1994; 1997; Strecht, 1998, 1999). Não é isto 
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que está também em causa quando se fala em escolas inclusivas? As escolas devem, 

para além de preparar os alunos para passarem os exames da escola, prepará-los 

sobretudo para passarem os exames da vida (Santos, 1998).  

As dificuldades sentidas por Lurdes em desenvolver um trabalho, nas suas 

palavras, mais próximo desses alunos devido aos seus horários, suscitam-nos a 

possibilidade de outra interpretação, quando refere que “para atender os alunos é 

sempre em cima das horas das aulas” e isso, diz Lurdes, “é muito complicado porque 

não pode ser em cima das horas das aulas porque não posso estar a ocupar o tempo 

das aulas”.  

Esta situação referida por Lurdes como um dos principais obstáculos ao exercício 

das suas funções de psicóloga escolar, leva-nos a questionar se, de facto, esse 

acompanhamento não deveria ser, ao contrário do que é mencionado pela psicóloga, 

dentro da própria sala de aula, isto é, se não deveria o psicólogo escolar, bem como 

outros técnicos relacionados com alunos com NEE, acompanhar os professores e os 

alunos dentro da própria sala de aula.  

Retomando as palavras da Lurdes e aquilo que é referido por Jesus e Martins 

(2000) e por Sanches (1996) a propósito da escola inclusiva e dos apoios educativos, 

pensamos que, se é em situação de sala de aula que é sentida a maior parte das 

dificuldades relacionadas com as aprendizagens dos alunos com e sem NEE, será aqui 

que professores e alunos precisarão de maior apoio por parte do psicólogo escolar, para 

que possam oferecer um ensino de qualidade e satisfazer as necessidades educativas 

todos os seus alunos. 

Tal não significa que ignoremos, como reconhece Lurdes, assim como Jesus e 

Martins (2000) e Sanches (1996) ou Schaffner e Buswell (1999), que muito do trabalho 

a desenvolver com os alunos com NEE, para que a sua inclusão seja processada, deve 

ser feito fora da sala de aula. Contudo, pensamos que esse trabalho também deve ser 

desenvolvido dentro da própria sala de aula, pois só aí tomamos contacto mais efectivo 

com o processo de aprendizagem desenvolvido por professores e alunos, porque só em 

acção e na acção se podem diagnosticar dificuldades e encontrar também formas de as 

ultrapassar.  

Neste sentido, pensamos que a inclusão de alunos com NEE no ensino regular 

exige que a sala de aula seja um espaço aberto a todos aqueles que, de um modo ou de 

outro, para ela podem contribuir, e não o eterno nicho solitário reservado ao professor e 

respectivos alunos.  
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A reforçar esta ideia, diz-nos a Lurdes: 

”Penso que uma das principais dificuldades está ao nível das aprendizagens práticas na sala 
de aula... muitos professores sentem-se desesperados porque não sabem como chegar ao 
aluno, não têm a certeza se estão a aprender ou não aquilo que supostamente lhes estão a 
ensinar (...) que metodologias utilizar... que materiais utilizar... para ensinar os conteúdos” 
(Lurdes).  

Os professores que participaram neste estudo e a intérprete de língua gestual 

portuguesa, ainda que informalmente, já tinham tocado neste assunto. Por isso, quer-nos 

parecer que, se quisermos uma educação inclusiva – leia-se de qualidade – não 

poderemos continuar a trabalhar espartilhadamente e a ter uma visão sacralizada do 

espaço de sala de aula como lugar que não pode ser profanado por nada nem por 

ninguém, porque temos receio de pormos a nu as nossas fragilidades (Stones, 1984). 

Dos vários alunos da escola que reconhece como tendo NEE, Lurdes pensa que a 

maioria é constituída por surdos, pelo facto: 

“Desta escola ser uma escola especializada em ensino artístico, há um bocado a ideia de 
que é uma escola mais fácil por ser mais prática... mas isso não é verdade, e depois muitas 
das vezes têm insucesso” (Lurdes).  

Ao dar-nos este testemunho, Lurdes foca um aspecto que pode fazer a diferença 

quando o que está em causa é levar a que a escola consiga não só satisfazer as 

expectativas dos alunos mas, sobretudo, que essas expectativas não sejam goradas, 

proporcionando que muitos dos alunos se auto-excluam ou que sejam excluídos. Por 

isso, a escola terá de criar as condições necessárias para que outros saberes e 

expectativas/necessidades sejam oferecidos aos alunos, de modo a contribuírem para o 

desenvolvimento gradual e continuado dos mesmos (Barata, Raposo, e César, 2002; 

Barata, Melro e César, 2001). 

Quer-nos parecer que só partindo do aluno se pode chegar ao aluno e a todos os 

alunos, numa perspectiva de uma Educação para todos, de uma escola inclusiva, onde a 

qualidade e sucesso educativos sejam uma componente exigida e a exigir a todos os 

intervenientes educativos (Sanches, 1996). 

Apesar de reconhecer que a maioria dos alunos com NEE da escola são surdos, 

Lurdes refere não ter qualquer estratégia específica de actuação para com eles, até 

porque considera que: 

“Esses casos são entregues à professora dos apoios educativos... que acaba por ser a pessoa 
que gere esses casos, e... eu... funciono mais como um recurso para dar apoio pontual em 
algumas situações. Por isso, não defini propriamente estratégias... será mais a professora 
dos apoios que acompanha esses alunos (...) e eu não tenho estratégias específicas para os 
alunos com necessidades educativas especiais ” (Lurdes).  
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Este depoimento não deixa de ser significativo, já que vem contradizer grande 

parte da literatura (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Costa, 1996; 1998; Pereira, 1993; 

Porter, 1997; Porter e Richler, 1991) sobre a inclusão de alunos com NEE nas escolas 

regulares: (1) A necessidade de a escola delinear estratégias adequadas à especificidade 

e diversidade dos seus alunos e, por conseguinte, abandonarmos o princípio de 

educarmos todos como se de um se tratasse; (2) O reconhecimento de que a inclusão de 

alunos com NEE diz respeito a toda a comunidade educativa e, como tal, todos devem 

agir e intervir nesse sentido sendo a inclusão um acto de co-responsabilização de toda a 

comunidade educativa; (3) A urgência de se alterarem hábitos seculares de actuação da 

escola baseados em práticas de trabalho solitário e, por conseguinte, fomentar o trabalho 

colaborativo entre os agentes da comunidade educativa (Oliveira e César, 2002).  

Neste sentido, a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular – ao 

contrário do que refere Lurdes – não só exige da escola estratégias adequadas à 

singularidade de cada aluno, como também a consciencialização de que a inclusão não é 

tarefa deste ou daquele membro da comunidade educativa em particular, mas sim de 

todos e de cada um (Benavente, 1994; Melro, 1999; Niza, 1996; 1999). 

Para além de Lurdes reconhecer que não tem qualquer estratégia específica para 

responder às necessidades destes alunos, diz também não pertencer “a nenhuma 

equipa... pois aqui não é muito fácil a formação de equipas (...) para este tipo de 

trabalho” (Lurdes) 

No entanto, afirma que “estas coisas deveriam funcionar mais em equipa, pois é 

importante que as decisões sejam feitas em conjunto” (Lurdes).  

Malgrado esta ausência/dificuldade, Lurdes chega mesmo a mencionar alguns dos 

elementos que deveriam integrar essas equipas, caso existissem: 

“Acho que a equipa devia integrar os directores de turma, que são as pessoas que estão mais 
próximas dos alunos... depois o Coordenador dos directores de turma... os professores para 
que tomem conhecimento do que se passa com eles... o Professor dos Apoios Educativos que 
é um... papel muito difícil... porque funciona muitas vezes como tentando modificar atitudes 
e nem sempre é muito bem sucedido... e os alunos, pois por vezes eles próprios sabem até 
melhor do que eu o que é mais importante para eles” (Lurdes). 

Apesar de os elementos que Lurdes mencionou deverem constituir uma equipa de 

trabalho para que a inclusão seja uma realidade nas nossas escolas nos parecerem 

reduzidos (a inclusão deve dizer respeito a todos os elementos da comunidade 

educativa), há um aspecto que deve ser realçado neste depoimento: o facto de esta 
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psicóloga pensar que os alunos devem ser considerados um elemento fundamental na 

constituição dessas equipas.  

De facto, como referem Lurdes e autores como Ainscow (1997, 1998, 1999, 2000), 

Marchesi (2001), Porter (1997), os alunos não só sentem e vivenciam o problema de 

uma outra forma, como sabem melhor o que é mais importante para eles, até porque o 

que está em causa na inclusão é, acima de tudo, a satisfação das suas necessidades 

educativas e pessoais. Seria importante, pois, que as nossas escolas se tornassem 

conscientes da necessidade de equipas de trabalho pluridisciplinares e que fosse ponto 

aceite e assente que têm de se organizar nesse sentido, mudando e ajudando a mudar 

atitudes e comportamentos, para que a inclusão seja uma realidade viável.  

Lurdes considera que na escola não existe “assim um projecto... pois este ano 

ainda não se fez nada” que vise a implementação de práticas mais inclusivas e que seria 

suposto que ela fizesse parte dele. Contudo, esta psicóloga escolar considera que, a 

existirem projectos desta natureza, seriam bem aceites pela comunidade educativa, até 

porque: 

“Já não se ouve como se ouvia há alguns anos atrás coisas do género.... ‘se é diferente é 
incapaz e então não deveria estar aqui... ou ‘esse aluno é deficiente não tem de estar aqui, 
isto não é uma escola especial”. (Lurdes) 

Por outro lado, Lurdes refere que esses projectos são: 

“Essenciais para a mudança de atitudes face aos alunos diferentes”, pois são eles, no 
entender desta psicóloga, que “fazem com que as pessoas... a escola tenha consciência de 
que tem de dar uma resposta a alunos que são diferentes, e como tal já não digam coisas 
como diziam há alguns anos atrás, não é?” (Lurdes) 

No entanto, Lurdes põe-nos perante uma perplexidade de extrema importância 

quanto à autenticidade destas mudanças, e nada melhor do que as suas próprias 

palavras, para exprimir essa realidade em que muitas das nossas escolas ainda estão 

mergulhadas e que faz que nos perguntemos, a cada instante, se a inclusão é uma 

verdade de factum.  

Diz-nos a Lurdes:  

“Já ninguém diz coisas como se diziam há uns tempos atrás, não é? Agora já se dizem coisas 
bem diferentes como por exemplo, que é preciso aceitar a diferença, que uma comunidade 
tem de saber funcionar com a diferença... que isso é um benefício para a comunidade 
educativa, etc. Mas isso talvez seja mais por ser politicamente incorrecto do que 
propriamente se calhar por as pessoas acreditarem realmente nisso. Enfim... não sei... Eu 
acredito nesses princípios, agora se eles funcionam... não sei muito bem” (Lurdes).  

É caso para nos dizermos que persiste ainda grande cepticismo em relação à 

implementação de escolas mais inclusivas. Podemos colocar várias hipóteses: Falta de 
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meios? Falta de recursos? Pura inércia e impotência? Os discursos reconhecem 

necessidades, princípios, mas as práticas parecem desconhecê-los. Há que encontrar 

meios de fazer com que as nossas escolas ultrapassem essa inércia e impotência e 

aceitem, de uma vez por todas, os muitos desafios que se colocam à educação para 

desenvolver um verdadeiro sistema de inclusão. As nossas escolas não podem esquecer-

se de que a educação inclusiva é actualmente, e acima de tudo, um assunto de direitos 

humanos e de justiça social (Cabaça, 1999; Christensen e Rizvi, 1996; ONU, 1999; 

UNESCO, 1994). 

Quando perguntámos à Lurdes o que significava para ela uma escola inclusiva, 

respondeu sem hesitar: 

“É uma utopia”! Se calhar é uma utopia Eu disse que era uma utopia... porque... mas se 
calhar é aquilo que cada escola deve ser. Que é capaz de... aceitar pessoas que são alunos... 
e que são diferentes uns dos outros: Diferentes nas capacidades... diferentes na sua 
personalidade, diferentes numa série de aspectos. E a escola tem de ter essa consciência. 
Isso será uma escola inclusiva!” (Lurdes). 

É de salientar a espontaneidade presente na primeira resposta dada por Lurdes ao 

que entendia por escola inclusiva. No entanto, essa espontaneidade esvai-se quando se 

vê confrontada com o ser e o dever-ser; o que está patente no discurso desta psicóloga é 

precisamente a contradição que existe entre o politicamente correcto – aquilo que deve 

ser – e aquilo que de facto é. 

Pelas palavras de Lurdes podemos ainda depreender, não só essas contradições, 

como também o desconforto que elas causam a todos aqueles que têm por dever 

contribuir, de modo decisivo, para a implementação de uma educação inclusiva. Vemos 

ainda modos subtis de recusa à mudança e à inovação inerentes a todos os processos 

revestidos de grande complexidade, como é o caso da inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular. 

Estas nossas considerações tornam-se mais visíveis quando Lurdes nos diz que: 

“Quando nos confrontamos com a realidade... quando há alunos que têm um determinado 
grau de deficiência que dificulta imenso o normal funcionamento do ensino porque há falta 
de recursos na escola... então eu questiono um pouco se de facto existem escolas inclusivas e 
se elas serão a melhor resposta para estes alunos ou se, pelo contrário, não deveria haver 
escolas especiais para cegos... para surdos, pois é muito bonito falar de tolerância, de 
aceitação... mas será que as escolas estarão preparadas para isso?” (Lurdes). 

É aqui que somos colocados perante a controvérsia já levantada por outros 

intervenientes neste estudo – os professores – e também pela literatura: Saber até que 

ponto devem ou não as escolas do ensino regular incluir alunos com NEE, se se devem 
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manter escolas especiais, ou ainda se devemos optar por um regime misto (Correia, 

1997; Liberman, 1996; Stainback e Stainback, 1998).  

A este respeito, (Correia, 1997) diz-nos que, quando falamos em escola inclusiva, 

deveremos ter o cuidado de explicitar bem o termo, sob pena de corrermos o risco de 

falar de outra realidade. Será que inclusão significa o mesmo que a inserção de um 

aluno na classe regular a tempo inteiro? Será que inclusão significa a inserção de todos 

os alunos numa mesma comunidade na classe regular? Será que a inclusão quer dizer a 

inserção de alunos nas escolas das suas residências? Ou será ainda que significa a 

prestação de serviços de apoio especializados a alunos com NEE dentro da classe 

regular, quando necessário?  

Pela nossa parte, inclusão poderá assumir todos estes significados desde que não 

seja vedado a nenhum aluno o direito a uma educação de qualidade, e que se promova 

uma cultura de escola e de sala de aula que adopte a diversidade como lema e que tenha 

por objectivo primeiro o desenvolvimento global do aluno, sejam quais forem as suas 

características físicas, pessoais e sociais.  

Só assim estaremos perante uma escola inclusiva, isto é, uma escola que assume 

que a heterogeneidade e a diversidade dos alunos só a enriquece, contribuindo para o 

desenvolvimento global de toda a comunidade educativa e onde as capacidades de cada 

um se unem para a promoção do sucesso de todos (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; 

Correia, 2001; Rodrigues, 2001). Mas, para que tal aconteça, não basta apenas aceitar 

estes princípios; é preciso criar condições para que cada escola os possa praticar e fazer 

da inclusão não uma utopia, uma quimera ou um sonho, mas uma realidade que cada 

vez mais urge não ser adiada. É necessário, como refere Lurdes, que: 

“Haja compreensão da parte das escolas desta situação... e perceber que tipo de práticas é 
necessário por em acção para que os alunos se sintam melhor na escola e... isso vai 
beneficiar toda a comunidade educativa” (Lurdes).  

Fica, no entanto, a pergunta: Responderão as nossas escolas de forma apropriada e 

com qualidade à diferença em todas as formas que ela possa assumir (Rodrigues 2001)? 

No fundo trata-se de saber, como faz notar Cortesão (2001), se se deve ou não respeitar, 

de facto, as formas diversas de olhar e trabalhar com o “outro” no processo de 

aprendizagem. 
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 4.2.3.7 A Chefe dos Auxiliares da Acção Educativa 

Grande parte da literatura dedicada à temática da inclusão de alunos com NEE nas 

escolas do ensino regular (Costa, 1996, 1997, 1999; Hegarty, 2001; Marchesi, 2001; 

Niza, 1996; Porter, 1997; Porter e Richler, 1991;Warwick, 2001) refere a necessidade 

de incluir neste processo todos os elementos da comunidade educativa: Professores, 

pais, alunos e outros agentes educativos que lidam de perto com estes alunos, como é o 

caso dos auxiliares de acção educativa. 

Não só como observador participante, mas também como elemento da comunidade 

educativa, o investigador foi-se apercebendo, desde o início do presente estudo, que os 

auxiliares de acção educativa se constituíam como um dos elementos da comunidade 

educativa fundamentais para a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino 

regular. 

De facto, fomo-nos apercebendo de que eles estabelecem relações muito próximas 

com estes alunos (posição corroborada, aliás, pelos pais dos alunos) pois, como refere a 

Graça: 

“Passam muito tempo c’a gente e necessitam de nós. Quando eles têm problemas, como por 
exemplo, quando um professor falta, é com a gente que eles vêm ter e... em geral, tem de se 
ter mais atenção do que com um aluno normal (...) Não é que não sejam normais mas... têm 
mais dificuldades do que os outros e a gente tenta acompanhar mais aqueles do que os 
outros que não necessitam tanto” (Graça).  

Quisemos ter o parecer destes elementos da comunidade educativa, por pensarmos 

que ele se constitui num elemento fundamental para desbravarmos um fenómeno tão 

complexo como é o da inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino regular. 

A escola conta com 32 auxiliares de acção educativa. Contudo, ouvimos apenas a 

Chefe dos Auxiliares da Acção Educativa, por nos parecer ser um informador 

privilegiado e, até certo ponto, o porta-voz destes elementos da comunidade educativa. 

Graça tem 42 anos e trabalha nesta escola há 18. No entanto, só há 5 anos exerce 

as funções de Chefe dos Auxiliares da Acção Educativa, cargo que pretende manter, de 

acordo com o que nos refere: ”acho que tenho cabeça para isto... compreendo as 

pessoas... e desde que as pessoas trabalhem não sou muito exigente... e acho que me 

dou bem com todos”. Também não pensa mudar de escola porque diz “gostar da 

escola”. A Graça acrescenta, reforçando a forte ligação que diz ter com a escola: “Aqui 

as pessoas são impecáveis... e sempre que me aparece alguma coisa que me faça pensar 

ir embora... dá-me uma coisa... e digo... não vou ficar por aqui”  
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À parte da qualidade dos produtos de limpeza ou das tricas entre colegas, Graça 

diz não sentir grandes dificuldades relativamente ao cargo que ocupa: “não sou pessoa 

de fazer grandes problemas até porque sou um bocadinho passiva e... tento levar 

sempre tudo a bem” (Graça).  

Quando lhe perguntámos se tinha conhecimento de que a escola tivesse alunos 

com NEE, Graça respondeu prontamente: “sim sempre houve desde que eu me lembro 

de estar nesta escola... São os surdos, não é? É desses que está a falar, não é?” 

(Graça).  

Por este depoimento, verificámos que a Graça apenas aplica o conceito de NEE 

aos alunos surdos, quando sabemos que este deve ser alargado a todos os alunos que, 

por qualquer motivo, se encontrem em risco de exclusão escolar e que exijam da escola 

uma atenção redobrada para poder satisfazer as suas necessidades educativas. 

Contudo, esta sua associação imediata também revela que, para ela, estes alunos 

são os que necessitam de um acompanhamento mais cuidado, que os funcionários da 

acção educativa lhes parecem dar. Assim, se a sua afirmação é, por um lado, redutora 

em termos académicos, ela revela também empenho, reconhecimento e adesão à 

presença destes alunos na escola, ou seja, que ela os identifica como os mais 

carenciados da sua acção educativa. 

Graça diz ter reagido bem quando se apercebeu de que a escola tinha alunos 

surdos:  

“Reagi bem... acho que tenho de cuidar deles... tenho pena de às vezes não os entender 
bem...mas quando é assim eles escrevem e prontos... a gente entende-os... e nenhuma 
auxiliar tem queixa deles” (Graça). 

Não deixam de ser significativas as palavras de Graça, ou não fosse uma das 

exigências da escola, como ela refere, cuidar dos alunos e reunir esforços para dar 

resposta às suas necessidades – neste caso, comunicar. Como afirma ainda Graça, é 

necessário “que se tenha um bom diálogo com eles e assim todos nos entendemos bem”. 

Não é para este diálogo, com e entre todos, que a escola inclusiva aponta, quando o que 

se pretende é incluir em vez de excluir?  

Graça considera ser importante para a escola ter alunos surdos no seu seio. 

Atentemos nas suas palavras: 

“Acho que traz benefícios p’ros dois lados... p’ra escola e p’ra eles. (...) Acho que eles têm 
que ter outras oportunidades... porque são como os outros, não é? E os outros... eu não os 
vejo revoltados por eles estarem cá... ajudam-nos também… se for necessário. (...) eles 
andam sempre juntos e... não sei quê... e a gente acha engraçado” (Graça).  
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Este depoimento aponta factos capitais para que a escola se torne inclusiva. 

Primeiro, os ganhos devem ser mútuos, isto é, não devem ser apenas os alunos com 

NEE a ganhar com a sua inclusão na escola regular, mas também a própria escola. 

Segundo, a diferença deve ser uma mais-valia, um elemento enriquecedor para a 

comunidade educativa que, como tal, deve ser um espaço de aceitação da alteridade 

(Shields e Seltzer, 1997). Terceiro, a inclusão de alunos com NEE nas escolas do ensino 

regular traz repercussões positivas para todos os alunos, tanto a nível social como 

afectivo e cognitivo. Quarto, salvo raras excepções, os alunos com NEE são bem aceites 

pelos seus pares considerados habitualmente como alunos sem NEE.  

Perante tais factos, não podemos evitar interrogar-nos sobre o “quando” da 

afirmação das nossas escolas como espaços de alteridade, visto que nelas persistem 

ainda obstáculos que impedem que a diversidade seja vista como uma mais-valia. 

Porque insistem muitas das nossas escolas em trilhar os caminhos da exclusão, quando 

o seu dever deveria ser o da inclusão? Corroboramos as afirmações da Graça, quanto a 

que as nossas escolas deveriam incluir “tanto as pessoas que têm dificuldades como 

aqueles que as não têm”. Deveriam as nossas escolas – e recorrendo uma vez mais às 

palavras da Graça – fazer de tudo “para os encaminhar a todos pr’a vida futura”.  

Este deve ser, em nosso entender, um dos principais desígnios da Educação, do 

Ensino e da Escola: Educar para a cidadania, isto é, educar todos os alunos no sentido 

de se tornarem cidadãos activos e participativos na sociedade de que fazem parte. 

Graça diz desconhecer qualquer tipo de decisão ou mesmo qualquer projecto que 

tenha sido elaborado para levar a cabo a inclusão destes alunos na escola que 

frequentam. Diz-nos ela também, a este propósito: 

“Não! Não conheço nem faço parte de nenhum projecto (...). Não me foi recomendado nada 
de especial... a gente é que depois se apercebe que eles são assim, não é? (...) Eu acho que 
há uma série de formação para isso. A gente nunca foi a nenhuma... também não fomos 
contactados” (Graça). 

Graça toca uma vez mais em diversos pontos essenciais para que a inclusão de 

alunos com NEE seja uma realidade efectiva e não tanto, como parece ser 

frequentemente, um discurso politicamente correcto: (1) A necessidade de a escola ter e 

assumir projectos educativos participados por todos os elementos da comunidade 

educativa, que visem a adopção de medidas concretas e efectivas para levar a cabo a 

inclusão dos alunos com NEE nas escolas do ensino regular; (2) A existência de um 

processo decisório relativo à inclusão de todos os alunos na comunidade de que fazem 

parte e que esse processo seja o mais participado e abrangente possível; (3) A 
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dinamização, por parte da escola, de acções de formação, de modo a que os diversos 

agentes se sintam sensibilizados para a problemática da inclusão e possam, por 

conseguinte, sentir-se preparados para poder responder aos desafios que a inclusão lhes 

coloca, nomeadamente, como refere a Graça, “para não haver aquele preconceito em 

relação a eles... e podermos dizer é bom estarem cá... ainda bem que estão cá”.  

Neste contexto, gostaríamos de registar, pela lucidez e pertinência que assume, 

mais um dos seus depoimentos:  

”A gente às vezes bem diz... devíamos ter um curso para lidar com esta gente (...) Se 
houvesse... umas acções de formação...pelo menos para saber, por exemplo, a língua 
gestual... mas... prontos a gente lá se vai safando como pode, não é?” (Graça) 

Uma vez mais é focada a questão da formação. E não deve ser por acaso, ou não 

fosse verdade que a literatura vem afirmando desde sempre que a formação é uma das 

pedras de toque para a construção de escolas mais inclusivas. Parece-nos que não 

poderemos continuar a adiar esta questão por muito mais tempo ou, como refere a 

Graça, a safarmo-nos como podemos. Pelo contrário, devemos apostar cada vez mais 

em profissionais capazes de responder apropriadamente aos desafios que a escola nos 

coloca constantemente. Não é verdade que a educação inclusiva deve não só respeitar as 

características e necessidades dos alunos, como deve também ter em conta as 

características e as necessidades dos ambientes onde eles interagem (Correia, 2001)? 

Como podem as nossas escolas proporcionar uma educação inclusiva se os seus 

ambientes, nomeadamente a formação dos seus recursos humanos, continuam a ser 

deficitários? Como reconhece (Correia, 1999), sem a formação necessária para 

responder às necessidades educativas dos alunos, não conhecendo muitas vezes a 

natureza dos seus problemas e as implicações que têm no seu processo educativo, as 

escolas do ensino regular não lhes podem prestar o apoio adequado. Será já tempo de a 

escola se elucidar sobre os seus sucessos e insucessos, sobre o que lhe resta fazer para 

(r)orientar a acção e projectar um futuro melhor (Perrenoud, 1990); será tempo, como 

refere a Graça, de a escola se tornar mais humana.  

Pelo que nos diz respeito, afirmaremos com Ortega Y Gasset (1989) que, se não 

fizermos da escola, como muito bem viu a Graça, um espaço humano e humanizante, 

corremos o risco de estar a criar mulheres e homens que: 

“Esvaziados da sua própria história (...) [são] apenas carapaça de homem constituído por 
meros ídola fori; carecendo de um ‘dentro’, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, 
de um eu que não se possa revogar. (…): é o homem sem nobreza que obriga – sine 
nobilitate –, snob”. (...) [E] como o snob está vazio de destino próprio, como não sente que 
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existe sobre o Planeta para fazer algo de determinado e impermutável, é incapaz de entender 
que há missões particulares e mensagens especiais (p. 16). 

 Graça tem uma concepção de escola inclusiva muito próxima daquela que a maior 

parte da literatura refere: Uma escola ”que não exclua ninguém... uma escola onde se 

entendem todos muito bem... uma escola muito humana”.  

Em seu entender, esta escola inclusiva, esta “escola muito humana”, não é uma  

utopia – como é para, por exemplo a maioria dos professores participantes neste  

estudo – mas sim uma realidade:  

“Eu acho que é uma realidade! – Diz Graça, “Pelo menos a nossa vive essa realidade,... não 
é um sonho... não...é um sonho... dá-se toda a gente muito bem ... e se a gente não passasse 
por esta situação se... não trabalhasse com estes alunos... não daria assim tanto valor. 
Agora porque estou nesta escola e lido com eles, já os compreendo melhor, já os encaro de 
outra maneira... e já acho que eles têm as mesmas oportunidades que os outros” (Graça). 

Esta atitude parece-nos ser bastante significativa para que sobre ela se teçam 

algumas considerações. Em primeiro lugar, Graça mostra-nos que a inclusão deve e 

pode ser uma realidade ao alcance das nossas escolas. Urge para tal que os princípios da 

inclusão sejam compreendidos, desejados e aceites como princípios cujas vantagens a 

todos beneficiem (Baptista, 1999; Brito, 2002; César, in press, Correia, 1999, Freire, 

César e Melro, in press). Em segundo lugar, Graça faz-nos pensar que a inclusão não 

pode ser adiada, pois não devemos continuar a correr o risco de deixar de dar a todos os 

alunos a possibilidade de desenvolver todas as suas capacidades (Ainscow, 1997, 1998, 

1999, 2000; Barata, Melro, e César, 2001; Costa, 1996; 1999; Melro, 1999). Em terceiro 

lugar, Graça alerta-nos para o que facto de que só (com) vivendo com e na diversidade a 

escola inclusiva se afirma na sua essência: Responder a todos os alunos enquanto 

indivíduos que têm necessidades singulares e diversificadas, as quais a escola tem por 

dever satisfazer (Skliar, 1997; Sassaki, 1997; ONU, 1999; UNESCO, 1994).  

Contudo, as palavras da Graça também nos fazem lembrar que uma real alteração 

face à diversidade e, por conseguinte, à inclusão, implica um processo moroso, que 

exige uma sensibilização e, sobretudo, uma mudança de atitudes e de posicionamentos 

ideológicos face ao diferente e à possibilidade de a escola ser de todos e para todos 

(Cortesão, 2001). Mas a questão persiste: Será a mudança assim tão simples? Será que a 

escola inclusiva insiste em ser para muitos uma utopia que, enquanto tal, jamais será 

alcançada? Como ultrapassar estas dúvidas?  

Diremos, com Cortesão (2001), que a resposta está mais dentro da escola do que 

fora dela; assim, a escola deve manter uma “vigilância crítica” constante face à sua 
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actuação e verificar se estará, ou não, a contribuir para o desenvolvimento integral da 

sua comunidade, sabendo nós que a comunidade são, também, os alunos. 

Por isso, como muito bem referem Hegarty, Pocklington e Lucas (1990), “os 

alunos com NEE não requerem integração. Requerem educação”. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sonhei. Disperto. Um tédio doloroso 
De ter sonhado, ou então de dispertar, 
Me ocupa o espírito indeciso e ocioso. 
Sou como o movimento do alto mar,  
Que parece existir sem avançar” 
 (Fernando Pessoa, 1973, p. 57). 

 “Preocupem-se mais com a educação... quanto mais se aplicar na educação... quanto 
melhor uma sociedade estiver ensinada... melhor é o país ... Porque a força está sempre 
nas... nas pessoas... e no ensino, para... o progresso em todas as áreas. Portanto,... eu não 
vejo o Estado... preocupado... É  mais TGV’s... e coisas assim. [Por isso], para mim [a escola 
inclusiva] é um sonho. Pode ser em termos futuros mas... depois já não estou cá para ver” 
(José). 

A repetição (voluntária) deste excerto não revela um engano, mas antes uma 

necessidade de a ela voltarmos para a analisarmos mais aprofundadamente. Como 

manda o figurino, toda e qualquer Dissertação que se digne de o ser, exige um capítulo, 

a que nós, se nos é permitido, consideraríamos como o momento reflexivo por 

excelência de toda e qualquer investigação: As considerações finais.  

Contudo, como não queremos nem ofender susceptibilidades nem tão pouco 

suscitar a mínima suspeita de presunção, permitam-nos, a título de justificação e de 

humildade, que relembremos aqui o étimo da palavra “reflexão”, para que melhor se 

possa entender simultaneamente o porquê deste de já vue e esta nossa visão daquilo a 

que habitualmente se designa por “considerações finais”.  

Dizem-nos os dicionários que “reflexão” deriva da palavra latina “reflexione”, cujo 

significado caracteriza o acto ou efeito de reflectir, isto é, o retorno do pensamento 

sobre si mesmo, com vista a examinar mais profundamente uma ideia, uma situação, um 

problema, isto é, “reconsiderar os dados disponíveis, rever, vasculhar numa busca 

constante, de significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com 

cuidado” (Saviani, 1985, p. 24). Por isso, reflectir, pode significar, ainda, meditação e 

ponderação que se querem prudentes, ou não fosse verdade que, como diria Descartes 
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(1988), “é mais fácil compreender a natureza das coisas quando assistimos à sua lenta 

formação do que quando as consideramos já inteiramente formadas” (p. 37).  

Foi com este intuito reflexivo que aqui reproduzimos novamente as palavras do 

José. De facto, elas contêm em si muito da “alma” desta nossa investigação (leia-se 

inquietação), no sentido em que espelham e realçam (de modo simples, mas nada 

simplista) muitas das questões/problemas que se levantam sobre a temática da escola 

inclusiva: Investimento na educação, porque nela está a força necessária para a 

construção de um futuro melhor para a humanidade; Preocupação e desespero, porque 

apesar disso, esse investimento nem sempre é feito de modo a que se construa “um 

mundo mais humano”; Esperança, que o sonho do presente se possa tornar a realidade 

do futuro que se quer próximo, pois a escola inclusiva ainda que possa parecer para 

muitos uma quimera longínqua, não pode, contudo, ser adiável, pois, apesar de diversas 

vozes clamarem que a inclusão não passará jamais de um ideal andamos sempre 

sequiosos de um “oiro não existente” (Durant, s/d, p. 38). E, no entanto, o nosso estudo 

mostrou-nos que encontrando, ou melhor, procurando o “El dorado” é possível saciar 

esta sede. Para isso, é necessário estarmos conscientes de que: 

”Não basta agitar uma bandeira para congregar vontades e para desencadear as extensas 
mudanças necessárias [para que a educação seja, de facto, inclusiva]. A Educação Inclusiva 
não é um conjunto de documentos legais nem é um novo nome para a integração; é um novo 
paradigma de escola organizado em conformidade com um conjunto de valores de respeito, 
solidariedade e qualidade para todos os alunos. É um objectivo aliciante mas muito 
ambicioso” (Rodrigues, 2000, p. 13).  

Mas, a nossa investigação também nos mostrou que o espaço escolar, cuja essência 

é por si só diverso e complexo, tem, por consequência, uma pluralidade de  

discursos – leia-se, de posições – relativos não só ao que deve ou não ser uma escola 

inclusiva como também aos seus objectivos e à sua concretização.  

 Um outro aspecto que merece desde já ser referenciado, prende-se com o facto de 

o nosso estudo por “a nu” que o paradigma que defende e legitima a educação 

segregadora e segregante ainda persiste e resiste ao paradigma que defende e legitima 

uma educação inclusiva e englobante (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Evans e Lunt, 

2002; Ferreira, 1993; Silva, 1987; Thomas e Loxley, 2001). Tal evidência, coloca-nos 

perante a necessidade de, por um lado, termos presente que os discursos, sejam eles 

“exclusivistas” ou “inclusivistas” emergem e são constitutivos de diferentes formas de 

ver e de estar perante a realidade e, por outro, que eles estão necessariamente vinculados 

a determinadas posições ideológicas (Ainscow, 1998, 1999, 2000; Andrews e Lupart, 
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2000a; Baumel, 1998; Booth et al., 2000). Significa, então, que temos de estar 

conscientes de que eles produzem uma diversidade de posições em torno das quais “as 

subjectividades tendem a concentrar-se e/ou resistir uma à outra” (McLaren, 2000,  

p. 34). 

Pelo que dissemos, o nosso estudo mostrou-nos que a linguagem que usamos 

influencia o modo como pensamos e agimos sobre e com a realidade e espelha, não só, 

as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, mas também, o modo como nos 

envolvemos/comprometemos com essa mesma realidade (Chomsky, 1973, 1980; 

Davidson, 1986; Grice, 1993, McLaren, 2000). Isto é, a linguagem produz 

simultaneamente entendimentos particulares e comunitários do mundo, bem como, 

define e legitima diferentes leituras do mesmo (Austin, 1970; Grice, 1993; Frege, 1978; 

McLaren, 2000; Quine, 1977; Wittgenstein, 1985).  

Assim sendo, teremos que ter em consideração que só através da palavra teremos 

acesso aos diversos significados/sentidos de qualquer acontecimento, experiência ou 

vivência de determinada comunidade (“interpretativa”) tornando-os, deste modo, 

inteligíveis para si e para os outros (Gadamer, 1998; Davidson, 1986; McLaren, 2000). 

Só assim se justifica que sobre o mesmo fenómeno (a escola inclusiva) hajam, como se 

pode depreender quer do nosso quadro de referência teórico quer da nossa análise e 

discussão dos resultados, posições díspares e até antagónicas entre si, perante a (im) 

possibilidade de uma educação inclusiva.  

Outra consideração decorrente da anterior, prende-se com a necessidade de 

admitirmos que a relatividade é um dado a ter em conta quando estamos perante um 

desafio que tem tanto de importante como de complexo: A implementação de uma 

escola inclusiva. Assim, perguntar com Durant (s/d) “qual o tamanho real da laranja – o 

que sente a formiguinha que a percorre, o que sinto eu que a tenho na mão, ou o que 

sente um homem que passa a alguma distância dela?” (p. 34), é afirmar com Rodrigues 

(2000) que “cabe dizer que um ponto de vista é antes de mais uma vista a partir de um 

ponto” (p. 7) e admitir com Nietzsche (1988, 1997, 2000) que a verdade é uma mera 

perspectiva, isto é, aquilo a que chamamos kosmos está além de uma única perspectiva, 

de uma única interpretação.  

Assim sendo, os modos como é vista a inclusão de alunos com NEE nas escolas do 

ensino regular depende, de entre outros elementos, das convicções, das concepções e 

das práticas dos diversos agentes educativos, bem como, dos jogos de poder que 

forçosamente se encontram na Educação, na Escola e no Ensino (Benavente e tal, 1993; 
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Carvalho, 1996; Chrisensen e Rizvi, 1996; Costa, 1996; Derouet, 1991; Enguita, 1993; 

Greenfield, 1985; Lima, 1998; March e Simon, 1974; Nóvoa, 1991; Sanches, 1999).    

Posto isto, o nosso estudo mostrou-nos que se alguns elementos da comunidade 

educativa onde este decorreu, se sentem como “a formiguinha que percorre a  

laranja” – leia-se, a escola inclusiva – parecendo-lhe esta uma realidade que, de algum 

modo, a transcende vendo-a, por isso, com uma dimensão tal, que pensam e agem como 

se fosse impossível realizar tal desígnio; outros há que sentindo que a tendo na mão, 

pensam e agem convictos de que, apesar de todos os ventos e marés, ela é uma realidade 

acessível; outros há, ainda, que a vendo a uma distância tal, dela se alienam, seguem o 

seu caminho pensando e agindo como se ela não existisse.  

Neste contexto, o nosso estudo deu-nos a entender que para compreender 

fenómenos tão complexos, como nos parece ser o nosso, tornou-se (e torna-se) premente 

que se procure perceber como a “comunidade interpretativa” – neste caso a escola onde 

desenvolvemos a nossa investigação – entende a noção de escola inclusiva e com ela, os 

projectos e as práticas organizacionais e pedagógicas que concretizam ou não os 

princípios da educação inclusiva, pois quer-nos parecer, que por detrás de todo e 

qualquer projecto humano, por detrás de tudo aquilo que se produz e reproduz, se faz 

ver aquilo que é (Gadamer, 1998a).  

E “aquilo que é”, retomando a analogia metafórica de Durant (s/d) acima referida, 

tem como fundamento as diversas vozes que nos deram – leia-se, ajudaram – a entender 

o grande desafio que se coloca à Educação, à Escola e ao Ensino: A construção de uma 

escola de e para todos, o mesmo será dizer a construção de uma sociedade mais 

inclusiva (Mittler, 2000, 2003; Skilbeck, 1997; Rodrigues, 2000; UNESCO, 2000; 

Werneck, 1997, 2001, 2002).  

Estas vozes mostraram-nos com evidência que a construção de uma educação e 

sociedade mais inclusivas não depende deste ou daquele sector institucional, deste ou 

daquele agente social, mas sim de cada um e de todos nós, até porque, como diria 

Durant (s/d), nunca é de mais relembrar que o “mundo” “é a nossa condição, a nossa 

limitação, a nossa fonte. O que o espírito dá ao mundo não é a existência mas sim a 

significação; o mundo das coisas só tem a significação que nós lhe atribuímos” (p. 37). 

Neste contexto, falar de uma educação inclusiva deve representar, de facto, 

“Uma mudança na mente e nos valores para as escolas e para sociedade como um todo, 
porque subjacente à sua filosofia, está aquele aluno ao qual se oferece o que é necessário 
[satisfazer as suas necessidades educativas] e assim celebra-se a diversidade” (Mittler, 2003, 
p. 36).  
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Contudo, o nosso estudo mostra-nos que ainda persiste um fosso entre os 

princípios e as práticas; entre os ideais e as realidades; entre o dever-ser e o ser. Ou seja, 

ainda que os discursos produzidos tenham como referente a escola inclusiva, não obsta a 

que muitos dos princípios norteadores das práticas educacionais de muitas das nossas 

escolas ainda se baseiem na normalização ou quanto muito na integração que, como já 

aqui foi referido, não consideram o respeito pelas diferenças e, por consequência, pela 

diversidade de percursos pessoais e educacionais. A “realidade”, mostrou-nos, assim, 

que os direitos de todos os cidadãos só se efectivarão se se der na sociedade em geral e 

na escola em particular, uma mudança de atitudes enraizadas em valores éticos, morais 

e socioprofissionais solidamente construídos que em nada têm favorecido a igualdade 

de oportunidades e com ela, a construção de uma educação mais englobante e 

apropriada a todos e a cada um (Banks e Banks, 200; Díaz, 2001; Etxeberria, 1994) 

Tal posição evidencia a necessidade crescente de entendermos e pensarmos com a 

escola sobre o processo de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais 

(pleonasmo, aliás, já fora de contexto) na escola do ensino regular. Daí a necessidade de 

entendermos as suas práticas discursivas, as suas práticas quotidianas da sala de aula, as 

suas relações sociais e de poder e o currículo daí resultante, bem como entender melhor 

as interacções sociais que aí se processam, até porque o que está em jogo, é 

compreender como a presença de alunos ditos com “necessidades especiais” no ensino 

regular consegue ou não criar um espaço próprio no tecido social da hegemonia 

dominante que caracteriza as nossas escolas. Só assim, a diferença pode ser vista tanto 

como um espaço de afirmação como de (re) construção de uma vida pública 

democrática da escola (Ainscow, 1998, 1999, 2000; Costa, 1999; Porter, 1997; Porter e 

Richler, 1991; Rodrigues, 2000, 2001). Assim sendo, parece-nos que “a rua de acesso à 

inclusão não tem um fim porque ela é, na sua essência, mais um processo do que um 

destino” (Mittler, 2003, p. 36).  

Do que nos foi dado a conhecer, a Escola Inclusiva continua a ser vista na 

perspectiva de um desafio que, apesar do cepticismo que sobre ela paira, pode tornar-se 

num factor que promove a melhoria do desempenho da escola e, por consequência, da 

qualidade do ensino (Hegarty, 2001; Marchesi, 2001), ao instaurar o princípio de que só 

na e pela escola, se pode efectuar e garantir a mudança e a inovação tão necessárias à 

educação de todas as crianças e jovens em idade escolar. Só apostando na Escola e na 

Educação de Todos se pode contribuir para alguma igualdade e justiça social. Só 

confiando na Escola e na Educação de Todos se pode contribuir para mais e melhor 
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cidadania. Só implementando mais e melhor Educação se pode construir mais e melhor 

democracia. Só afirmando a Escola e a Educação Inclusiva se pode dar, como diria 

Leibniz (1987), lugar “ao melhor dos mundos possíveis”: Um mundo onde o direito à 

educação não pode nunca ser descurado sem que com ele seja descurado o próprio 

futuro da humanidade (Patrício, 1990, 1997, 1997a; UNESCO, 1996; Vasconcelos, 

Monteriro, e Lourtie, 1999). 

E o melhor “dos mundos possíveis” pressupõe a construção de uma escola que 

abrace na unidade a diversidade, seja ela de que ordem for; pressupõe que a escola deixe 

de ser só de alguns e passe a ser de e para todos (César, in press; Costa, 1996, 1999; 

Melro, 1999; Melro e César, 2002; Pereira, 1993, 1998, 1998a).  

Só assim se pode deixar de excluir e de segregar os alunos que manifestam e 

reivindicam o direito que a todos assiste – o direito à educação. O direito a uma 

existência (con) digna. O direito à participação e à actualização da sua cidadania. Enfim, 

o direito à sua singularidade, isto é, ser aquilo que são: Pessoas.  

E, no entanto, a possibilidade de se varrer de uma vez por todas das escolas o 

individualismo, o egocentrismo, o monoculturalismo, o racismo e o apartheid, devido à 

inércia, ao preconceito e à postura alienada que muitas das escolas têm perante os seus 

deveres, permitem-nos considerar a importância e, ao mesmo tempo, a dificuldade da 

passagem da escola elitista e segregadora à escola democrática e inclusiva. Por isso, 

consideraremos que a importância e a dificuldade desta passagem transformadora nos 

coloca perante “um conflito não resolvido” que pode ser ultrapassado se a escola 

assumir uma posição que “preconize a aproximação da investigação da acção” (Macedo, 

1995, p. 201), até porque ideias e ideais que não agem ou são estéreis ou abortos. 

Insistimos em considerar que o nosso estudo nos mostrou as muitas contradições 

existentes entre as ideias e as práticas; entre o querer e o poder fazer; entre o crer e o 

fazer acontecer. Em suma, falta ainda assumir que a “deficiência” pode estar na escola 

por esta não querer, não poder ou não saber organizar-se no sentido de fomentar aquilo 

que lhe é devido fomentar: Uma educação inclusiva – leia-se uma educação de 

qualidade (Baptista, 1999; Hegarty, 2001; Melro, 1999). Falta, ainda ultrapassar muitas 

das barreiras que se colocam à implementação de “uma escola melhor”, isto é, uma 

escola que garanta uma educação de qualidade a todos os seus alunos, pois, 

 “A agenda de uma educação inclusiva refere-se à superação de barreiras, à participação que 
pode ser experienciada por quaisquer alunos. (…) A inclusão é frequentemente vista, apenas, 
como envolvendo o movimento de alunos das escolas especiais para os contextos das escolas 
regulares, com a implicação de que eles estão ‘incluídos’, uma vez que fazem parte daquele 
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contexto. Em contrapartida (…) a inclusão [deve ser vista] como um processo que nunca 
termina, pois é mais do que um simples estado de mudança, e como dependente de um 
movimento [global] organizacional e pedagógico contínuo no sistema regular de ensino” 
(Ainscow, 1999, p. 218) 

Quer-nos parecer que a transposição de tais barreiras e, por conseguinte, a 

emergência de uma outra perspectiva sobre a inclusividade, depende, substancialmente 

de uma tríade, que, interagindo entre si, pode ser a chave que abre as portas a “uma 

outra escola”, a uma escola de mais qualidade, porque mais consciente do futuro que 

deve proporcionar a todos os elementos da sua comunidade educativa, sentindo não só a 

“laranja nas suas mãos”, mas, sobretudo, saboreando-lhe o gosto que se quer suculento 

e doce, saciando, deste modo, a ânsia de todo e qualquer ser humano: “O ser mais” 

(Freire, 1987).  

Os elementos constituintes dessa tríade promissora de uma educação de  

qualidade – leia-se, educação inclusiva – são, em nosso entender os seguintes: A Escola, 

o Poder Político e a Investigação. Deles estará dependente, em grande medida, a criação 

de muitas das condições necessárias para que se construa uma educação que abranja 

todos os segmentos da sociedade e cada um dos cidadãos que a compõe. 

Assim, é exigido à Escola, ao Poder Político e à Investigação uma acção baseada 

no princípio da não segregação, ou, por outras palavras, um ponto de vista sedeado na 

inclusão de todos os alunos, independentemente das suas limitações e possibilidades 

individuais e sociais. 

Neste sentido, há que reivindicar promessas que se querem agora como exigências 

a cumprir, até porque, em linhas gerais, o que observamos no discurso da escola quanto 

à inclusão dos alunos com NEE nas escolas do ensino regular, que se concretizam nas 

práticas pedagógicas, parece não apontar na direcção de uma real proposta inclusiva. 

Pelo contrário, salvo algumas excepções (alunos, Presidente da Associação de 

Estudantes, pais de alunos surdos e um ou outro professor) a linguagem dos 

intervenientes no nosso estudo, sobretudo daqueles de quem menos se esperava (Órgãos 

de Gestão, Presidente do Conselho Pedagógico e a maioria dos professores) é 

reveladora de uma visão, no mínimo, confusa, baseada a maior parte das vezes no senso 

comum, no politicamente correcto e, na maioria dos casos, na estigmatização destes 

alunos. As suas representações centram-se, na melhor das hipóteses, numa perspectiva 

de “integração física” destes alunos na escola regular, que seria facilitadora de uma 

suposta inclusão social que os levaria a uma “natural maturação” (Croll, e Moses, 2000, 

Ferreira, 1993; Klein, 1993, Silva, 1987). 
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Ao mesmo tempo, o grupo de profissionais parece sentir-se vítima das promessas 

que não vêm ser cumpridas pelos diversos centros de poder (Estado, Órgãos de Gestão 

da escola e Técnicos Especializados), no sentido de verem garantidas as suas 

necessidades profissionais, com a presença de recursos humanos especializados (apesar 

da existência do Professor dos Apoios Educativos e de um Psicólogo) e materiais 

adequados às exigências de um outro ensino. Agem, assim, na crença de que a 

ultrapassagem das suas dificuldades depende única e simplesmente de uma resposta 

técnica, pensando ser esta suficiente para alterar as práticas de sala de aula e, portanto, 

garantir a “qualidade” do processo educativo dos alunos com NEE.  

E, no entanto, quais vítimas do “sistema”, esquecem-se de que algumas das 

condições para a melhoria da escola dependem tão e somente deles como, por exemplo, 

a responsabilização, o investimento e a criatividade, podendo, deste modo, desenvolver 

outros caminhos onde afirmem o seu poder e a sua autonomia podendo investir, desta 

forma, na construção de práticas alternativas baseadas na cooperação e inovação, 

rompendo, assim, com uma cultura profissional individualista e rotineira tão 

características das nossas escolas (Avramidis e Norwich, 2002; Branquinho e Sanches, 

2000; Bueno, 1999; Cunha, 1994; Perrenoud, 2000, Sanches, 1992, 1995, 1996). 

Esquecendo-se de que “o principal problema para a educação na diversidade, não são 

tanto os instrumentos didácticos mas as convicções sociais, culturais e pedagógicas dos 

professores, dos alunos e dos próprios pais (…) ” (Etxeberria, 1994, p. 335). 

Assim, e para que se ponha cobro ao status quo do “sistema”, torna-se imperativo 

reivindicar da Escola:  

 A transformação e o desenvolvimento de práticas organizacionais e educativas 

tendo em vista a afirmação de uma escola de e para todos, permitindo aos alunos 

em geral e, em particular, aos alunos ditos “com NEE”, uma melhor 

compreensão do mundo que os rodeia e de si próprios, tendo em vista a sua 

futura autonomia e inclusão na sociedade;  

 Aposta num Projecto Educativo de Escola comummente construído e partilhado 

por toda a comunidade educativa, o qual manifeste a necessidade de iplemntar 

uma educação inclusiva 

 A afirmação de professores como actores de uma organização e não 

simplesmente como actores de um micro-sistema de sala de aula;  
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 A afirmação dos professores como principais agentes da mudança rumo a uma 

educação que atenda às necessidades individuais e sociais de todos os seus 

alunos; 

 A formação de professores líderes capazes de difundir e fomentar a filosofia e a 

prática de uma educação inclusiva através de um Projecto Educativo de Escola 

que tenha como prioridade primeira a educação de todos sem excepção;  

 Promover nos professores um perfil profissional inter/multicultural que 

possibilite assumir a Escola, a Educação e o Ensino como um espaço de 

intercomunicação cultural; 

 Desafiar e ultrapassar o status quo de todo um sistema que convida diariamente 

à exclusão de muitos alunos com NEE, nomeadamente, à sua transferência para 

Escolas Especiais;  

 Destacar e apoiar as situações de sucesso para que possam funcionar como 

modelos a situações com menos sucesso, passando a ser vistas como factores de 

mudança desejada; 

 Que não se esqueça nunca do princípio de que a escola tanto existe para alunos 

como para professores e de que, por isso, o sucesso de uns é o sucesso de outros;  

 Pais e representantes do poder político, económico e social local, que exerçam e 

façam valer o direito e o dever que lhes assiste na definição de políticas 

educativas mais inclusivas. 

 Esta parece ser “uma agenda possível” para que a Escola Inclusiva, a escola 

democrática e democratizante não se confunda com: (1) Uniformidade, tratando de 

forma igual públicos social e culturalmente diferentes; (2) Anulação das diferenças, 

atendendo de igual modo a diversidade e a diferença individual ou social de cada um; 

(3) Massificação, olhando os alunos como tendo todas as mesmas necessidades, desejos 

e ambições, quando o que deveria ver era um com junto de indivíduos, que, enquanto 

tal, são seres únicos e singulares e, por isso mesmo, com necessidades diferentes e 

diferenciadas. 

A literatura e as vozes que deram corpo a esta investigação apontaram um outro 

elemento que desempenha um papel crucial na afirmação de uma educação inclusiva: O 

Poder Político, ou não fosse ele o principal responsável pela dimensão nomotécnica da 

Educação, da Escola e do Ensino. 

Mais uma vez assistimos a uma décalage entre o dever-ser e o ser; entre as 

intenções e as acções; entre o prometido e o devido. Assim, se por um lado, a literatura 
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aponta os documentos de política educativa emanados dos mais diversos centros dos 

poderes políticos como um dos alicerces da escola inclusiva (Costa, 1996), por outro, 

quando ouvimos as vozes daqueles a quem lhes é exigido pôr em prática o que consta 

nesses documentos, assistimos a um “vale de lágrimas” causado pela falta de apoio, de 

orientação e de investimento efectivo numa educação inclusiva. 

A ser assim e para que se ponha cobro ao distanciamento entre quem legisla e 

quem faz cumprir no terreno as leis, entre quem “pensa” e quem “age”, torna-se 

imperativo reivindicar do Poder Político: 

 A definição clara do conceito de Escola e do que entende por Educação Para 

Todos e, por conseguinte por Educação Especial (pleonasmo que nos causa 

alguma perplexidade) evitando-se, assim, muitas das ambiguidades geradoras de 

desgaste humano na elaboração de legislação que, por anacronismos e caduquice 

e..., não traduzem nem concretizam, na prática, as necessidades e os anseios das 

escolas atenderem às necessidades educativas de todos os seus alunos; 

 Reconhecer as escolas como parceiras privilegiadas da mudança e inovação 

educativa necessárias à afirmação da escola de e para todos; 

 Fomentar a existência de políticas educativas locais como factor a ter em conta 

para a concretização de políticas educativas mais inclusivas; 

 Levantar barreiras e proporcionar às escolas condições humanas e materiais que 

facilitem a elaboração de políticas e práticas mais inclusivas;  

 (Re) definir o sistema de colocação e de formação de professores decorrente das 

necessidades e preocupações de uma escola de e para todos; 

 Dignificar o estatuto sócio-profissional dos professores de modo a que estes 

vejam reconhecidos nos seus desempenhos profissionais um factor essencial 

para a construção de uma escola mais inclusiva e, com ela, uma sociedade 

também ela mais inclusiva;  

 Apoiar e fomentar a colocação nas escolas de professores com formação 

específica na área dos alunos com NEE, evitando assim, que estes alunos vejam 

defraudadas as suas expectativas ao se depararem com professores que sem dolo 

são obrigados a ensinar o que não sabem e não podem;  

 Disponibilizar recursos de acordo com as necessidades especiais de cada escola, 

e (a) creditar que a escola inclusiva vem recolocar na educação muitas das 

responsabilidades que até então se mantinham atribuídas à Educação Especial 
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evitando, deste modo, a dispersão e o desperdiçar de recursos humanos e 

financeiros ao fomentar esta dualidade (Costa, 1999); 

 Acreditar que a escola inclusiva não é uma utopia mostrando aos alunos, aos 

pais, aos profissionais da educação e à sociedade em geral que a educação 

inclusiva é algo pelo qual vale a pena lutar. 

Por último, o nosso estudo também nos mostrou que a investigação pode ter um 

papel importante na afirmação e concretização de uma escola mais inclusiva, até porque 

a escola:  

“Pela sua especificidade social, moral, cultural e educativa (…) [constitui-se como um] 
terreno aberto ao renascer da investigação alicerçada em preocupações com a qualidade do 
ensino e, mais recentemente, com a primazia a dar às questões sociais e éticas (…)” 
(Sanches, 1999, p. 65).  

 Esse papel pode ser desempenhado, basicamente, de dois modos. Por um lado, 

desfazer a ideia generalizada e aceite como verdadeira por muitos daqueles que se 

encontram na “escola real”, de que teoria e prática são inconciliáveis. Tal ideia que se 

constitui, na maior parte, num autêntico preconceito, pode ser ultrapassada se os 

investigadores, de entre outras coisas, derem a conhecer às escolas os resultados da 

investigação aí realizada, fazendo com que estas deixem de se sentir meros objectos de 

curiosidade e se reconheçam nessas investigações, vendo nelas formas de melhorar o 

seu desempenho. Por outro lado, urge (re) direccionar a investigação para/no o interior 

da escola, fazendo dos professores investigadores e incentivando, por exemplo, formas 

de investigação-acção vendo nesta um meio privilegiado de diálogo entre as escolas e os 

outros centros de conhecimento (por exemplo, as universidades), pois nela 

investigadores e actores investigam em conjunto, questionam determinadas práticas e 

procuram resolver problemas vividos por todos.  

 Neste sentido, a investigação-acção permite, “em simultâneo, a produção de 

conhecimentos sobre a realidade, a inovação no sentido da singularidade de cada caso, a 

produção de mudanças sociais e, ainda, a formação de competências dos intervenientes” 

(Guerra, 2000, p. 52). Nasce, assim, nos agentes a consciencialização de que só 

investigando/reflectindo sobre as suas práticas se afirmarão como agentes privilegiados 

das mudanças necessárias rumo a mais e melhor educação (Perrenoud, 1995, 2000, 

2001). Só assim, os agentes da comunidade educativa se poderão, de facto, afirmar 

como elementos fulcrais da inovação e da mudança tão necessárias à afirmação da 

Escola Inclusiva (Ainscow, 1997, 1998, 1999, 2000; Aranha, 2000; Ballard, 1997, 

1999; Boscardin e Jacobson, 1997).  
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A ser assim, e para que se ponha, por um lado, cobro ao distanciamento entre quem 

investiga e quem é investigado e, por outro, para que a investigação contribua de modo 

efectivo para a implementação de uma escola mais inclusiva, torna-se imperativo 

reivindicar desta: 

 O desenvolvimento de uma análise investigadora sobre questões como: (1) 

Escola Inclusiva – concepções e práticas das escolas portuguesas; (2) Escola 

Inclusiva – entre a realidade a utopia; (3) Escola Inclusiva e a problemática de 

desenvolvimento e inovação na escola; 

 A clarificação junto dos investigadores e das escolas da expressão Escola 

Inclusiva que, como vimos, pode prestar-se a variadíssimos equívocos e a outras 

tantas formas erradas de actuação;  

 Dar a conhecer as lógicas de acção e de actuação de uma escola já existente e 

encontrar linhas novas de acção propiciadoras de inovação e de 

desenvolvimento de acordo com as novas necessidades, exigências e ambições 

da sociedade em geral e, em particular, da comunidade educativa; 

 E no caso concreto da inclusão dos alunos com NEE no ensino regular 

contribuir para o esclarecimento de questões como, por exemplo, “de que 

estamos a falar exactamente, quando nos referimos à inclusão destes alunos no 

ensino regular? De normalização? De integração? Ou de Inclusão? Estar-se-á a 

falar de Ensino Especial? Ou de Ensino Regular?” 

 Na qualidade de professor-investigador e no seguimento do que foi dito, ficam 

algumas sugestões para o desenvolvimento de futuras investigações. Assim, sugere-se 

que se clarifiquem e aprofundem, de entre outras, as seguintes questões: (1) Como se 

processa a concretização dos ideais da Escola Inclusiva? (2) Como se constroem os 

parâmetros para que os diversos agentes da comunidade educativa – professores, alunos, 

pais, políticos... – fomentem e, façam da escola, e por conseguinte da educação, uma 

escola para todos?; (3) Quais os factores a considerar para a concretização, nas escolas, 

de um projecto de política educativa inclusiva, que se quer simultaneamente nacional e 

local?  

 Para além das questões acima referenciadas, quer-nos parecer que um dos factores 

potenciais de futuras investigações a desenvolver, seria a análise da importância que os 

diversos agentes da comunidade educativa assumem na definição de políticas e práticas 

educativas mais inclusivas nomeadamente, no que diz respeito à inclusão dos alunos 

ditos com NEE no ensino regular.  
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 Por último, e à guisa de conclusão, diremos que a ideia de uma Escola Inclusiva, 

só poderá ter alguma concretização com e na participação da comunidade educativa, 

nomeadamente, dos professores. Tal significa que só fazendo da comunidade educativa 

em geral e dos professores, em particular, agentes e promotores da democracia, conceito 

que subjaz ao de inclusão, é que a escola se pode assumir como um locus da mudança 

rumo à afirmação de uma educação inclusiva.  

 Só apostando na ideia de que a escola é feita por e para pessoas, é que a escola 

deixará de excluir e passará a incluir. Só assim não permaneceremos naquilo que 

Fernando Pessoa (1979) expressa nas seguintes palavras: 
“Sonhei, confuso, e o sono foi disperso, 
Mas, quando acordei dispertei da confusão, 
Vi que esta vida aqui e este universo 
Não são mais claros do que os sonhos são” (p. 93). 

 

 E aqui fica a esperança que a escola inclusiva possa, ser então, a mais linda 

história de amor jamais alguma vez contada.  
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