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Subcapítulo 5.5 
Categorização e Valor da Diferença 

 
 

O modo como Lieberman discute as questões relativas à educação especial, que aqui foi 
apresentado no Subcapítulo 5.3, remete já para a ideia de que os decisores nesta área se 
defrontam com dilemas. Mas também entre os que propõem uma orientação inclusiva 
há quem reconheça esse carácter dilemático. Já foi referido, numa nota, que NORWICK 
(1993), constatando que “as avaliações até agora realizadas evidenciam que a integração 
dos alunos com NEE [necessidades educativas especiais] na escola regular não está 
isenta de problemas” e reconhecendo haver algumas “questões problemáticas que estão 
presentes de cada vez que se procura analisar decisões concretas no que respeita à 
atenção educativa devida aos alunos com NEE”, foi levado a pensar esses problemas em 
termos dilemáticos, tendo identificado alguns dilemas principais nesta área: 

1. O dilema do currículo comum – De que Lieberman se aproximou ao colocar a 
questão: o currículo comum pode responder às necessidades de todos os alunos? E 
que Marchesi coloca na forma da questão: um aluno com graves problemas de 
aprendizagem deve aprender os mesmos conteúdos, ou conteúdos diferentes dos 
seus colegas? Havendo ainda as questões de saber se estes devem ser os seus 
coetâneos, e de a progressão no currículo ser, ou não, independente do domínio que 
os alunos têm das competências. 

2. O dilema da identificação – Que já aqui se viu no Subcapítulo 5.1 ser abordado por 
Bautista e que surge na resposta a questões como: a identificação dos alunos com 
NEE ajuda-os ou, pelo contrário, marca-os negativamente?  

E ao procurar neutralizar o carácter estigmatizante da diferença mas simultaneamente 
pretender educar para o valor da diferença, os inclusivistas deparam-se com outro 
dilema:  

3. O dilema da integração – Que também já aqui se viu ser colocado por Lieberman 
ao pôr a questão: Uma criança com sérios problemas de aprendizagem aprende 
mais na classe regular ou numa classe especial com mais apoios? 

  Norwick refere-se ainda a outro possível problema relativo ao equilíbrio entre 
pais e profissionais no momento das decisões. Mas, no estudo por ele realizado com 
diferentes grupos de professores, constatou que a maioria dos professores manifestaram 
um assinalável grau de acordo com os pais sobre a forma de resolver estes dilemas. O 
terceiro destes dilemas, por sua vez, está estreitamente ligado à resposta que se dá ao 
primeiro, e este ao segundo, pelo que a análise que se segue centrar-se-á : 

1. nas questões da identificação de necessidades educativas especiais 
que, por um lado, permite adequar os recursos e as modalidades da 
educação, mas, por outro, pode originar diferenciações estigmatizantes 
e acentuar desvantagens. 

2. no questionamento de uma atitude que valoriza a diferença em 
abstracto sem ter em conta aspectos concretos dessa diferença, abrindo 
para uma re-análise do significado político-social dessa atitude, que 
tem vindo a ser feito ao longo desta dissertação, e que será retomado 
no Subcapítulo 5.6, com particular incidência na escola em Portugal.  

   
  As questões relativas à necessidade de identificação de necessidades para 
adequar os recursos à natureza e modo de organização desses recursos e às implicações 
estigmatizantes dessa diferenciação são afrontadas por grande número de autores que 
analisam a problemática da educação e da necessidade de uma educação especial para 
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algumas populações. O dilema identificado por Norwick relativo à identificação e 
definição de critérios de elegibilidade para a provisão de recursos (e com o qual se viu 
no início deste capítulo que também Bautista se confrontava), foi formulado do seguinte 
modo: 
 

(a) Se as crianças têm dificuldades de aprendizagem e são identificadas e etiquetadas 
como tendo necessidades educativas especiais, então provavelmente vão ser tratadas 
diferentemente, desvalorizadas e estigmatizadas. 
(b) Se as crianças que têm dificuldades na aprendizagem não são identificadas 
individualmente, então não haverá maneira de as identificar e encontrar recursos 
específicos para elas. (NORWICK, 1993, p. 534) 

 
 MARCHESI (2001), convocando Soder (1997), entende que “a elaboração de 
um relatório que estude as possibilidades de integração de alguém na escola regular 
pressupõe que o ponto de partida seja a sua segregação e a consideração que pode ser 
excluído”, de certo modo contra “outras vozes” que reclamam a necessidade de os alunos 
serem avaliados. Lieberman e L. M. Correia, como aqui se viu, estão entre essas vozes 
que insistem na necessidade de se conhecer objectivamente quais as reais dificuldades de cada 
criança e que tipo de resposta educativa é mais adequada, pois corre-se o risco, se isso não for 
feito, de não terem a educação apropriada. O próprio Marchesi faz notar que, em qualquer dos 
casos, “é necessário que estes alunos disponham de recursos e apoios essenciais para o seu 
ensino” e que “a ausência de recursos pode conduzir a que os professores e a comunidade 
educativa não considerem possível uma integração que vá mais além de uma mera presença 
física nas aulas”. Mas chama ainda a atenção para que a atribuição de recursos 
suplementares especificamente para os alunos assim identificados (“especialmente 
professores de apoio”), “coloca também dificuldades”, na medida em que “a sua 
dedicação quase exclusiva a alunos com necessidades educativas mais permanentes 
estabelece uma diferença entre eles e o resto dos seus colegas”, e porque “os alunos com 
necessidades educativas menos graves, estimados em cerca de 18%, não recebem novos 
recursos e a sua educação continua a ser da responsabilidade dos professores regulares”. 
Por outro lado, considera que teria sido a relação estabelecida entre a identificação de 
alunos com necessidades educativas especiais e os recursos complementares o que 
“conduziu em muitos países ao incremento da percentagem destes alunos e, inclusiva-
mente, à criação de novas categorias de exclusão” (MARCHESI, 2001). Por tudo isto, a 
este procedimento, contrapõe uma avaliação das necessidades educativas dos alunos que 
oriente a planificação curricular para cada grupo e cada escola, e os ajustamentos na 
organização escolar e nas estratégias de ensino, de modo que se “repercutam favoravel-
mente nas condições específicas em que aprende cada aluno” 1.  
 

Face a um sistema mais individualizado que associa os recursos complementares às 
necessidades pessoais dos alunos, existem outras alternativas baseadas na situação 
mais global de cada Centro Pedagógico. Esta estratégia utiliza diferentes indicadores 
para determinar quais os novos recursos que cada Centro Pedagógico necessita: o 
contexto social do Centro Pedagógico, a existência de alunos escolarizados procedentes 
de minorias culturais, a incorporação de alunos com qualquer tipo de deficiência, etc. 2 

                                                 
1 Pode ler-se em MARCHESI (2001): “As decisões sobre as necessidades educativas dos alunos têm de se 
orientar não tanto pela determinação dos problemas de aprendizagem que o aluno evidencia ou pelos 
apoios que necessita mas sim pela orientação do tipo de resposta educativa que é mais adequada. A ênfase 
principal tem de ser colocada na proposta curricular que se implementa e nas iniciativas que se 
proponham tomar para melhorar o funcionamento da instituição escolar, o que se irá repercutir favoravel-
mente nas condições específicas em que aprende cada aluno”. 
2 Acrescenta que “este princípio mais geral não se opõe a que se proporcionem recursos suplementares 
quando se escolarize numa escola algum aluno com graves problemas de aprendizagem”. O que pode 
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  Mas a razão das diferenças entre os estabelecimentos escolares 3, e as suas 
consequências de um ponto de vista da estrutura social, não são questionadas. E quando 
essas diferenças são pensadas numa lógica de populações “excluídas” e de “underclass” 
4, sem querer questionar a estrutura social, isso leva a uma política educacional 
compensatória – que não chega a ser de descriminação positiva – de que os TEIP e as 
ZEP são exemplos em França e Portugal 5.  

  Na perspectiva de MARCHESI (2001), é a escola no seu conjunto que recebe 
novos professores de apoio e é a ela que cabe organizar a sua actividade de tal maneira 
que se evitem as estratégias menos inclusivas e de forma a “potencializar o 
compromisso” dos professores com o ensino de alunos com necessidades educativas 
especiais – Mas, realmente, de molde a responsabilizá-los por todo o sucesso ou 
insucesso de um sistema educativo escolar; muito mais do que uma prática educativa 
realizada por professores mais ou menos isolados em salas de aula, ou “às aranhas” 
numa escola, cuja missão está longe de estar definida (ao contrário do que diz, e talvez 
pense, a ministra da educação escolhida por Pinto de Sousa 6) e que estão muito longe 
de controlar. 

Ambas as posições em relação à problemática da identificação e planificação individual 
reforçam os pólos opostos que constituem estes dilemas e apresentam argumentos coerentes em 
defesa das respectivas teses. Esta situação obriga a uma reflexão mais aprofundada sobre o 
alcance destes dilemas, sobre a forma de proporcionar recursos diferenciados e, mais 
geralmente, sobre o modo de encarar a diferença.  
 
 
5.5.1. Identificação/Categorização  

 
Num livro que organizou e publicou em 2001, David Rodrigues escreveu: 
 

A designação de “necessidades educativas especiais” (NEE) — agora com mais de 25 
anos — foi criada com o objectivo de contribuir para situar o processo educativo nas 
necessidades que a pessoa apresenta e não no seu todo “defectológico”. Procurou, 
assim, retirar um estigma de “deficiência” mas não deixou de, por sua vez, “rotular” 

                                                                                                                                               
parecer despudoradamente contraditório, se não se tiver em conta uma diferenciação que este autor (e 
outros que se guiam pelo ideário do inclusivismo) fazem, de uma forma não explícita, entre dificuldades 
de aprendizagem resultantes de factores sociais e outras inerentes a patologias orgânicas.  
3 Sobretudo no que se refere à organização ao nível de rede escolar e opções políticas a esse nível. 
4 Cf. BOURDIEU, 2001, CORREIA 2003 e CANÁRIO 2006; mas ver também a explicação da Ministra 
da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, quando se viu confrontada com escolas onde filmagens por 
câmara oculta mostraram o comportamento dos alunos em salas de aula de algumas escolas, que o ME 
procurou fazer crer serem em número reduzido (talvez umas dez, em todo o país) e poderem ser 
explicados pelas características das populações que essas escolas servem. 
5 As políticas educacionais evoluíram depois para um discurso de “autonomia das escolas organizadas em 
agrupamentos”, que, como se pode ver no subcapítulo seguinte, são parte de uma política de 
“desconcentração/recentralização” que responsabiliza as escolas e as “comunidades” pelas situações de 
impasse, mantendo-as sob controlo da administração governamental nos aspectos essenciais. Mais 
recentemente, assiste-se a um disfarce da diferença e desqualificação dessas escolas sob o eufemismo de 
enriquecimento do currículo, com actividades extra, sem que os problemas centrais da aprendizagem de 
competências básicas esteja resolvido, e no pressuposto (diga-se assim para os que mantêm alguma 
crença na bondade de intenções, honestidade intelectual e responsabilidade cívica dos governantes que a 
classe política vai produzindo) de que a abertura cultural vai promover a aquisição dessas competências e 
da motivação para a sua aprendizagem. Mas, mesmo que esse efeito exista, ele não produz, por si só, 
resultados significativos na aprendizagem de um grupo concreto, como tem procurado demonstrar 
Bernstein (Ver p. ex. BERNSTEIN e SOLOMON, 1999). 
6 Cf. LIMA E AFONSO, 2002, sobre as contradições e Adalberto de CARVALHO, 1988, pp. 122-133, 
sobre as finalidades da educação. 
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(ainda que com outro rótulo) os alunos que eram identificados como tendo dificuldades[7]. 
Não deixa de ser importante reflectir sobre a dependência que os critérios de categoriza-
ção sempre evidenciaram face a factores sociopolíticos. (RODRIGUES, 2001) 8 

  
 Sem dúvida que qualquer classificação separa arbitrariamente, se se basear em 

grandezas que não se distribuem de forma discreta mas sim segundo um continuum. 
Isso não significa, porém, que não sejam reais as características que são usadas; sendo 
que a selecção dessas características, mesmo que reais, é sempre determinada 
socialmente; como, no Subcapítulo 3.3 desta tese, já se viu que Bourdieu torna bem 
claro em O Que Falar Quer Dizer, na sequência das análises de Foucault e de 
desenvolvimentos da filosofia da praxis como a teoria crítica. Rodrigues não passa 
porém por uma análise sociopolítica que identifique os interesses que estão por detrás 
da selecção daquelas características 9. 

 No referido livro, prossegue na consideração desta questão escrevendo que:  
 

Ser ou não deficiente mental depende do lugar em que se está e dos critérios que são 
usados para classificar, mais do que das capacidades evidenciadas pelo indivíduo. Não 
existe forma, mesmo com todos os meios de identificação disponíveis, de diferenciar uma 
pessoa com deficiência mental com alto funcionamento de outra, sem deficiência mental, 
com baixo funcionamento. 10  

 
 Uma tal distinção pressupõe noções de “deficiência mental” e de 

“funcionamento”, que aqui são jogadas uma contra a outra, quando deviam ser 
utilizadas articuladamente. A verdadeira questão estaria no valor preditivo desses testes, 
quer em relação ao dito “funcionamento” -- pode supor-se que “... em contextos 
habituais do quotidiano” --, quer em relação a provas escolares ou mais especificamente 
académicas 11. Para efeitos de se confrontar com um currículo do tipo do antigo liceu, 

                                                 
7 Pode confrontar-se com as considerações de Luís Miranda Correia sobre as noções de “dificuldade de 
aprendizagem”, em nota no subcapítulo anterior.  
8 Há, nas palavras de David Rodrigues que aqui foram transcritas, alguma falta de reflexão sobre vários 
modos como foi usado o conceito de NEE, nomeadamente por Wedell e, como aqui se viu no Subcapítulo 
5.2, por Bautista e por outros autores em Espanha. (Ver RODRIGUES 2006, para uma série de 
considerações mais realistas).  
9 Cf. BOURDIEU (1979, 1997, 1998), para quem as classificações são sempre construções sociais. A 
questão é compreender porquê aquelas e não outras, e em benefício de quem. 
10 Noutro texto, RODRIGUES (2003) atribui esta argumentação a Gelb (1997), mas a ideia pode ser 
relacionada também com o conceito de “potencial de realização” desenvolvido por Sternberg: “O certo é 
que nenhuma classificação, por exemplo, de deficiência mental produzida até hoje permite travar 
claramente uma distinção entre pessoas com um elevado desempenho e com deficiência mental e outra 
pessoa com um baixa desempenha mas sem deficiência mental.”  
11 Ter presente BOLTANSKI e THÈVENOT, 1991, sobre o valor social de “provas” em que se baseia a 
atribuição/reconhecimento de “grandeza”, entre as quais se pode considerar as provas escolares; e Piaget 
e ADEY e SHAYER (1994) sobre o desenvolvimento de competências cognitivas requeridas para várias 
áreas do saber organizado científica ou disciplinarmente. 
Cf. tb. KAUFMAN, 2002, quando escreve: “Os ataques à testagem em si, quer ela seja padronizada ou de 
qualquer outro tipo, parecem-me mal dirigidos e anti-intelectuais. Fortes e cerrados ataques à testagem 
padronizada parecem-me ser contraproducentes e uma garantia de constituir obstáculo ao 
desenvolvimento da educação, ao impedir que informação importante seja recolhida. Repare-se que, 
quando num aluno específico é detectado um problema de aprendizagem com base num teste anual (ou 
num teste por período realizado pelo professor), é demasiado tarde para abordar o problema da forma 
mais eficaz. [...] Os testes padronizados podem revelar coisas que os testes elaborados pelos professores, 
baseados no currículo, não conseguem. É importante saber qual o desempenho de uma turma, de uma 
escola, de uma área educativa ou de um Estado, por comparação com a média. Condenar os testes 
padronizados faz tanto sentido como condenar as tabelas de crescimento que nos ajudam a compreender o 
estado de uma criança, por comparação com a altura e o peso médios definidos para uma certa idade. Faz 
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alguns testes devidamente aferidos como o WISC teriam razoável poder de previsão. 
Possivelmente esses testes teriam menor poder de previsão em relação ao sucesso num 
currículo politécnico. A comparação das capacidades mais adequadas a vários 
currículos e a várias “pedagogias”, levaria directamente a considerações sociopolíticas 
como as que aqui se viu que faz Bernstein 12, mas não é essa análise que faz Rodrigues, 
nem qualquer outro inclusivista.   

 Para decidir qual o enquadramento educativo a dar a uma criança com grande 
dificuldade de adaptação associada a uma série de sintomas medicamente identificados, 
será mais importante caracterizar o seu funcionamento em variados contextos 13. Mais 
complicada e discutível é a situação em que se usa uma avaliação de QI para contribuir 
para uma decisão em relação ao tipo de exigência que se deve ter com um jovem aluno 
de 12 ou 14 anos que está com dificuldades no acesso a um currículo organizado com 
base em saberes disciplinares científicos como Biologia ou Física. Uma avaliação de 
estádios de desenvolvimento com base em Piaget, com adaptações como as de ADEY e 
SHAYER (1994), seriam uma alternativa, mas provavelmente colocar-nos-iam numa 
situação em que, para esse aluno, deviam ser planificadas aprendizagens numa área 
próxima do seu desenvolvimento em áreas de competências operacionais que poderiam 
estar muito mais próximas das actividades previstas para um 2º ciclo do que para as 
previstas para o 3ºciclo. O problema da avaliação/classificação pôr-se-ia sempre, e com 
efeitos classificatórios e estigmatizantes, mesmo que se tratasse, como aqui, somente de 
adequar a planificação curricular.  

 Não tendo em conta usos escrupulosos que são feitos do conceito de NEE, e 
tomando como referência as suas utilizações mais caricatas, David RODRIGUES 
(2003) diz que mesmo com o conceito de NEE, a “rotulação” continuou. “Rotulação” 
que segundo ele “contribuiu para o reforço da utopia da homogeneídade [14] na medida 

                                                                                                                                               
tanto sentido quanto objectar a comparar a temperatura corporal de uma criança, a contagem de glóbulos 
brancos ou a força com valores médios com uma norma. É evidente que as pessoas podem fazer coisas 
estúpidas com a informação, incluindo quadros de resultados, mas tal não faz com que os testes sejam 
inadequados. Não querer saber qual o desempenho de uma criança ou de um grupo por comparação com a 
norma, quer seja no domínio da educação ou da fisiologia, é uma falta de senso comum e de preocupação 
que muitos de nós consideraríamos raiar a estupidez criminosa.” 
  No entanto, Kauffman reconhece e faz notar que “testar só é útil se forem estabelecidas as comparações 
correctas pelas razões certas”. 

“Quando se tenta avaliar o progresso de um aluno num currículo, talvez a comparação mais importante a fazer seja a que diz 
respeito ao desempenho do aluno ao longo do tempo [Comparação a si próprio?]. Mas, querer-se-á também saber se a tendência 
evolutiva foi marcante ou suficientemente pronunciada para que o aluno possa recuperar e não apenas manter um rendimento 
inferior a alunos típicos da mesma idade. (É bom lembrar que alguns alunos não reagem à melhor instrução que somos capazes de 
oferecer e que é um facto que alguns discentes permanecerão abaixo da média, sempre que se estabeleça qualquer comparação 
razoável). 
12 Cf. tb. GOODSON, 1997 
13 Cf. VIEIRA e PEREIRA, 1996. 
  Claro que os benefícios dessa avaliação mais abrangente são para todas as crianças e jovens. 
14 A propósito da homogeneidade, pode ler-se em KAUFFMAN (2003): “A homogeneidade dos grupos é 
importante para a instrução mas não em todas as situações. A homogeneidade nas salas de aulas deve ter 
por base o desempenho unicamente relacionado com a instrução. Isto significa que a heterogeneidade 
étnica, de género, de estatuto social e económico, assim como outros factores, não deve ter peso para a 
instrução. O que importa é que a homogeneidade seja limitada ao desempenho no domínio da instrução. 
Os grupos heterogéneos são desejáveis noutras situações escolares em que o objectivo não seja a ins-
trução (isto é, em situações primariamente sociais).” 
  Noutro texto, RODRIGUES (2001, p. 16/17) faz justamente notar que: “A escola tradicional constituiu-
se, como dissemos, para homogeneizar as experiências académicas para todos os alunos e, desta forma, 
cumprir o seu desiderato de igualdade de oportunidades [Mas cf Durkheim sobre a necessidade de 
diferenciação – Cf tb. GOODSON, 1997]. Porém, os alunos com qualquer necessidade especial de 
educação não poderiam ser integrados nela, dado que rompiam essa regra fundamental de homogenei-
dade. Criaram-se assim escolas especiais, organizadas maioritariamente por categorias de deficiência, 
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em que, se duas pessoas têm o mesmo rótulo (isto é, a mesma categoria de dificuldades 
ou deficiência), logo se conclui que as suas necessidades educativas são iguais”. 
  A este tipo de argumentação pode contrapor-se que, evidentemente, há grande 
heterogeneidade entre as crianças com discapacidades, e grande diversidade de NEE, 
como há grande diversidade em relação a muitos aspectos em qualquer população. Se se 
enquadra em pequenos grupos os alunos a cujas NEE se responde com planificações 
individuais e com recursos específicos, é só por razões de economia na organização dos 
recursos salas e professores, tal como se faz em grupos maiores com outros alunos, que 
se considera poderem alcançar os objectivos e as metas educacionais previstas sem tão 
grande especificação. Embora o resultado seja muito frequentemente uma 
estigmatização, e possa ser visto, ou mesmo levar de facto, a uma desqualificação do 
ensino dessas crianças. O problema, quando se considera o carácter dilemático das 
decisões sobre a educação destas crianças, é que o risco de desqualificação do 
ensino/aprendizagem que lhes é proporcionado é ainda maior quando se segue uma 
orientação inclusiva, sobretudo atendendo aos recursos realmente existentes e às 
circunstâncias reais – como se viu que Liberman procura demonstrar e como 
HEGARTY (2006), embora adepto da inclusão, reconhece poder estar em questão. 

 No texto de uma conferência de Rui Canário na Faculdade de Motricidade 
Humana em 2005, (a que já foi feita referência no Subcapítulo 5.3), publicado por 
Rodrigues em 2006, pode ler-se: “Evidentemente, nenhum destes grupos - nem o grande 
(que corresponde à”norma”) nem o pequeno - é homogéneo, o que conduz a dissociar o 
debate sobre a “educação especial” da defesa do direito à diferença e da pertinência de 
lógicas individualizadas de ensino/aprendizagem.” (CANÁRIO, 2006). Este autor 
lembra dados de L. M Correia segundo os quais, 20% das crianças “tem marcas muitas 
vezes irreparáveis” que decorrem das suas “lutas diárias pelas aprendizagens (que) são 
diárias e continuas”, e nalguns casos a sua dificuldade de adaptação à vida e mesmo à 
vida no contexto familiar, constituindo “o mundo das crianças e adolescentes com 
necessidades especiais” (CANÁRIO, 2006, citando Correia, 2005). E confrontando-os 
com outros em que o mesmo autor circunscreve o universo dos alunos com 
“dificuldades de aprendizagem” a números mais razoáveis segundo os quais “a 
percentagem de alunos com Dificuldades de Aprendizagem no sistema escolar 
português será de cerca de 5 a 10%” (idem) 15, assinala uma ambiguidade na definição 

                                                                                                                                               
com a convicção de que agrupando os alunos com a mesma categoria e as mesmas características se 
poderia aspirar a desenvolver um ensino homogéneo, segundo o modelo da escola tradicional. Por isso, a 
concepção da escola tradicional e homogéneos remete para a criação das escolas especiais: elas são, como 
dissemos, dois aspectos do mesmo tipo de valores.” 
15 É conveniente recordar aqui a explicação de CORREIA (2001) sobre o termo dificuldades de 
aprendizagem. 

“As necessidades educativas especiais abarcam, portanto, um conjunto de situações, tal como 
deficiência mental, deficiência visual deficiência auditiva, problemas motores, problemas de 
comunicação, perturbações emocionais e dificuldades de aprendizagem. Deixei, propositadamente, as 
dificuldades de aprendizagem para o fim, dado que elas merecem que eu abra aqui um parêntesis, uma 
vez que, a meu ver, sobre esta matéria é muito grande a confusão instalada no nosso país. 

O termo dificuldades de aprendizagem aparece na literatura científica portuguesa há muitos anos, 
penso que pela mão do Professor Victor da Fonseca, que, ao usá-lo, estava a referir-se ao termo learning 
disabilities, na língua inglesa (Fonseca, 1984, 2000). Desde então, tem sido um termo amplamente usado 
por vários autores, como significando, numa perspectiva orgânica, uma desordem neurológica que 
interfere com a recepção, integração ou expressão de informação e que, numa perspectiva 
educacional, pode reflectir-se numa discapacidade (estou a pedir ao espanhol este termo emprestado, já 
existente no seu dicionários há mais de 10 anos, por julgar que ele reflecte bem melhor a falta de 
capacidade para desempenhar determinada tarefa do que o termo incapacidade, que mais parece traduzir 
uma inabilidade generalizada) para a aprendizagem da leitura, da escrita, do calculo ou para a aquisição 
de aptidões sociais (Fonseca, 1984, 2000; Correia, 1991; Correia e Martins, 1999; Cruz, 1999). 
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do âmbito da educação especial que é fonte de equívocos a nível conceptual. É num 
quadro conceptual marcado por esses equívocos que, como este autor reconhece, se tem 
colocado as questões de quanto a problemática do insucesso deve recair na Educação 
Especial, e da necessidade de especialização profissional. E nesse quadro são tomadas 
decisões relativas à necessidade de serviços, de recursos e de metodologias e 
transformações curriculares. 

 Canário, que analisa a questão de uma posição quase exterior ao subcampo da 
educação especial, mas geralmente atento à problemática da diferença na educação, 
considera que se deve reconhecer que “existe um problema bem delimitado a um 
pequeno número de crianças que se distinguem [cuja educação coloca problemas 
particulares, que transcendem a escola], que exigem pessoal especializado, e que 
justifica que se ponha o problema teórico e prático da «educação especial»”. Ora isto 
implica um procedimento de identificação rigoroso, criterioso e escrupuloso desse 
pequeno número de crianças 16.  
  Luis Miranda CORREIA (2003), autor bem no centro do subcampo da educação 
especial, refere-se às decisões a tomar acerca da classificação e colocação do aluno em 
determinada modalidade de atendimento, como sendo o terceiro objectivo da avaliação 
no seu Modelo de Atendimento Diferenciado, reconhecendo que corresponde à fase 
mais controversa do modelo, dado que há muitas vezes a necessidade de se classificar o 
aluno para, assim, o qualificar para os serviços de apoio especializados. E traz em seu 
apoio um texto do Departamento Federal de Saúde, Educação e Bem-Estar dos EUA 
(1984): 
 

A classificação das crianças excepcionais (por nós designadas de crianças com NEE) é 
fundamental para se conseguir os serviços de que necessitam, planificar e organizar 

                                                                                                                                               
Por outro lado, uma grande maioria dos profissionais de educação interpreta o conceito num sentido 

muito mais amplo, considerando as dificuldades de aprendizagem como todo o conjunto de problemas 
de aprendizagem que ocorrem nas nossas escolas, talvez pelo facto do significado do termo dificuldade 
estar bastante próximo do termo problema. 

Também, para complicar ainda mais esta situação, começam alguns autores a usá-lo com significados 
ainda mais díspares, a misturá-lo com deficiência mental, por exemplo, no sentido de retirar a esta 
problemática a sua conotação orgânica, tentando impor-lhe uma conotação educacional (Bairrão e cal., 
1998 [Ver a classificação estatística que consta de orientações ministeriais do final dos anos 90, com a 
diferenciação de DA ligeiras, moderadas e severas (correspondendo estas duas categorias a casos até 
então classificados como deficiência mental, nomeadamente os associados a trissomia do cromossoma 
21]). Nobres sentimentos estes, mas perante todo um passado científico que sempre se referiu às 
dificuldades de aprendizagem (learning disabilities) em termos de uma problemática a ter em atenção, 
com direito a serviços de apoio especializados, afirmo eu e muitos outros investigadores (Kirk 1962; 
Johnson e Myklebust, 1967; Fonseca, 1984; NJCLD, 1994; Bender, 1995; Smith e col., 1997), o 
posicionamento destes autores veio, na minha opinião, confundir ainda mais os já confusos profissionais 
de educação e os pais. Parece-me que, neste caso, o facto de na literatura inglesa da especialidade, de há 
uns anos a esta parte, se ter começado a usar o termo learning difficulties, tantas vezes como sinónimo 
de problemas de aprendizagem, pode ter influenciado estes autores.” 
  A este propósito podem também ser importantes as seguintes considerações de LIEBERMAN (2003): 
“A definição de dificuldades de aprendizagem é mais imprecisa porque as pessoas que constituem esta 
população se revelam bastante diferentes, em termos das manifestações dos seus problemas. Tal como as 
pessoas com problemas físicos, as que apresentam dificuldades de aprendizagem estão representadas em 
todas as profissões e envolvem-se em todos os fins académicos. As que têm sucesso nestas áreas são 
normalmente excepcionais em aspectos que lhes permiem ultrapassar e compensar as suas dificuldades. 
Normalmente, são extremamente perseverantes e exibem inúmeras capacidades, em termos globais. As 
pessoas com dificuldades de aprendizagem que não apresentam estas características normalmente estão 
ausentes dos meios académicos e profissionais.  
16 Cf. MARCHESI. 2001, HEGARTY, 2001, CORREIA, 1997, 2001 e 2003, e ainda BAUTISTA, 
1993/1997, sobre os protocolos exigidos pelos regulamentos ou definidos consensualmente entre os 
especialistas. 
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programas de apoio e determinar os resultados das intervenções. Existe a ideia, 
frequentemente manifestada, de que se deve prescindir totalmente da classificação das 
crianças excepcionais. Trata-se de uma aspiração errada. A classificação e a rotulagem 
são fundamentais para a comunicação humana e resolução de problemas. Não 
queremos fomentar a crença de que se abandonarmos a classificação se acabam todos 
os males. O que defendemos é que as categorias sejam precisas e os sistemas de 
educação sejam o mais exactos possível com respeito à descrição destas crianças, a 
fim de que possamos planificar e elaborar os programas mais adequados às suas 
necessidades. 

 
  Este autor considera inaceitável o que se passa no Sistema Educativo Português, 
no que concerne às necessidades educativas especiais (NEE), porque confunde a todos 
com uma “legislação contraditória, muitas vezes imprecisa e, outras, não 
regulamentada, parecendo, muita dela, um conjunto de «páginas mortas» atiradas para 
o Diário da República para «inglês ver»”. 
 

[...] por um lado, diz não à categorização, e aqui passo a citar a alínea primeira do 
preâmbulo do Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto, que refere “a substituição da 
classificação em diferentes categorias, baseada em decisões do foro médico, pelo 
conceito de alunos com necessidades educativas especiais, baseado em critérios 
pedagógicos”, e não nos elucida, neste diploma, nem em qualquer outro [17], sobre o 
significado das várias problemáticas que as NEE englobam [18]  
[...] por outro lado, diz sim à categorização, ao referenciar as várias problemáticas que 
constituem as NEE, num relatório da OCDE, bastante recente, datado de 2000, onde, no 
quadro que diz respeito a “Besoins éducatifs particuliers: Statistiques et indicateurs”, e 
nomeando Portugal, se refere a categorias que vão desde a “incapacité mentale”, 
passam pela “instabilité/perturbations affectives” e desembocam nas “maladies 
chroniques ou graves”. 19 
 

  Já se pôde ver, no início do Subcapítulo 5.2, como outros autores que valorizam 
o conceito de NEE sem colocarem o acento numa ruptura entre integração e inclusão 
fazem um uso desse conceito que impõe uma prática em que a identificação das 
necessidades educativas é funcional à diferenciação de medidas e recursos, sem caír 
minimamente nos efeitos da rotulação descritos por Rodrigues. Pode ver-se em 
Necessidades Educativas Especiais (BAUTISTA, 1997, e GONZALES et al, 1997) 
como o objectivo primordial desse diagnóstico e avaliação das necessidades educativas 
especiais deve ser o determinar da actuação educativa ou das ajudas que seja necessário 
proporcionar aos alunos com essas necessidades. Pode encontrar-se aí uma reflexão 
sobre várias práticas de identificação das NEE. 

 Citando Giné (1987), Bautista lembra que “tradicionalmente, seguindo o modelo 
médico, na avaliação fez-se finca-pé no défice e na posterior etiquetação, e que “uma 
consequência inevitável, entre outras, é que a etiqueta com que sempre era concluído o 
diagnóstico convertia-se pouco a pouco em explicação e causa do comportamento da 
pessoa com problemas” 20. E prossegue com as seguintes considerações:  

                                                 
17 Ver Despacho de 1987 e outro sobre a criação das EEE, em 1988, o qual fala em problemáticas 
específicas. 
18 Do relatório Warnock e de BAUTISTA (1997) pode deduzir-se que são todas as problemáticas ligadas 
ao insucesso escolar, ou às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. O que não é bem a mesma 
coisa, pois que estas fazem parte do próprio processo, enquanto processo de crescimento e adaptação 
mútua. É-se atirado para a ideia de que poderia tratar-se de dificuldades resultantes de limitações ou 
dificuldades que surgem como estando mais ligadas com características específicas de alguns alunos. 
19 Cf. orientações da DREL e da NOEEE, em 1998 e 1999, para o preenchimento de quadros estatísticos 
de atendimento em educação especial por escolas e equipas de educação especial.  
20 Bautista critica também a utilização, no contexto da educação especial, de provas de inteligência ou 
similares: “É conhecido o desprestígio sofrido pela utilização de provas psicométricos, entre outros 
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Esse diagnóstico, em geral efectuado pela equipa psicopedagógica a pedido do 
professor, servia apenas para confirmar a ideia que este já tinha das limitações da 
criança em questão. Esta confirmação dos especialistas era utilizada pelo professor, em 
alguns casos, para justificar, perante si próprio e perante os outros, o fraco progresso 
obtido pelo aluno.  
[...] É curioso observar alguns relatórios psicopedagógico onde tudo é expresso em 
termos negativos -- «não conseguem», «não chega», «não tem», «não domina», «não 
faz» --, ocupando-se a maior parte do texto com a descrição destes aspectos e 
concedendo-se pouco espaço à descrição de outras características positivas, a 
orientações adequadas, ou a precisar as ajudas pertinentes para tentar superar as suas 
limitações. 

 
  Por isso, faz recomendações como esta:  
 

Num primeiro momento é o professor responsável, que mais e melhor conhece o aluno, 
que deverá ter um papel importante na identificação das necessidades educativas 
especiais através da observação sistemática, da recolha de dados, do descrever sem 
etiquetar, etc., podendo, se o caso o ultrapassar, recorrer à ajuda do professor 
especialista - professor de apoio, terapeuta da fala, orientador -- e/ou das equipas 
interdisciplinares. 
 

Concluindo com a insistência em que “a avaliação psicopedagógico das necessidades 
educativas especiais deve ter um acentuado carácter funcional”. 
 
 Quem trabalha na educação especial sabe bem que as práticas aqui criticadas 
podem ser encontradas em técnicos com uma orientação inclusivista tanto quanto 
noutros com outras orientações. Técnicos orientados pela ideia de integração podem ter 
em consideração as recomendações de Bautista. Era o caso do grupo de professores e 
educadoras de infância cuja prática e cuja narrativa foram estudadas para a elaboração 
desta dissertação, o qual valorizava sobretudo a avaliação em múltiplos contextos. 
Como se pode ver no Capítulo 4 e no texto Nós anexo a esta dissertação, estes 
professores estavam bem conscientes de que tinham que lidar, em todas as 
situações e a todos os níveis, com o dilema da avaliação/identificação de 
necessidades versus diferenciação estigmatizante, e isso era um dos objectos da sua 
reflexividade institucional. Pode dizer-se que esses professores se orientavam por uma 
ideia desenvolvida quer por Kauffman, quer por autores que foram aqui considerados 
como adoptando o ideário da inclusão de forma flexível, como Lieberman e Bautista, 
para quem se trata de responder às NEE numa escola pública que se organiza de 
forma flexível segundo um continuum de serviços e adaptações 21. 

 Já a afirmação de Bautista de que “o currículo escolar é o referente básico para a 
identificação e avaliação das necessidades educativas especiais e para a determinação 
dos apoios específicos que o aluno poderá necessitar num determinado momento” 
suscitava naqueles professores algumas reservas que apontavam para uma análise mais 
crítica -- que, porém, não levavam a cabo. Essa análise da referência a um currículo 

                                                                                                                                               
motivos, pela sua reduzida utilidade para delinear a acção educativa. É de recordar que a psicometria e os 
testes de inteligência nasceram nos começos do século com a intenção de elaborar um instrumento que 
servisse para identificar, e posteriormente separar, os alunos não aptos para o ensino comum na escola. 
Até datas bem recentes, à obtenção desta medida da inteligência seguia-se o afastar da escola regular as 
crianças com atrasos, os que obtinham um quociente intelectual (Q.l.) abaixo de certos limites.”  
21 Diferentemente do ideário inclusivista, não se trata de um leque de adaptações para ser disponibilizado 
aos clientes conforme as suas estratégias. Cf. as considerações de BALLION, 1982, e de DUBET, 2002, 
estas aqui reportadas e analisadas no Subcapítulo 3.8. 
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escolar comum 22, essencial no ideário da inclusão, passaria pela análise do currículo em 
várias perspectivas, mas é aqui apenas esboçada no Subcapítulo 5.6 começando por 
algumas questões políticas da organização escolar e curricular.  
 
 

                                                 
22 Por exemplo para GONZALES et al, 1995, já não se trataria de elaborar “programas alternativos 
completos que geralmente o aluno deficiente não consegue completar”; mas sim da “introdução de 
medidas capazes de flexibilizar o currículo normal nos seus níveis de concretização”, quer ao nível do 
projecto de escola, quer na programação das aulas. 
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5.5.2 O Nivelamento das Diferenças na Valorização da Diferença  
 

Num texto introdutório a Educação e Diferença (RODRIGUES, 2001), pode ler-se: 
 

... Toda a nossa educação tem sido organizada em categorias e feita de molde a 
exacerbar a ‘categorização’ ou o que por outras palavras poderíamos chamar o 
‘pensamento tipológico’. Basicamente, o pensamento tipológico defende que existem 
grupos humanos que diferem essencialmente de outros grupos humanos e que estas 
diferenças entre grupos se sobrepõem às diferenças entre os indivíduos. Dito de uma 
forma mais directa, o pensamento tipológico diz-nos que há mais características que 
identifiquem, por exemplo, uma mulher com outra mulher, um deficiente com outro 
deficiente ou um negro com outro negro, do que as que os identificam globalmente com 
os seres humanos.  
 

E Rodrigues prossegue dizendo que “o pensamento não tipológico, pelo contrário, 
defende que as diferenças não se podem confinar a grupos sociais específicos (homens, 
mulheres, deficientes, africanos, pobres, etc.), mas que estão difundidas uniformemente 
por todos os humanos”.  A falência do pensamento tipológico seria demonstrada pela 
sua “incapacidade de traçar fronteiras claras entre os grupos que afirma serem 
essencialmente diferentes entre si”. Nesta lógica coloca retoricamente estas questões:  
 

Que característica pode assim ser tão delimitadamente atribuída a um grupo que se torne 
essencialmente distintiva face a outro grupo? E se não se pode tratar com clareza e 
delimitação a fronteira entre os diferentes grupos, para que servem as categorias e os 
tipos se afinal não se mostram mutuamente exclusivas e, pelo contrário, se interpenetram 
a cada passo?”  
 

 A valorização de características que identifiquem um grupo estereotipadamente 
definido, desvalorizando as que os identificam globalmente com os seres humanos é um 
limite para que pode tender a tipificação. Mas a tipificação é teorizada por sociólogos e 
antropólogos como BERGER e LUCKMANN (1967/1973) 23, ou Giddens (em The 
Constitution of Society) como estando na base da vida social quotidiana; uma teorização 
em que é reconhecida também a importância de situações em que essas tipificações tem 
que ser problematizadas. A referência de David Rodrigues, embora reconheça que “o 
nosso pensamento está muito formado nesta concepção tipológica” e que “a nossa 
cognição se formou, em grande parte, pelo facto de sermos capazes de organizar a nossa 
experiência em categorias”, fica-se pela denúncia das implicações negativas da fixação 
em estereótipos 24. O que, face à complexidade do problema, pode ter algum efeito 
retórico, mas não permite avançar muito no esclarecimento do que está em questão [25].  

                                                 
23 Na sequência de uma descrição de processos sociais e sociocognitivos que vem desde Weber. Cf. tb 
SCHÜTZ, 1974. 
24 Cf. GOFFMAN (1963/1990) em Stigma. 
25 KAUFFMAN (2003) faz uma discussão desta questão começando por fazer notar que: 
“Quando se tenta verificar se um aluno está a corresponder a uma expectativa razoável, a comparação 
com os outros é então essencial. Não temos qualquer forma de saber se uma expectativa é razoável -- 
demasiado elevada, demasiado baixa, mais ou menos correcta -- sem estabelecermos comparação com 
outros indivíduos. [ ...] Sempre que é definido um nível de desempenho aceitável, existem alguns 
indivíduos que se encontram no limite (isto é, podem ser considerados “casos— fronteira”) e os juízos 
sobre em qual dos lados da linha é que se inserem irão por vezes revelar-se incorrectos.” E argumenta 
dizendo que, embora isto lhe pareça evidente, tratando-se de algo que unicamente necessita de ser 
recordado e bem gerido, “aqueles que se opõem a esta minha visão, ou a qualquer prática de avaliação 
que produz tal efeito (o que significa a toda e qualquer avaliação, uma vez que todas produzem este 
efeito), parecem querer que as coisas sejam pretas ou brancas, zero ou um”, não obstante a maior parte 
das características humanas se inscrever numa distribuição continua, isto é, “apresentam valores que vão 
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  David Rodrigues assume esta característica da sociedade humana, concluindo 
que “a vida em comunidade e o consequente estabelecimento de regras de convivência 
entre pessoas muito diferentes condiciona a latitude de aceitação das diferenças intra-
individuais” 26. Mas, ao analisar as implicações para a educação, e em particular para a 
educação especial, fá-lo no quadro do pensamento contrafactual 27. Isso leva-o a uma 
avaliação moralista que vê nas atitudes dos indivíduos as causas deste modo de 
funcionamento, esquecendo outros níveis e processos de causalidade 28. 

Pretendendo valorizar a diversidade -- Rodrigues fala sobretudo de diferença, 
talvez como sinónimo de diversidade 29-- mas confrontado com as consequência dos 

                                                                                                                                               
do pouco ao muito, sendo possíveis gradações bastante subtis da variável”. Depois de considerar 
incontornável a constatação de que “qualquer avaliação (ou teste) razoavelmente rigorosa que apresenta 
um leque de pontuações, e não um único critério, irá produzir uma distribuição que colocará algumas 
pessoas ou coisas acima ou abaixo da média em relação ao que é avaliado” (acrescenta que: “Não é 
possível produzir uma distribuição em que todos aqueles que realizaram o teste estejam acima da média. 
Metade dos elementos em comparação estarão abaixo da mediana -- a menos que a comparação se 
estabeleça com a distribuição de outro grupo”), prossegue na sua análise da questão: 
“Para qualquer distribuição de variável continua estabelecemos um valor-limite que parece ser razoável, 
apesar de os indivíduos que se aproximam desse valor não serem bem admitidos ou não se chegarem a 
qualificar. «Alto» e «baixo», por exemplo, são distinções arbitrárias que têm um dado valor, mas se 
dissermos que uma pessoa alta mede 1,93 m, então algumas pessoas são quase altas, mas sem o 
chegarem a ser. E emitimos sempre juízos por comparação com um qualquer padrão arbitrário. Por vezes 
inserimos pessoas em categorias discretas com base numa variáveis distribuídas de forma contínua, que 
pode ser medida de maneira bastante precisa. «Alto» é um dos casos. «Idade para votar» é outro. Ainda 
assim, algumas pessoas ficam no limite, são aquelas que quase-mas-não-exactamente. E quando 
consideramos muitas variáveis de uma só vez e formamos um juízo com base na panorâmica geral -- por 
exemplo, competente ou incompetente para um trabalho específico -- por vezes iremos verificar que 
diferentes pessoas chegam a conclusões distintas relativamente ao mesmo caso (por exemplo, um 
entrevistador considera um entrevistado «competente», um outro entrevistador considera-o «não 
competente»; um revisor pode indicar «publique-se tal como está», enquanto outro pode indicar 
“proceder a importantes revisões”). Então, porque é que algumas pessoas sentem tanta dificuldade 
relativamente a NEE que implicam avaliações e juízos, tal como as dificuldades de aprendizagem, as 
perturbações emocionais ou comportamentais ou a deficiência mental? [Não esquecer BOLTANSKI e 
THÉVENOT, 1991, para quem o juízo não deve incidir sobre a pessoa, mas só sobre as sua acções] 
Porque se sentem afectados pela observação de que uma criança pode ser considerada, por uma dada área 
educativa, como apresentando uma perturbação emocional ou comportamental e tal já não acontecer num 
outro centro de área educativa, ou então se um psicólogo diz que apresenta tal perturbação e um outro 
não diz o mesmo? Trata-se de algo que me ultrapassa.” 
  Reconhecendo que “ é importante considerar os custos de incorrer em tipos de erros particulares, 
Kauffman conclui que “não há forma de isentar o ensino ou a categorização de alunos de toda a 
ambiguidade”: “Suponha-se que estamos a considerar se um aluno deve ser identificado para o servimos de educação especial. 
Se identificarmos um aluno que o não deveria ser, então o nosso erro consiste num falso positivo. Se não identificarmos um aluno 
que o deveria ser, então o nosso erro é um falso negativo. Qual é a situação pior? Tudo depende de como se perspectiva a 
identificação em educação especial -- os custos pessoais e os riscos envolvidos se se incorre num ou no outro erro. Claro que 
existem os casos evidentes, mas essa não é aqui a questão. A questão é que, em alguns casos, não sabemos com toda a certeza o que 
fazer. Não há forma de contornar esta situação. Muitos dos que trabalhamos em educação especial, verificamos que, apesar de ...as 
pessoas com necessidades especiais não poderem fazer certas coisas (e, logo, se poder dizer que, em certo sentido, não são bem-
sucedidas), é essencial que nos centremos naquilo que podem fazer. Para grande parte desses indivíduos, aquilo que podem fazer 
corresponde à maior parte do que consideramos normal ou esperado”. 
26 RODRIGUES (2001) entende que “o facto de dar espaço à diferença -- mesmo a mais visível -- dentro 
da escola é o começo de um processo que poderá conduzir à consideração da diferença mesmo nas suas 
componentes mais subtis”. Como se viu no Subcapítulo 5.2, esta é uma argumentação de Mel Ainscow 
que outros paladinos da inclusão partilham, embora alguns só até certo ponto, como HEGARTY (2006). 
Ainscow vê as crianças com discapacidades como pioneiros que abrem caminho à consideração da 
diferença na escola. Em Rodrigues, 2003, pode-se ler algumas considerações sobre a representação (ou 
imaginário) da eficácia da homogeneidade vs valor da diferença, nomeadamente o seu valor formativo. 
27 Ver Giddens em As Consequências da Modernidade e aqui no Subcapítulo 3.5, Secção 3.5.1. 
28 Cf., no Subcapítulo 3.2 desta tese, a referência à análise que Foucault faz da questão. 
29 Tenha-se presente que a maioria dos que sublinham a diferença entre integração e inclusão defendem 
que a inclusão deveria ser vista como um processo através do qual a escola ou a comunidade continua a 
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“juízos sobre a diferença”, e entendendo que “ entre estas consequências, a que parece 
ter maior impacto na educação é a de como a consideração de uma diferença pode 
conduzir à desigualdade e até à exclusão”, Rodrigues, recorre a Boaventura Sousa 
Santos (SANTOS, 1993), para quem existiria uma importante diferença entre 
desigualdade e exclusão, sendo a exclusão um conceito sociocultural e a desigualdade 
um conceito socioeconómico 30. Terá ficado evidente, no Subcapítulo 1.2 desta tese, em 

                                                                                                                                               
explorar novas formas de desenvolver respostas que valorizem a diversidade.  

Em RODRIGUES (2001) pode ler-se: “Se, por um lado, a diferença é encarada como positiva na 
perspectiva cultural, sociológica, antropológica, criativa e mesmo biológica, assistimos, por outro, a uma 
enorme massificação e uniformização de gostos, de valores, de modas, de normas de comportamento e de 
normativos de capacidades, uma espécie de globalização dos padrões de comportamento pessoal e social. 
As economias de mercado, ao valorizarem a produção, elegem, frequentemente, como valor decisivo a 
produtividade com margens de tolerância em relação a diferenças muito estreitas. Este antagonismo tem, 
obviamente, enormes repercussões na forma como são encaradas as pessoas com necessidades especiais.” 
Lembrando a este propósito o “movimento de normalização”, cuja importância reconhece, Rodtrigues 
chama contudo a atenção para uma proposta de mudança do conceito de normalização pelo conceito de 
“valorização da função social” (RODRIGUES, 2001, referindo Wolfensberger, 1985): “Esta perspectiva 
procura valorizar a diferenciação em termos de papéis sociais, em vez de tomar como referencia o 
conceito de “normal” ou uma ideia abstracta de “comunidade” [conceito que Rodrigues reconhece, fazendo 
referência a Evans e Murcott (1990), ser “um pouco romântico e até ingénuo”: “Na verdade, encara-se a comunidade como uma 
entidade consensual, de pertença e de equidade, quando de facto a comunidade é frequentemente diferenciadas, conflituosa nos seus 
interesses e mesmo discriminatória”. Rodrigues chama ainda a atenção para que “muitas vezes a integração e a 
inclusão se tornam figuras meramente retóricas” e que “a simples integração física não significa 
necessariamente que se estabeleçam contactos com a comunidade. Concluindo que “o conceito de 
‘normalização’ é bastante menos dinâmico e mais conservador do que o conceito de ‘valorização da 
função social’”, pois que “a comunidade com que a pessoa com necessidades especiais se confronta é 
bastante mais dinâmica e situada do que frequentemente se assume nos textos sobre integração”. “Tornar 
as pessoas com necessidades especiais parte da comunidade é só um primeiro passo, porque ser parte da 
comunidade significa fazer parte da sua estrutura e desempenhar um papel social. Assim o verdadeiro 
desafio a atingir é que as pessoas com necessidades especiais desempenhem funções sociais que sejam 
válidas e valorizadas”. 

Se esta proposta for pensada recorrendo à análise que BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) fazem do 
que faz “a grandeza dos homens”, pode concluir-se que no quadro da “cidade por projectos” 
(BOLTANSKI e CHIAPPELLO, 1999), muitos discapacitados encontram a sua função social na medida 
em que estão disponíveis para fazer parte de redes e projectos promovidos por especialistas na área social 
(cada vez mais em projectos singulares que, simultaneamente, fazem a grandeza de especialistas e 
“voluntários”, cuja carreira se desenvolve na sucessão desses “projectos”). Volta-se a esta questão no 
final do subcapítulo seguinte.  

Rodrigues entende que nesses novos contextos, “as pessoas com necessidades especiais não estão passivas sobre as teorias ou 
os serviços que são planeados para elas; progressivamente encontramos uma vontade mais determinada de não delegar noutras 
pessoas a defesa dos seus interesses e necessidades” e faz notar que se tem assistido ao “desenvolvimento de movimentos de ‘self-
advocacy’ ou de ‘autoprodução’, em que as pessoas com uma condição de deficiências reivindicam para si a oportunidade de 
exporem as suas ideias, necessidades e sentimentos sem a mediação de outras pessoas”.  Concluindo que: “A revelação da diferença 
como aceitável e positiva tem inegáveis consequências no entendimento educacional dos alunos com NEE. Encoraja a considerar as 
pessoas com necessidades especiais como portadoras de um passado e de uma experiência que não podem ser ignorados ou 
menosprezados quando se planeia uma intervenção abilitativa. Evoluímos assim da perspectiva de um indivíduo devedor, passivo, 
sem passado e desviante, para a de um indivíduo contribuinte, activo e crítico. A diferença, mesmo a originada por uma condição de 
deficiência, é, se adequadamente considerada, uma visão do mundo e uma postura alternativa, como nos mostram, por exemplo, as 
organizações que fomentam a arte e a expressão artística de pessoas com necessidades especiais [Cf. GRIM, 2000, sobre o mito da 
exccepcionalidade das pessoas com discapacidades]. 
30 Pode ver-se no Subcapítulo 2.4 desta tese, uma crítica a esta ideia – ideia que é muito do agrado de 
Habermas. Viu-se então que se trata de uma ideia desenvolvida contra a centralidade do conceito de luta 
de classes.  
  Note-se que ambos os conceitos pressupõem uma hierarquização dos termos da diferença. Segundo a 
síntese de Rodrigues: “Na desigualdade, o sistema de pertença dá-se pela integração subordinada, 
enquanto que na exclusão a pertença se dá pela exclusão pura e simples. Na desigualdade, quem está por 
baixo está dentro do sistema; na exclusão, ainda segundo o mesmo autor, quem está por baixo está fora, 
isto é, não compartilha da vida em sociedade [Cf referência a BOURDIEU (2000) no subcapítulo 
seguinte. Bourdieu, no artigo de 2000, sobre a underclass insiste em que ninguém está fora da sociedade.] 
A exclusão é um processo histórico através do qual uma cultura, por via de um processo de verdade, cria 
o interdito e o rejeita; em suma, estabelece o limite da transgressão (como exemplos poderíamos citar a 
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que se analisou a teorização por Marcel Mauss, quanto estes conceitos estão 
relacionados, de um modo que faz considerar com muitas reservas uma tal distinção. 
Viu-se também como Durkheim se demarcava de Marx reivindicando a autonomia do 
social em relação ao económico, enquanto que no Subcapítulo 3.3 se pode ver como 
Bourdieu as interrelacionava mas colocando o económico numa subordinação 
conceptual ao social 31. Sobre a relação entre o económico e o sociocultural e, portanto, 
entre o que (para Santos e Rodrigues) seria, por um lado, a exclusão e, por outro, a 
desigualdade, pode ver-se também nesta tese, no Subcapítulo 2.2, a referência à análise 
histórica que CASTEL (1995) faz do que designa por “metamorfoses da questão 
social”. 

 RODRIGUES (2001), tal como a maioria dos autores inclusivistas cujos textos 
têm vindo a ser analisados, entende que “a ocorrência de uma condição de deficiência é 
um factor adicional de diversidade (não o único, mas um factor adicional)” 32.  Estes 
autores fazem sistematicamente, de forma acrítica, a assimilação das deficiências, ou 
discapacidades, a diferenças que são parte da gama de diversidade aceite culturalmente numa 
população 33. 
  Esta confusão voluntária pode ter intuitos retóricos que tendem a promover a aceitação 
social dessas diferenças. Sendo esse objectivo louvável, a operação poderia ser avaliada pela sua 
eficácia, desde que os seus actores e aqueles que são sensíveis ao argumento não 
transformassem o reconhecimento de processos sociais de valorização e a identificação do 
relativismo cultural na afirmação de um princípio que nega ostensivamente aspectos da 
realidade. Este tipo de argumentação pode levar ao não reconhecimento de necessidades e 
desvantagens resultantes de discapacidades organicamente determinadas, ou à minimização da 
necessidade de políticas visando compensar essas discapacidades (que muitas vezes dão lugar a 
dependências e não meramente a desvantagens, termo que pressupõe a participação numa 
corrida ou concorrência34) 35. Ultrapassado um uso retórico, e chegando a fazer dele um 
princípio de organização da acção, a insistência neste argumento é contraproducente, quer em 
relação ao objectivo de evidenciar o relativismo na definição das diferenças culturalmente 
aceitáveis, quer em relação ao reconhecimento de necessidades e à promoção de políticas de 
provisão de recursos. 
  Por outro lado, a assimilação das “diferenças” resultantes deste tipo de discapacidades a 
“diferenças” associadas a outras estigmatizações socias, por vezes elas próprias geradoras da 
diferença, acaba por fazer uma homogeneização das estigmatizações. Como se a estigmatização, 

                                                                                                                                               
loucura, a identidade sexual ou a delinquências).” Esta concepção da exclusão é muito devedora a 
Goffman e ao interaccionismo, estando sujeita às críticas a essa corrente que aqui foram analisadas no 
Capítulo 4.  
31 Tal como faz BAUDRILLARD (1976). Mas este, na linha de Saussure, colocando uma certa concepção 
do cultural e do simbólico a reger tanto o social quanto o económico. 
32 E vê nesta consideração mais um desmentido da homogeneidade que se atribui às pessoas com o mesmo tipo de deficiência . 
33 Diferenças que não são objecto de hierarquizações, ou em que a hierarquização é frequentemente 
invertida e reversível, não afectando o julgamento sobre a totalidade da pessoa. Por exemplo, os mais 
altos podem ser valorizados no contexto de um jogo de basquetebol, mas não para efeitos de jogar ténis 
de mesa. Nem há nenhuma regra geral que tenda a valorizar os altos em relação aos baixos. Quando 
muito, uma estatura mais elevada é nalgumas culturas e contextos, valorizada numa gama de alturas mais 
próximas da média. 
34 Cf. GRIM, 2000, e POMBEIRO, 2002. 
35 Cabe aqui citar a emblemática frase de Boaventura Sousa Santos, ao falar de um metadireito que seria o 
“direito de ter direitos”: “Todos temos direito a ser iguais quando a diferença nos diminui e todos temos 
direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.” (Santos, 2001, cit. in Rodrigues 2001) 
Embora alguns estudos sobre as opiniões de alunos identificados como tendo NEE sobre a qualidade do 
apoio que lhes é prestado na escola, mostram algum desconforto com a visibilidade dada pela sua 
identificação como «alunos com NEE», onde eles gostariam de passar mais desapercebidos, pode ver-se 
no Subcapítulo 5.2 porque é que aquela formulação de B. S Santos não é resolutiva, e o dilema tem que 
ser enfrentado em cada situação concreta.  
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por ser eticamente reprovável, tornasse iguais todas as diferenças estigmatizadas. 
  Estes autores renunciam assim à identificação dos vários processos histórico-sociais em 
que se constituem e desenvolvem as diferentes estigmatizações, reduzindo a sua crítica social à 
denúncia da estigmatização e propondo medidas que amalgamam as diferenças, nomeadamente 
na escola, como se os processos sociais que as originaram pudessem ser invertidos por decreto, 
por educação moral, ou por habituação a outras atitudes, em contextos sob controlo dos 
“condutores do carro de Jagrená” 36. Considerações como as que aqui são feitas no Subcapítulo 
4.3 sobre a construção do sentido no trabalho pedagógico em CAO e relatos da experiência de 
trabalho e relação com crianças com graves discapacidades e suas famílias, como o que faz 
Olivier Grim em Du monstre à l’enfant, permitem compreender como é longo e complexo o 
processo de reconhecimento e aceitação, pelas diferentes comunidades, pela sociedade, pela 
espécie, destas crianças como um dos seus 37. Só para ter uma medida dos limites do discurso 
inclusivista, tenha-se em conta o seu silêncio sobre a problemática da “inclusão” sexual de 
pessoas com vários graus e tipos de discapacidade (raramente, discapacidade sexual e não 
necessariamente discapacidade emocional para a partilha de uma vida em comum em que a 
relação sexual seja importante), os modos e as razões pelos quais são excluídos do processo 
biológico de reprodução da espécie, os modos e os significados da sua restrição a margens do 
“mercado sexual” em que participa a grande maioria dos que pertencem à espécie humana 
(muito frequentemente passando por cima de estigmas e diferenças culturais). 
  A relação entre “deficiência” e diferença é muito problemática. Por mais que se 
queira assimilar a diferença que é inerente a cada discapacidade (assim como as 
desigualdades e desvantagens dela resultante) a outras diferenças, e dilui-la na 
distribuição das características das populações humanas, ignorando o conceito médico 
de patologia (38) e o conceito estatístico de curva de distribuição, que põe em evidência 
como na maior parte dos indivíduos de uma população há uma pequena diversidade e é 
nos extremos que a diversidade se acentua 39.  

                                                 
36 Refere-se aqui a ideia de governação sugerida por GIDDENS, 1992. 
37 Processo que GRIM, 2000, entende ser uma antropogénese individual. 
38 Por mais que esse conceito possa ser relativizado por abordagens críticas como a de Foucault. 
39 Ver VIEIRA e PEREIRA (1996) sobre a frequência de certas características e dos valores de QI 
associados a deficiente funcionamento socio-cognitivo. 


