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Subcapítulo 5.4 
Reafirmação da Instrução 

 
 

William HEWARD (2003) assume uma atitude ainda mais polémica do que os autores 
aqui referidos no subcapítulo 5.3. Diferentemente das orientações para a inclusão, este 
autor entende que a educação especial passa necessária e fundamentalmente por uma 
planificação individualizada (1), caracterizada por: 
-- Definição de metas de aprendizagem e objectivos definidos para cada aluno; 
-- Selecção e adaptação de métodos de ensino e materiais didácticos seleccionados e/ou 
adaptados, com base nos resultados da avaliação de cada aluno e nos resultados da 
investigação; 
-- Criação de ambiente(s) educativo(s) em função da disponibilização das 
“oportunidades para que o aluno aprenda e use as competências-alvo”, definidas de 
modo a que cada aluno atinja “o máximo possível de auto-suficiência e de sucesso em 
ambientes presentes e futuros”.  

Para este autor, professor e coordenador do programa de doutoramento em 
Educação Especial na Universidade Estatal de Ohio, onde lecciona desde 1975, “quando 
praticada da forma mais eficaz e ética, a educação especial é […] orientada pela 
avaliação directa e frequente do desempenho do aluno” (HEWARD, 2003, p. 38). Para 
ele, a educação especial é inevitavelmente uma intervenção especializada, na medida 
em que:  
 

1) Por vezes, a processo de ensino envolve procedimentos únicos ou adaptados, a partir 
daqueles que raramente são usados no ensino regular (por exemplo, adaptação na 
temporização, recompensas como reforço, automonitorização ... ). 
2) Inclui materiais e apoios instrucionais diversificados, tanto naturais como 
especificamente concebidos para ajudar os alunos a fazerem a aquisição e a aplicarem 
as aprendizagens-alvo (Serviços relacionados como por exemplo, audiologia. 
fisioterapias e dispositivos como por exemplo, pegas para copos adaptadas, dispositivo 
operado com a cabeça para seleccionar símbolos a usar na comunicação). 

 
 Essa intervenção teria também que ter um carácter instrutivo e intensivo 2, 
sendo dada especial atenção “aos detalhes, à precisão, à estrutura, à clareza e a um 
elevado nível de prática” de modo a ajudar cada aluno a “atingir o máximo possível de 
auto-suficiência e de sucesso em ambientes presentes e futuros” [3]. 
 Este autor defende ainda que nem todas as abordagens ao processo de ensino 
são igualmente eficazes devendo ser seleccionados os “programas instrucionais e os 
procedimentos de ensino com base na validade provada pela investigação” 4, mas tendo 

                                                 
1 Aspecto em que, como se pode ver no Subcapítulo 5.3 é seguido por L. M. Correia. 
2 São citados Zigmond e Baker, 1995, como focando a necessidade de uma instrução “sem tréguas, 
urgente”. 
3 Cf. o texto Nós e a narrativa que Isabel Parente aí faz da reacção dos professores de Boston que 
orientaram cursos de especialização em Portugal. 
4 Escreve HEWARD (2003) que: “Ao contrário das conclusões a que chegaram alguns críticos, a 
investigação conduzida nesta área produziu uma base de conhecimentos significativa e fiável, no que diz 
respeito a práticas de ensino eficazes (Greenwood, 2001; Lloyd, Weintraub e Safer, 1997). A 
investigação de carácter empírico produziu um conjunto substancial de conhecimentos, nomeadamente 
no que diz respeito a abordagens estratégicas (por exemplo, apoios mediados (Coyne, Kamoenni e 
Simmons, 2001), avaliação funcional (Horner e Carr, 1997) e a procedimentos tácticos -- por exemplo, 
“pensar em voz alta” (Swanson e Hoskyn, 2001) --, adaptação na temporalização (Kratzer, Spooner, Test 
e Koorland, 1993) que os professores de educação especial devem saber seleccionar e implementar com 
conhecimento de causa e de forma profissional.” 
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sempre em vista os resultados de cada aluno, através de uma “monitorização cuidadosa 
e constante dos progressos do aluno, medição e /avaliação frequente e directa da sua 
aprendizagem, com vista a definir eventuais modificações a introduzir na instrução. Dá 
como exemplos a investigação sobre a “instrução precoce no domínio da leitura, que 
reduz as probabilidades de as crianças desenvolverem posteriormente problemas nessa 
área (Coyne et al., 2001; National Reading Panel, 2000)” e “componentes de programas 
de educação especial no ensino secundário que aumentam o sucesso dos alunos na 
transição da escola para o trabalho (por exemplo, Patton, Cronin e Israels, 1997)”.  
 Heward faz notar que “as observações realizadas em contexto de sala de aula 
sugerem que a educação recebida por muitos alunos com NEE não beneficia de tais 
conhecimentos (Kauffman, 1996; Moody, Vaughn, Hughes e Fisher, 2000; Wagner, 
Blackorby, Carneto e Newman, 1994)”, concluindo que “as ferramentas instrucionais 
decorrentes da investigação são subaproveitadas na educação especial”. Atribui esse 
facto, em parte, à generalização de algumas noções sobre educação especial que 
considera enganadoras e que analisa no artigo seleccionado por L. M. Correia (2003). 
Muitas dessas ideias por ele criticadas são características da orientação para a inclusão, 
e algumas são mesmo apresentadas pelos inclusivistas como indiscutíveis avanços em 
relação ao modelo de “integração”. Outras estão associadas a um tipo de “pedagogia 
invisível” (BERNSTEIN) que visa a construção de sujeitos autorregulados e a 
diferenciação de ritmos e processos de aprendizagem, de modo a assegurar o que os 
seus proponentes dizem ser a não selectividade da escola e a máxima realização do 
potencial de cada um 5. Assim, segundo Heward, está generalizado um conjunto de 
ideias segundo as quais 6: 
 

1. Para de facto aprenderem, os alunos devem estar intrinsecamente motivados. [7] 
2. Promover a auto-estima dos alunos é o objectivo principal de um professor.  
3. Os professores não necessitam (e/ou não podem, não devem) proceder à avaliação 
do desempenho dos alunos.8 

 
Considerando estas ideias totalmente erradas, este autor faz uma crítica cerrada de 

alguns dos seus defensores na América: 
 

Kohn, que atingiu notoriedade e popularidade consideráveis proferindo comunicações e 
escrevendo artigos e livros para professores e para gestores de empresas, defendeu 
que o uso de “motivações extrínsecas”, tal como planos de incentivo, classificações e 
elogios verbais prejudicam a “motivação intrínseca” de alunos e de empregados para 
aprenderem e para trabalharem. Kohn defendeu de forma veemente e clara -- porém 
sem bases empíricas sólidas -- que não só os elogios são ineficazes mas que na 
realidade são nocivos para os alunos. Defendeu que o elogio aumenta a pressão para 
“estar à altura”, induz expectativas não realistas de sucesso futuro, manipula 

                                                 
5 Ver, no Subcapítulo 3.5, Gomes sobre o sentido dessa realização 
6 Também aqui não é respeitada a sequência do autor. 
7 Cf. as referências no Capítulo 3 ao construcionismo da subjectividade, nomeadamente as análises de 
François Dubet e de Rui Gomes. 
8 Heward faz notar (citando Greenwood e Maheady, 1997) que: “a testagem directa, objectiva e frequente 
do desempenho dos alunos é uma das características da educação especial [tal como a entende]”: “Essa 
avaliação é directa quando o aluno é observado no desempenho do comportamento em causa, no contexto ou no ambiente natural 
para essa competência (ou quando um produto permanente desse desempenho é avaliado). A avaliação é objectiva quando a 
frequência e/ou qualidade do desempenho do aluno é registada em unidades numéricas e/ou de tempo padronizadas (por exemplo, 
número de palavras correctamente lidas por minuto). A avaliação é frequente quando ocorre numa base regular. De forma ideal, 
cada vez que há lugar a momentos de instrução. Os profissionais de educação especial usam os dados decorrentes destes registos 
para avaliarem os efeitos da instrução que ministram e para orientarem as alterações a introduzir nos materiais e nos procedimentos 
de ensino. A avaliação baseada no currículo (ABC) constitui uma forma de medição directa e frequente que permite aos professores 
a tomada de decisões instrucionais com base em dados (Deno, 1985). Quase duas décadas de investigação provaram a ocorrência de 
ganhos académicos em alunos com NEE quando os seus professores recorrem à ABC (por exemplo, L. S. Fuchs, Deno e Mirken, 
1984; Jones e Krouse, 1988; Steeker e Fuchs, 2000).” Refere ainda Kauffman (1997).”. 
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insidiosamente as pessoas, estabelece um desequilíbrio de poder, é ultrajante para o 
indivíduo quando surge na sequência de comportamentos acessíveis e fragiliza a 
motivação intrínseca. 

 
 E cita um artigo de grande popularidade publicado por Khon em 1993 na 

Harvard Business Review: 
 

O elogio funciona? A resposta depende daquilo que entendemos por trabalho. A 
investigação sugere que, globalmente, o elogio tem êxito em assegurar uma só coisa: 
acomodação temporária. No entanto, quando se trata de produzir alterações 
duradouras nas atitudes e nos comportamentos, as recompensas, tal como os castigos, 
são incrivelmente ineficazes. Uma vez esgotada a recompensa, os indivíduos retomam 
os velhos comportamentos. A investigação mostra que oferecer incentivos é não só 
menos eficaz do que outras estratégias mas, muitas vezes, é comprovadamente pior do 
que nada fazer Os incentivos, uma versão do que os psicólogos chamam motivações 
extrínsecas, não alteram as atitudes subjacentes aos nossos comportamentos Não 
criam um compromisso duradouro em relação a qualquer valor ou acção. Os incentivos 
limitam-se a meramente -- e temporariamente -- alterar o que fazemos.” (Kohn, citado 
por Heward, 2003) 

 

  A esta argumentação, HEWARD contrapõe:  
 

Os estudos de carácter observacional conduzidos ao longo dos últimos 25 anos em 
salas de aula do ensino regular e de educação especial revelaram de forma consistente 
a existência de baixos níveis de elogios por parte dos professores. Num estudo 
conduzido em larga escala junto de 104 professores do 1º ao 12º anos, White (1975) 
descobriu que os níveis de elogios feitos pelos professores diminuíam em cada ano de 
escolaridade e que, após o 2º ano, em cada um dos anos a percentagem de 
manifestações de desaprovação por parte do professor excedia as de aprovação. 
Estudos mais recentes apontam para percentagens identicamente baixas de elogios em 
salas de educação especial (Baker e Zigmond, 1990; Deno, Maruyama, Espin e Cohen, 
1990; Gable, Hendrickson, Young, Shores e Stowitscheck, 1983; Nowacek, McKinney e 
Hallahan, 1990; Shores etal., 1993; Ysseldyke, Thurlow, Mecklenburg e Graden, 1984). 

 
  E acrescenta, explicitando os pressupostos pragmatistas que partilha com o 
comportamentalismo radical de Skinner 9: 
 

Seria certamente maravilhoso se todos os alunos fossem para a escola preparados para 
trabalharem duramente e para aprenderem devido às chamadas razões intrínsecas. A 
motivação intrínseca fundamental é o sucesso em si (Skinner, 1989); no uso de 
competências e de conhecimentos novos de forma suficientemente eficaz para terem 
prazer em controlarem o seu próprio meio, quer se trate da resolução de um problema 
de álgebra inédito ou da leitura fluente de uma história de mistério de forma suficiente-
mente dedicada para a compreenderem e a deslindarem. [10] 

                                                 
9 Cf. FILIPE, 1993. 
10 A frase aqui transcrita está inserida numa reflexão sobre os factores que contribuem para esse fraco uso 
de reforço positivo. “Em primeiro lugar alguns professores preocupam-se com o facto de os alunos poderem vir a esperar ser 
elogiados ou recompensados e consideram que estes devem aprender por razões “intrínsecas. […]Em segundo lugar, alguns 
professores pensam que as manifestações de elogio ocupam demasiado do tempo dedicado ao ensino. Na realidade, detectar e 
elogiar os progressos no desempenho dos alunos que apresentam baixo rendimento e que experienciaram pouco sucesso académico 
constitui uma das formas de ensino mais importantes e eficazes. Infelizmente, alguns professores acreditam que não estão a ensinar 
quando elogiam resultados. Em terceiro lugar, há professores que consideram que o elogio não é natural. Neste aspecto, estão certos. 
As circunstâncias naturais da sala de aula típica atenuam o recurso ao elogio frequente por parte do professor e intensificam o 
comportamento recriminatório. Apesar de poucos professores terem de ser ensinados a detectar o mau comportamento dos alunos e 
a emitir recriminações, muitos professores necessitam de ajuda para aumentarem a frequência com que elogiam o comportamento 
dos alunos. As reprimendas dos professores produzem tipicamente uma alteração imediata no comportamento do aluno (por 
exemplo, a criança abandona o seu comportamento disruptivo), o que reforça negativamente a recriminação (Maag, 2001). Por 
oposição, quando um professor elogia um aluno pelo seu comportamento, tal como trabalhar de forma sossegada na sala de aula, 
normalmente não detecta uma consequência imediata que reforce esse comportamento do docente (por exemplo, o aluno limita-se a 
continuar a trabalhar da mesma forma). Apesar de o elogio prestado a um aluno que trabalha sossegadamente numa tarefa poder 
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  Independentemente da discutibilidade desses pressupostos, o autor tem sem 
dúvida razão quando escreve que “os professores seriam ingénuos e irresponsáveis se 
esperassem que os alunos que já não detém as competências necessárias para 
experienciarem o sucesso trabalhassem arduamente sem quaisquer consequências 
positivas no seu horizonte. Prossegue, de forma mais discutível: 
 

O elogio circunstancial por parte do professor (juntamente com outras “motivações 
extrínsecas”, tal como pontos a somar à classificação ou tiras de papel para a lotaria 
semanal da sala de aula) constitui um método crítico e comprovado para ajudar os 
alunos a atingirem os níveis de desempenho necessários para conhecerem o reforço 
natural e contingente que decorre do sucesso e serem por ele alimentados (Alberto e 
Troutman, 2003).  

 
  Em relação ao ponto 2, convêm esclarecer que HEWARD reconhece a 
importância da auto-estima 11: 
 

Muitos professores acreditam que as crianças têm de se sentir bem consigo mesmas 
para poderem aprender. Portanto, se promovermos a auto-estima dos alunos, eles 
sentir-se-ão entusiasmados, serão receptivos à aprendizagem e as suas aptidões para a 
leitura, a escrita e o cálculo florescerão. Esta noção encontra suporte lógico na 
correlação positiva entre resultados e auto-estima positiva: as crianças que apresentam 
progressos nos domínios académico e social tendem a denotar uma auto-estima 
superior à das crianças que não têm sucesso académico nem amigos. 

 
  Mas entende que “tentar promover a auto-estima de um aluno sem tentar 
melhorar o seu desempenho” é “um disparate com muita popularidade”, e que “a auto-
estima que não se baseia num melhor desempenho será falsa ou de curta duração, ou 
ambas” 12. E estabelece uma diferença em relação ao modo como muitas vezes o papel 
desta é encarado: 
 

O erro reside em pensar que os resultados obtidos constituem o produto de uma elevada 
auto-estima (Ruggiero, 2000). É mais provável que a auto-estima seja um produto dos 
progressos obtidos e não um meio através do qual se alcança conhecimento e se 
desenvolvem competências. O estudo nacional denominado Project Follow Through, que 
comparava vários modelos curriculares e instrucionais, incluindo múltiplos programas que 
enfatizavam o desenvolvimento da auto-estima, revelou que o modelo de ensino directo 
que se centrava no aperfeiçoamento das competências de leitura, de matemática e de 
domínio da língua produzia as pontuações mais altas nas escalas de autoconceito -- 
mais elevadas até do que os programas concebidos para desenvolver o autoconceito 
(Watkins, 1997). Estes resultados não são surpreendentes. As crianças que são leitoras 
competentes, que escrevem e fazem cálculos de forma igualmente competente tom mais 
probabilidades de se sentirem bem consigo mesmas do que aquelas cujas dificuldades 
académicas tornam difícil cada dia que passam na escola. 

 
                                                                                                                                               
aumentar a frequência com que esse comportamento é assumido no futuro, não ocorre quaisquer consequências imediatas que 
reforcem o comportamento do professor. Estas circunstâncias que ocorrem naturalmente são tão comuns que Fox (1992) sugeriu que 
o elogio mútuo constitui um “acto artificial” para os humanos. Em quarto lugar, a sala de aula é um espaço em que há muito o que 
fazer e múltiplos comportamentos dignos de serem elogiados e merecedores de atenção passam despercebidos. Ensinar alunos -- 
especialmente alunos em risco, alunos com baixo rendimento e alunos com NEE -- para educadamente solicitarem a atenção e o 
apoio do professor é uma estratégia que pode ser usada para aumentar eficazmente a frequência com que o professor tece elogios na 
sala de aula (por exemplo, Alber, Heward e Hippler, 1999; Craft, Albere Heward, 1999). 
11 A este propósito, há também que lembrar Albert BANDURA (1986, 1989), com o conceito de “auto-
eficácia apercebida”. Cf. FILIPE, 1993. 
12 Este tipo de análise passa ao lado de outro significado que a promoção da auto-estima tem e que não é 
estritamente instrumental para as aprendizagens escolares. Esse significado foi analisado no Subcapítulo 
3.5, pelo que não se voltará aqui a essa questão. Mas não pode deixar de ser tido em conta na análise que 
se faz desse tipo de pedagogia.  
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  Heward chama a atenção para outro texto de Kohn (1998) em que este afirma 
que “o que é mais importante na aprendizagem pode bem ser impossível de medir -- e 
as tentativas de o fazer podem distorcer o que está a ser quantificado” (Khon, 1998, 
citado por HEWARD, 2003). E também para um texto de outro autor (Heshusius, 1992) 
que entende que “por causa da requerida quantificação e avaliação, o ensino e a 
aprendizagem frequentemente não operam ao nível do que é significativo para a criança 
e do que vale a pena fazer” e que a avaliação “não tem relação com o fenómeno 
humano que diz estar a avaliar” (Heshusius, 1992, cit. in Heward, 2003), pois “a 
aprendizagem autêntica não ocorre de forma estável, constante e progressiva” sendo 
muito variáveis os seus resultados visíveis” (idem, p. 325). Considerando que “a 
quantificação do desempenho deve reflectir de forma sistemática o leque total das 
variações dos estímulos naturais (i.e., autênticos) e os requisitos em termos de resposta 
que o aluno irá enfrentar”, Heward critica “alguns professores dos nossos dias” que, 
com base naquealas argumetações ou simplesmente para evitar trabalho 13, se “sentem 
relutantes em especificar os objectivos curriculares e os resultados a atingir pelos 
alunos no seu processo de aprendizagem”. 
   A avaliação da acção pedagógica e nomeadamente a avaliação de aprendizagens 
de alunos não pode dispensar a definição de resultados a medir. Mas, nem aquela acção 
pode ser reduzida ao que é mensurável, nem a definição dos resultados pode ser 
condicionada ao que pode ser medido. No saber que constituem no seu 
desenvolvimento profissional, muitos professores têm em conta estes dois aspectos 
relativos à natureza profunda da aprendizagem e à necessidade de fazer avaliações 
aferidas de produções dos alunos 14. Como se pode ver no Subcapítulo 5.6, a redução 
da educação ao que é mensurável, e portanto comparável, tem estado associada ao 
controlo centralizado da actividade profissional dos professores e a tentativas de fazer 
acreditar que a escola pode ser uma base para a legitimação meritocrática das 
disparidades sociais. Mas o facto de a retórica da medida estar associado ao 
relançamento do que CORREIA (1998, 2000) designa por “definição económica da 
educação” não deve fazer com que os professores não definam comportamentos, 
atitudes e produções de vários tipos de modo a avaliar a progressão do processo 
educativo. Por outro lado, enquanto a escola funcionar socialmente como uma “prova” 
comparativa (no sentido de BOLTANSKI e THÈVENOT, 1991) – e de facto ela 
funciona como tal, se bem que com todos perdões e suspensões de julgamento que estes 
autores referem -- a definição de resultados mensuráveis de aprendizagem é uma 
condição de justiça relativa. 
 A argumentação de Heward é um bom exemplo do que CORREIA (1998) 
designa por “narrativas que procuram instituir-se como representação de uma 
factualidade educativa ” e que parecem passar ao lado da “definição dos critérios de 
justiça educativa” (ou seja, não terem a “preocupação de delimitarem, definirem a 
pertinência e hierarquizarem as problemáticas susceptíveis de se integrarem na 
definição da educação como bem comum”), contrapondo-se ao que consideram 
“definições opinativas da educação”, e procurando afirmar-se como único discurso 
legítimo por se basearem numa investigação que colheria aquela “factualidade”. 

                                                 
13 Heward faz notar que “obter dados relativos ao desempenho dos alunos constitui um trabalho árduo e, 
uma vez obtidos, esses dados frequentemente apontam para a necessidade de realizar trabalho 
suplementar: modificar materiais instrucionais, reestruturar planos de aulas, entre outras possibilidades”. 
14 Como se pode ver nos capítulos 3 e 4, os professores confrontam-se com outros problemas 
educacionais bem anteriores aos que lhes permitem gerir a sua prática didáctica e a aprendizagem dos 
alunos de uma turma, seja com uma lógica de eficácia, seja com uma lógica “criativa”, ou 
“emancipatória”. 



 996 

  Na sua polémica contra tudo o que não corresponda aos seus pressupostos 
comportamentalistas (que por mais que Skinner procure negar, são pressupostos 
filosoficamente gerados e filosoficamente discutíveis 15) Heward opõe-se a uma vasta 
gama de modelos de ensino-aprendizagem; como ao invocar a investigação que teria 
“provado” que “o atingir de objectivos de aprendizagem elevados não ocorrerá com 
relativa facilidade através da aprendizagem pela descoberta e necessitará sim de um 
considerável grau de instrução ministrada por um professor competente” (Brophy 
(1986) 16. Continuando a ter com o referência as teorias do “domínio perfeito”, refere 
também que “na sua análise da investigação no domínio do ensino eficaz, Rosenshine e 
Berliner (1978) concluem que a instrução ministrada nas salas de aula em que os alunos 
apresentam ganhos académicos significativos se caracterizava por um padrão de 
‘prática guiada’ que consistia na colocação de questões de carácter factual, na 
respectiva resposta académica por parte dos alunos e no retorno instrucional por parte 
do adulto. A frequência dessas questões, de resposta única, está, na maior parte destes 
estudos, “definitivamente relacionada com ganhos académicos” 17. Diz, também que 
“as revisões recentes da investigação realizada no campo da instrução com alunos com 
NEE apontam para a importância da instrução explícita, da prática guiada e do retorno” 
(HEWARD, 2003, fazendo referência a Swanson e Hoskyn, 2001; Vaughn, Gersten e 
Chard, 2000) 18. Face a estas afirmações de Heward e de toda a corrente 

                                                 
15 Cf. FILIPE; 1993. 
16 Heward afirma que: “Até agora, nenhuma evidência empírica provou que os currículos estruturados e a 
instrução liderada pelo professor produzem quaisquer dos resultados negativos asseridos pelos defensores 
da educação “progressista”, centrada na criança. Pelo contrário, a investigação conduzida até ao 
momento revelou que as realizações académicas dos alunos envolvidos nesses currículos centrados na 
criança ficam aquém das dos alunos que frequentam escolas em que os resultados curriculares e as 
expectativas estão claramente determinados” (Heward, 2003, referindo Bennett et al., 1999; Olson, 1999; 
Watkins, 1997). 
17 HEWARD, refere avanços recentes na investigação no campo da leitura (National Reading Panel 2000) 
no uso de “jogos com rimas e outras actividades que se centram em tarefas no domínio da consciência 
fonológica, por exemplo, ‘Qual é o primeiro som da palavra nariz [isolar sons]? Que sons ouves na 
palavra gordo [segmentação das palavras em fonemas]? Que palavra começa com um som diferente: gato, 
golo, fino, grosso [palavra desirmanada]?)”que têm efeitos positivos na aquisição no domínio da leitura e 
no do soletrar em não-leitores” [Cf. CARIA e VALE (1997), em que são referidos estudos sobre as 
consciências fonémica e metafonológica, feitos numa perspectiva cognitivista e que, sem eliminar estes 
contributos, mostram como a aprendizagem da leitura tem uma dimensão social aqui ignorada, e 
indispensável na aprendizagem.]. E insiste em que “a investigação existente sugere também que uma das 
chaves para a generalização e para a retenção de qualquer competência, quer seja ensinada como uma 
competência componente/instrumental ou como parte de uma estrutura mais vasta, reside em criar 
oportunidades para uma prática propiciadora de fluência, permitindo ao aluno o desempenho dessa 
competência de forma precisa e rápida (Johnson e Layng, 1994)”. 
18 Heward lembra que “visar competências específicas no domínio do ensino de recuperação tem sido 
criticado como sendo uma abordagem à educação fortemente orientada por défices (Kohn, 1998; Poplin, 
1988)”, e contra-argumenta que “tal posição ignora o facto de que os défices na aprendizagem e no 
comportamento constituem a razão pela qual os alunos são alvo de serviços de educação especial, e que 
reconhecer e especificar esses défices constitui um pré-requisito para uma intervenção significativa 
(KAUFFMAN, 1999)”. Refere uma série de “descrições dos métodos instrucionais decorrentes da 
investigação de carácter empírico conduzida com alunos com NEE (por exemplo, Anderson e 
Romanczyk, 1999; Christensen, Ysseldyke e Thurlow, 1989; Gersten, 1998; Heward, 1994; KameÕenui 
et al., 2002; Rosales e Baer, 1998; Swanson e Hoskin, 2001; Vaughn eta!., 2000; Wolery e Schuster, 
1997). E sintetiza assim as práticas recomendadas pelos resultados das investigações realizadas, e que 
não estão longe do que qualquer profissional de educação especial com experiência desenvolvida a partir 
da formação no IACF considera adequado: 
-- Avaliar o actual nível de desempenho, para ajudar a identificar e a priorizar os alvos instrucionais mais 
importantes. 
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comportamentalista, há que distinguir as várias situações (19) e finalidades pedagógicas 
e reconhecer que para muitas crianças, em contexto escolar (e, portanto, comparativo), 
a aprendizagem por descoberta é mais difícil. 
  HEWARD (2003) refere-se a uma série de concepções pedagógicas que 
considera profundamente erradas e das quais resultariam orientações educacionais com 
graves consequências. Entre essas concepções destaca-se aqui: 

 
-- Currículos estruturados limitam a verdadeira aprendizagem.20 

                                                                                                                                               
-- Definir e analisar, mediante o recurso a tarefas, o novo conhecimento ou competências a serem 
aprendidas. 
-- Conceber materiais e actividades instrucionais de forma que os alunos tenham frequentemente 
oportunidade de corresponder activamente, sob a forma de prática orientada ou independente. 
-- Usar apoio mediado (isto é, proporcionar indicações e pistas que depois são gradualmente suprimidas, 
de forma que o aluno possa reagir aos estímulos que naturalmente têm lugar). 
-- Estabelecer consequências sistemáticas relativamente ao desempenho dos alunos, sob a forma de 
reforço contingente, retorno instrucional e correcção de erros. 
-- Incorporar nas lições actividades que promovem a fluência. 
-- Incorporar estratégias para promover a generalização e a retenção de competências recentemente 
aprendidas (por exemplo, programar a ocorrências de estímulos comuns, estratégias de generalização, 
contingências não discriminadas, autogestão). 
--Realizar avaliações directas e frequentes do desempenho dos alunos e usar esses dados para dar forma a 
decisões de carácter institucional. 

E faz notar que “existe uma grande e aflitiva disparidade entre as práticas de ensino subscritas pelas 
noções aceites por inúmeros profissionais, agora debatidas neste capítulo, e o que a investigação nos diz 
acerca da instrução eficaz. [...] um número significativo de alunos com NEE estão a passar o dia lectivo 
em salas de aulas com currículos não estruturados, poucas exigências em termos de produtividade 
académica e baixas expectativas no que diz respeito aos resultados obtidos (Baker e Zigmond, 1990; 
Kauffman e Hallahan, 1994; Klingner, Vaughn, Hughes, Schumm e Elbaum, 1998). (Mcody et ai., 2000; 
Vaughn, Moody e Schumm, 1998; Ysseldyke et ai., 1984) 
19 HEWARD (2003) entende que “...a investigação conduzida nesta área produziu uma base de 
conhecimentos significativa e fiável, no que diz respeito a práticas de ensino eficazes (Greenwood, 2001; 
Lloyd, Weintraub e Safer, 1997)” E contínua referindo outras investigações: “A investigação de carácter 
empírico produziu um conjunto substancial de conhecimentos, nomeadamente no que diz respeito a abor-
dagens estratégicas [por exemplo, apoios mediados [Coyne, Kameõenui e Simmons, 2001], avaliação 
funcional (Horner e Carr, 1997)) e a procedimentos tácticos [por exemplo, ‘pensar em voz alta’([Swanson 
e Hoskyn, 2001), adaptação na temporalização (Kratzer, Spooner, Test e Koorland, 1993)) . Mas adverte 
para a necessidade dos professores de educação especial “saberem seleccionar e implementar com 
conhecimento de causa e de forma profissional” as utilizações dos conhecimentos resultantes dessas 
investigações, devendo ter sempre em conta os resultados de cada aluno, através de uma “monitorização 
cuidadosa e constante dos progressos do aluno medição e da /avaliação frequente e directa da sua 
aprendizagem, com vista a definir eventuais modificações a introduzir na instrução [Cf L. M: Correia 
sobre reavaliação] . 
20 Em relação à posição sobre os currículos [Ver tb Bautista e Rodrigues], Heward refere um “vasto 
leque da actual literatura acerca da reforma do ensino”, onde seria possível encontrar variações deste 
tema [refere nomeadamente Kramer, (1991)]. Segundo ele “os subscritores desta noção defendem que 
não existe um corpus de conhecimentos e de competências que necessite de ser aprendido por todas as 
crianças” (Mas faz notar que “os materiais instrucionais que os alunos podem resolver com 100% de precisão sem terem de fazer 
recurso às competências ou aos conhecimentos que esses materiais eram supostos ensinar são largamente usados desde o 1º ciclo 
até ao ensino secundário.”). E chama a atenção para um livro a que fazem preferência outros autores que estão 
na base do ideário inclusivista: “Por exemplo, no seu livro em que recomendam adaptações curriculares 
para apoiar a inclusão de alunos com NEE em salas de aula do ensino regular, Stainback e Stainback 
(1992) denotaram um claro desdém pelo conteúdo padronizado dos currículos, descrevendo-o como 
desnecessário, irrelevante e maçador para alunos e professores. De acordo com estes autores, em vez de 
aprenderem as competências e os conhecimentos específicos descritos num currículo preestabelecido, os 
alunos devem determinar o que e quanto vão aprender. ‘Numa perspectiva holística, construtivista, 
simplesmente todas as crianças se envolvem num processo em que aprendem o máximo que podem numa 
dada área. Quanto aprendem e exactamente o que aprendem dependerá do contexto particular de cada 
um, dos seus interesses e das suas aptidões’” (HEWARD, 2003, citando Stainback e Stainback , 1992) . 
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-- Exercícios de prática [e de memorização] limitam uma compreensão mais profunda 
por parte do aluno e embotam a sua criatividade. 21 

                                                                                                                                               
Cita também Poplin, para quem a “tarefa das escolas é ajudar os alunos a desenvolverem novos 

significados em resposta a novas experiências, em vez de aprenderem o que outros criaram.” (Poplin, 
1988, p. 401). Assim como Coles (1998), que critica “Os produtos estritamente instrumentais, centrados 
nos resultados de testes de competências, de identificação de palavras e de concepções delimitadas a 
nível da compreensão da leitura” e com carácter prescritivo dessa pedagogia, “concebida para produzir 
alunos e adultos obedientes, conformistas e competitivos”, e que questiona “como é que as crianças 
pensam, sentem e agem; como é que queremos que elas pensem, sintam e ajam enquanto aprendem a 
ler?” [Coles cit in Heward, 2002] 
  Heward entende que estas propostas estão em contra-corrente na “crescente preocupação relativamente à 
generalizada falta de conhecimentos factuais básicos acerca do mundo denotada pelos alunos nos Estados 
Unidos e ao insuficiente domínio de competências académicas que funcionam como instrumentos que 
lhes permitem manipular esse conhecimento (Bennett et al., 1999; Hirch, 1996). Segundo ele, “esta 
posição contraria o movimento de reforma baseado na normalização, assim como também entra em 
conflito com os requisitos legislativos do IDEA, lei que preconiza a participação dos alunos com NEE nos 
currículos do ensino regular e em avaliações a nível estatal e distrital (Thurlow e Johnson, 2000; Thurlow 
e Thompson, 1999).” (Refere-se ao Individuais with Disabities Education Act -- lei aprovada pelo 
congresso norte-americano em 1990, reformulando o Education for All Handicapped Chlldren Act, de 
1975.) 
  Também Kauffman, outro defensor do reforço da instrução cujas posições serão analisadas mais 
detalhadamente em seguida, considera que “outro disparate com popularidade” consiste em afirmar que 
se pode e deve “promover o gosto por aprender enquanto se evita enfatizar conteúdos ou factos”, 
argumentando que “o gosto por aprender decorre de saber factos acerca das coisas e de considerar 
realmente interessante saber esses factos e ainda mais interessante aprender sempre mais factos” 
(KAUFFMAN, 2003). 
21 Heward contrapõe que ninguém questiona “o treinador de basquetebol ou o professor de música que 
fazem os seus alunos praticar repetidamente acções fundamentais, como lançamentos ou escalas” e 
pergunta: “Porque é que isso é reprovado na aquisição de competências mais tipicamente escolares?”. 
  Heward refere que Kohn (1998) não gosta que as actividades que os alunos realizam na escola sejam 
referidas como trabalho. Critica Khon por não apreciar os termos trabalho no lugar e trabalho de casa e 
sugerir que a referência à aprendizagem na escola através da metáfora do trabalho tem “profundas 
implicações para a natureza da escolarização”. E lembra que a resposta de alguns defensores de uma 
pedagogia que dê mais espaço a situações criativas e recreativas é que os exercícios de prática a nível de 
competências de base não contribuem para o desenvolvimento da literacia ou do pensamento de ordem 
superior e que o tempo na sala de aula pode ser melhor usado realizando outras actividades mais 
agradáveis que contribuam para uma compreensão mais profunda.  
  Contra o argumento de Kohn (1998) segundo o qual “uma crescente facilidade de operar com palavras e 
com números decorre do processo de encontrar respostas para as questões colocadas pelos próprios 
alunos”, e do qual resultaria, segundo Heward, que é desnecessário proporcionar aos alunos a 
oportunidade de realizarem exercícios e de praticarem competências instrumentais académicas de base, 
tal como factos da multiplicação e correspondências letra-som [e que] os professores necessitam 
unicamente de incentivar os alunos a colocarem e a resolverem questões que possam ter acerca de 
problemas matemáticos divertidos e de histórias interessantes”, Heward argumenta por sua vez que: “isto 
significa “colocar o carro à frente dos bois” uma vez que é a facilidade de operar com palavras e com 
números que confere aos alunos os instrumentos de que necessitam para resolverem problemas e para 
encontrarem respostas a questões que eles ou outros possam levantar (Johnson e Layng, 1994; Simmons, 
Kamoenui, Coyne e Chard, 2002). [Cf. no Subcapítulo 3.2, Foucault sobre o exercício na pedagogia 
disciplinar, e a lógica analítica e de composição das tarefas.] 
  Reconhece que há actividades que podem envolver o uso de competências básicas apenas adquiridas, de 
uma forma natural (mais ligada ao quotidiano e aos interesses que os alunos aí desenvolvem) [CF Canário 
e Roldão ou Rodrigues sobre separação da escola em relação à vida.]. Mas faz notar que não é fácil 
organizar uma actividade escolar em que essas actividades possam ser realizadas com a mesma 
intensidade e sistematicidade dos exercícios escolares expressamente concebidos para esse efeito. 
  Heward faz notar ainda que “a actual tendência para tornar os exercícios de prática menos fastidiosos é 
acompanhada pelos argumentos contra currículos estruturados com sequências de objectivos de 
aprendizagem claramente identificados e pela noção de que o ensino de competências específicas resulta 
numa aprendizagem fragmentada e inútil”. E conclui que: “na medida em que estas complementares e 
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-- Ensinar competências discretas, que constituem entidades em separado, trivializa a 
educação e ignora a criança no seu todo.22 
 

Além dessas concepções que Heward considera profundamente erradas, há 
outras três que têm consequências mais directas para a educação especial: 
 

-- Todas as crianças aprendem de forma diferente.23 

                                                                                                                                               
enganadoras influenciam a prática na sala de aula, a frente que formam contra a instrução sistemática é 
na realidade poderosa”. 
  Ligada a esta crítica está também a sua discordância do princípio de que “um bom professor é um 
professor criativo” 
22 Segundo Heward, por exemplo: “é pouco enfatizada a prática de competências como o uso de 
pontuação, o uso de maiúsculas ou a identificação de nome-verbo de forma isolada”, e contesta por isso 
os que defendem que “ estas competências são aprendidas no contexto das actividades de escrita.” 
(Stainback e Stainback, 1992, citados por HEWARD, 2003). Heward chama a tenção para afirmações de 
Poplin (1988), segundo as quais para os comportamentalistas existem competências (frequentemente 
longas listas de competências mecânicas (avaliações Brigance, programas DISTAR) consideradas 
necessárias para que o aluno leia, apesar de, durante a avaliação e a instrução, estarem com frequência 
divorciadas do acto de ler o texto em si. Heward argumenta que: “Se um comportamento particular 
constitui uma ‘competência fragmento’, isolada e separada de um contexto significativo exterior às lições 
nas quais é adquirida e praticada, ou se constitui um pré-requisito criticamente importante ou uma 
competência componente de um comportamento mais complexo, é algo que não pode ser determinado 
pela forma ou topografia do comportamento. O significado final que uma dada competência assume para 
um aluno é melhor determinado pela análise dos efeitos que a sua aprendizagem e o seu uso têm no 
repertório global do discente. Por exemplo, Koegel, Koegel, Harrower e Carter (1999) descreveram um 
programa de intervenção precoce para crianças com autismo que ensina comportamentos 
importantíssimos, por constituírem pré-requisitos para outros comportamentos (por exemplo, reagir a 
pistas ou a estímulos variados, iniciar a comunicação), os quais foram visados devido aos efeitos 
positivos generalizados que exercem em múltiplos domínios da vida da criança.” 
  A posição de Heward é também motivada por uma reacção ao anti-comportamentismo, e a 
argumentação que desenvolvem em defesa dos pressupostos comportamentistas leva-os, por sua vez, a 
uma crítica do que consideram ser o “ holismo”. Considere-se a seguinte argumentação (na qual o autor 
desta disseratção não pode acompanhar totalmenmte Heward, como vem fazendo noutros aspectos) : “A 
noção em análise baseia-se também na crença de que ensinar competências específicas constitui uma 
forma de reducionismo que ignora ou não tem em conta a criança «no seu todo». Diz-se que o todo de 
qualquer coisa (por exemplo, da leitura) é mais do que a soma das suas partes (por exemplo, 
competências a nível de descodificação) e que, apesar de as competências componentes poderem ser 
isoladas para constituírem alvo de instrução, não é nem útil nem sensato fazê-lo. Os defensores desta 
noção acreditam que as competências só podem ser aprendidas de forma significativa no contexto da 
totalidade da actividade” (HEWARD). 
23 Contra a tese de que todas as crianças aprendem de forma diferente, Heward argumenta: 
“Claro que cada criança é diferente de todas as outras. Por vezes, essas diferenças são suficientemente sólidas para garantirem 
atenção especial. De facto, as diferencias inter–individuais no domínio da aprendizagem constituem a própria base para o campo da 
educação especial. As crianças são identificadas para observação e avaliação, devido às diferenças inter-individuais. Recebem 
serviços de educação especial dirigidos precisamente a essas diferenças e a eficiência desses serviços depende de até que ponto 
estes respondem adequadamente a essas diferencias individuais. 

No entanto, a noção de que todas as crianças aprendem de forma diferente apesar de indiscutivelmente verdadeira a vários 
níveis, pode bem constituir o conceito mais incorrecto que os professores, iludidos, são levados a aceitar. O que é que esta noção 
realmente significa? Significa que os professores têm de encontrar uma forma única para ensinarem cada criança? Se isso fosse 
literalmente verdade, não faria sentido agrupar os alunos para receberem instrução. De facto, não haveria sequer a possibilidade de 
o fazer. Se, na realidade, os professores tivessem de descobrir uma forma personalizada para ensinar cada criança, não poderia 
existir uma partilha de conhecimentos que constituíssem uma base em termos de métodos instrucionais, porque cada criança 
ensinada necessitaria de um método novo, e até ao momento não testado. A investigação seria incapaz de contribuir para o 
desenvolvimento de uma tecnologia de ferramentas instrucionais reproduzíveis e fiáveis. 

Ao nível das estratégias instrucionais fundamentais, a realidade é que os mesmos princípios básicos parecem funcionar no 
processo de aprendizagem de todas as crianças, O mais fundamental destes princípios de aprendizagem é que as variações no 
comportamento das crianças são seleccionadas, moldadas e mantidas pelas consequências imediatamente subsequentes a essas 
variações (Bijou e Baer, 1978; Cooper, Heron e Heward, 1987). Outros princípios descrevem, por exemplo, os processos pelos 
quais várias características do meio controlam os estímulos que agem sobre o comportamento, assim como também descrevem a 
forma como o comportamento recentemente estabelecido é mantido e generalizado. Muitas estratégias e tácticas dos professores 
decorreram de relativamente poucos princípios básicos. O desafio que enfrentam todos os professores, mas em especial os de 
crianças com NEE, é descobrir a combinação de estratégias e de tácticas que melhor correspondem às necessidades únicas de cada 
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-- O eclectismo é bom. 24 
-- Ensinar alunos com NEE requer infinita paciência 25. 

                                                                                                                                               
criança. Felizmente, o número de crianças que necessitam de ser ensinadas é bastante superior ao número de combinações de 
estratégias e de tácticas instrucionais necessárias para levar a cabo o processo de ensino.” 
24 Reconhecendo que a incorporação na prática pedagógica de princípios e de métodos decorrentes de 
teorias e de modelos variados, pode suprir as falhas ou deficiências encontradas em qualquer modelo 
individual e que qualquer teoria ou modelo de ensino-aprendizagem isolado está incompleto e não está 
isento de erros. Heward alerta no entanto para os problemas que têm probabilidade de surgir devido ao 
eclectismo desenfreado e entende que esses riscos ldeviam levar a evitar qualquer ecletismo. 
“Em primeiro lugar, nem todas as teorias e modelos merecem igual confiança e têm igual valor. Quantos mais forem os modelos 
representados numa mistura ecléctica tanto mais provável é que componentes ineficazes, e possivelmente mesmo prejudiciais, nela 
estejam incluídos (Maurice, 1993, 2003). Em segundo lugar, os professores podem não seleccionar as partes mais importantes e 
eficazes de cada modelo, escolhendo, ao invés, componentes mais frágeis e talvez ineficazes. Em terceiro lugar, algumas estratégias 
ou componentes de um dado modelo podem não ser eficazes quando implementados separadamente, sem outros elementos do 
modelo. Em quarto lugar, os elementos de diferentes modelos podem ser incompatíveis entre si. Por exemplo, as crianças que 
trabalham num programa de base fónica devem praticar a leitura com um texto descodificável, em que as relações letra-som que 
nele surgem foram previamente aprendidas e o número de palavras graficamente reconhecíveis que foram sistematicamente 
ensinadas é limitado (Grossen, 2003). Ao usar o texto menos descodificável e frequentemente previsível, típico de alguns modelos 
de ensino da língua, as oportunidades de o leitor iniciado integrar competências fonológicas no acto de leitura são menores e esse 
leitor é incentivado a recorrer à previsão e ao contexto para compreender a passagem em causa. Apesar de a previsão ser uma 
competência útil, as crianças que têm de depender da previsibilidade do texto não virão a ser leitoras bem--sucedidas (Chard e 
Kameoenui, 2000). Em quinto lugar, uma mistura ecléctica pode impedir que qualquer dos modelos nela incluídos seja 
implementado de forma suficientemente contínua e intensa para obter efeitos significativos. Um pouco de tudo e muito de nada 
frequentemente reduz o eclectismo a uma receita para o fracasso (Kauffman, 1997). Em sexto lugar, os professores que usam 
elementos de múltiplos modelos podem não aprender a implementar qualquer um deles com a fidelidade e a precisão necessárias 
para obter os melhores resultados. Aquele que pratica o eclectismo tem fortes probabilidades de ser um aprendiz de muitos modelos 
sem contudo chegar a dominar um sequer. 

Pode ver-se no texto Nós (em Anexo) que os professores que participaram nos encontros narrativos 
defendem e valorizam o uso de várias abordagens, mas sobretudo como alternativas a escolher em função 
dos casos e das suas circunstâncias. Além disso, quando um professor domina mal um modelo pode ser 
preferível escolher um que domine melhor.  

Também Heward afirma que uma característica que define um bom professor de educação especial é 
o conhecimento e a competência no uso de uma variedade de métodos instrucionais (Fuchs e Fuchs, 
2000; [Ovitt, 1996). Reconhece assim, implicitamente, que embora haja modelos que a generalidade das 
investigasções identifiocou como os mais eficazes, há que escolher o modelo em função das 
circunstâncias. 
25 Heward faz notar que: “Apesar de a paciência ser um traço positivo, a valorizar é frequente que, nas 
salas de aula, a ideia de que os professores têm de ser pacientes com alunos com NEE se traduza em 
instrução ministrada a um ritmo mais lento, em expectativas de desempenho menos ambiciosas, em 
oportunidades para reagir e responder mais reduzidas e num menor número de trabalhos a realizar na sala 
e em casa”. E num tom irónico, que exprime o seu grado de discordância e de acesa polémica com os 
inclusivistas, prossegue: “Uma pérola de sabedoria relacionada com a anterior diz o seguinte: os alunos 
com NEE conseguem aprender, mas fazem-no de forma mais lenta. Por esse facto, devem usufruir de 
tempo extra para tal e a instrução deve ser ministrada a um ritmo mais lento.” E refere a seguinte 
experiência de um investigador-formador (Gossen, 1998) com um aluno estagiário: “Um professor 
estagiário estava a ter problemas com uma turma de alunos do 7º ano de escolaridade. Os alunos não 
conseguiam escrever a fracção correspondente à imagem apresentada e o comportamento de cerca dos 30 
dos 35 discentes era horrível, O professor supervisor designado pela universidade, parece ter 
recomendado ao professor estagiário que fosse mais lento no seu processo de ensino, uma vez que a 
aprendizagem se revelava difícil para os alunos.” 
  Heward entende que “apesar deste raciocínio denotar uma certa lógica e senso comum, a investigação 
realizada mostra que desacelerar o ritmo de instrução piora, e não melhora, o estado de coisas com alunos 
com dificuldades de aprendizagem”.  
“A investigação é inequívoca no apoio que os seus resultados dão à relação positiva entre a quantidade de tempo que as crianças 
despendem a responder activamente a tarefas académicas e os resultados subsequentemente atingidos (Brophy e Good, 1986; Fisher 
e Berliner, 1985; Greenwood, Delquadri e Hall, 1984; Heward, 1994). Quando outras variáveis-chave são mantidas constantes (por 
exemplo, qualidade dos materiais curriculares, competências que constituem pré 
-requisitos, motivação), uma lição em que os alunos emitem muitas respostas activas irá produzir mais aprendizagem do que uma 
lição de igual duração na qual os alunos produzem poucas respostas (por exemplo, Gardner, Heward e Grossi, 1994; Sterling, 
Barbetta, Heward e Heron, 1997). 
Oportunidades frequentes para a produção de respostas, expectativas elevadas e instrução ministrada a um ritmo intenso são 
factores especialmente importantes para alunos com dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais porque ‘às 
crianças que estão desfasadas na aprendizagem é simplesmente necessário ensinar mais em menos tempo. Se o professor não o 
tentar fazer, a diferença em termos de conhecimentos gerais entre um aluno do ensino regular e um aluno com NEE torna-se mais 
notória.’ (Kameoenui e Srmmons, 1990)” 
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  Se algumas das ideias que Heward critica estão aqui formuladas de forma 
caricatural ou, pelo menos, numa forma em que poucos professores ou pedagogos (os 
que ocupam o centro de produção do discurso académico sobre a educação) as 
formulariam a não ser como tendências, em termos relativos a outras formulações, em 
determinados contextos pedagógicos ou para acentuar a ruptura com a “pedagogia 
tradicional”, outras podem ser encontradas quase ipsis verbis no discurso inclusivista 26. 

HEWARD (2003) termina elencando e analisando algumas razões para que 
estas noções que considera erróneas mas populares, encontram tanta receptividade. 

 
1. Cada uma das noções contém alguma verdade e apresenta uma certa lógica. 
2. As noções em causa têm defensores veementes e persuasivos 27. 
3. Estas noções deslocam a responsabilidade da aprendizagem para os alunos 28. 
4. A investigação científica é desvalorizada ou ignorada 29. 

                                                                                                                                               
  Tenha-se presente que esta é uma ideia partilhada por alguns dos professores e educadoras do grupo de 
narradores de Nós. Mas aí essa ideia é relacionada com os limites do desenvolvimento de algumas 
crianças com síndromas bem conhecidos e o sentido do esforço a exigir a certas, sendo questionado se 
certos programas não farão nada mais do que fazer essas crianças chegar mais rapidamente à 
proximidade dos seus limites.  
26 Nas notas anteriores é possível encontrar algumas das formulações a que chegaram nos USA e Canadá. 
No subcapítulo anterior, pode ver-se como os inclusivistas são, na Europa, mais comedidos. 
27 Heward chama a atenção para a “linguagem preferida e usada por autores holísticos/construtivistas para 
descreverem as práticas e os resultados de ensino: autentico, criança vista como um todo, método global, 
sistema aberto, auto-organização, integrativo, qualitativo, cooperativo, criativo” e considera que estes 
termos são usados para “criar uma imagem romântica do processo de ensino e de aprendizagem”. 
Enquanto que nas descrições que os mesmos autores fazem das práticas instrucionais sistemáticas e 
explicitas seriam usados com frequência termos que criam uma imagem muito diferente daquilo que se 
passa na sala de aula: “automatizante, conveniente, restrita, simplista, fragmentada, competitiva, sistema 
fechado, reducionista, decorar, linear, rígida, obediência, predeterminada, previsão, controlo”, falando 
assim de “ crianças desinteressadas que são persuadidas, coagidas e/ou subornadas com recompensas 
desnecessárias e prejudiciais para se dedicarem a conhecimentos e a competências isoladas que irão 
praticar e usar somente até que o seu professor, acossado e preso ao que está prescrito, as possa avaliar e 
registar os resultados num gráficos”. 

 No mesmo sentido vai LIEBERMAN (2003) ao dizer: “Quando o Diabo surgir para nos tentar não aparecerá rodeado de fogo 
nem tentará queimar-nos com o fogo dos seus olhos. Enganar-nos-á com palavras que parecerão revestidas de bondade e dominará 
as nossas emoções ...” E prossegue: “Aristóteles considerou que cada tentativa de persuasão compreendia três elementos: logos 
(conteúdo intelectual); pathos (conteúdo emocional) e ethos (autoridade baseada no carisma individual). Os pontos a favor da 
inclusão total são muito poderosos, em termos emocionais. Não são fáceis de pôr em questão e nem sempre podem ser tratados de 
forma racional. Os argumentos usados reflectem ideais extensíveis a toda a Humanidade. São apresentadas imagens que apontam 
para a amizade, a lealdade, o sentido de grupo, a unidade, a dedicação sem recompensas monetárias, a solicitude e atenção 
verdadeiras, a construção de uma sociedade que se oriente pela reciprocidade de interesses. O lema seria: sigo o meu semelhante na 
construção deste mundo novo. Só um cínico seria capaz de chamar a si esta tarefa: rebentar estes balões com alfinetes chegando 
mesmo apreciar o som que produzem.” Este autor, embora faça notar que não pretende com essas palavras dizer que os inclusivistas 
sejam o Diabo, coloca as seguintes questões: “Os sonhadores sonham à custa de outros? Será que os agentes de mudança educativa 
se preparam para usar as crianças a fim de efectuar alterações educativas? Será que os profissionais se alimentam das emoções dos 
pais, os quais deveriam ser firmemente libertados de sentimentos de choque e rejeição e ajudados a adaptar-se e prosseguir com as 
suas vidas, em vez de serem levados a ter esperança em possibilidades que são quase irrealizáveis? O objectivo aqui não reside em 
sugerir limitações a priori naquilo que é possível realizar. O que, de facto, é conveniente não esquecer é O preço potencial de um 
sonho destruído quando contraposto com a realidade. As crianças com atrasos profundos deverão constituir o exemplo para o 
milénio? Deverão ser elas as que nos farão ascender a esse estado superior que nos faro verdadeiramente humanos?” 
28 Já se viu que Heward critica os que se “sentem relutantes em especificar os objectivos curriculares e os 
resultados a atingir pelos alunos no seu processo de aprendizagem”, e sugere que isso pode ser devido ao 
facto de que “obter dados relativos ao desempenho dos alunos constitui um trabalho árduo e, uma vez 
obtidos, esses dados frequentemente apontam para a necessidade de realizar trabalho suplementar: 
modificar materiais instrucionais, reestruturar planos de aulas, entre outras possibilidades”. 
29 Ao contrário da maior parte das profissões em que as ferramentas usadas pelos respectivos 
profissionais são exaustivamente testadas em campo, a fim de garantir a sua eficácia e fiabilidade antes 
de serem usadas pela maioria desses profissionais, a educação tem uma longa tradição de adopção de 
novos currículos e de métodos de ensino com base em pouca ou em nenhuma prova empírica da sua 
eficácia (Grossen, 1998b; Spear-Swerling e Sternberg, 2001). Convenções, conveniências, dogmas, 
folclore, modas e inspiração -- mais do que os resultados da investigação científica -- são tudo factores 
que, ao longo dos anos, influenciaram a teoria e a prática no campo da educação (Carnine, 1992; Gersten, 
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 James KAUFFMAN (2002) que, fazendo uma avalização da situação muito 
semelhante à de Heward, se coloca a mesma questão, põe em destaque o que faz com 
que as pessoas tendam a “definir políticas com base na filosofia ou na política em vez 
de o fazerem com base em provas”. Tal como Heward, este autor insiste em que nem 
todas as abordagens ao processo de ensino são igualmente eficazes, devendo ser 
seleccionados os “programas instrucionais” e os procedimentos de ensino com base na 
“validade provada pela investigação”. 

KAUFFMAN (2002, 2003) reage ao pensamento contrafactual dos 
inclusivistas com um discurso que faz apelo, por um lado ao senso comum 30, e por 
outro, a consequências que segundo ele deviam ser retiradas dos resultados de muita 
investigação sobre educação. Mas alguns argumentos deste professor de Educação 
Especial na Universidade de Virgínia, que fala com a autoridade de uma experiência de 
ensino e investigação na área dos problemas de aprendizagem e de controlo do 
comportamento que remonta a 1970, vão ao encontro das questões levantadas por 
muitos professores; como se pode ver no texto Nós em que são narrados, em 7 
Encontros, algumas experiências de professores de educação especial, educadoras e 
outros professores. 

No texto publicado por Luís Miranda Correia em 2003, é sublinhada a 
necessidade de “dar coerência” ou de “dar um rumo” ao que se passa na educação, 
porque “as ideias pós-modernas e desconstrutivistas não prestam qualquer ajuda no 
sentido de conferir coerência à educação”, antes “laboram no sentido contrário”; 
considerando que “o pós-modernismo é não só meramente impraticável e perigoso nas 
suas implicações mas também excepcionalmente anti-intelectual”, e que “a maior parte 
da popular retórica reformista que se manifesta em ambos os extremos do espectro 
político, extrema-direita e extrema-esquerda, é tão vã que quase se torna inacreditável” 
31.  Por essa razão, apresenta uma série de asserções polémicas -- quase provocatórias 
em relação ao que é actualmente em Portugal o pensamento sobre os problemas 
existentes na educação, e em particular os problemas na educação adequada ao que 
designa por “alunos que se encontram nos extremos da distribuição de desempenho, 

                                                                                                                                               
2001; Vaughn e Damann, 2001). Nos últimos anos, a falta de interesse geral em aplicar os resultados da 
investigação à prática na sala de aula foi substituída em alguns círculos por uma distinta desconfiança 
relativamente à investigação de carácter empírico (Sasso, 2001). A este sentimento anticiência junta-se o 
facto de alguns profissionais porem de parte provas objectivas, considerando-as irrelevantes para a 
questão em análise, enquanto outros simplesmente inventam dados para apoiar os seus pontos de vista. 
  Heward faz referência a uma visão da ciência como uma “abordagem à produção de conhecimento 
antiquada e mecanizada, baseada num empirismo erróneo de ‘variáveis’ arbitrárias que já não se enquadra 
numa compreensão mais sofisticada e pós--moderna do ensino e da aprendizagem” que diz encontrar em 
autores como Gallagher (1998), Heshusius (1982, 1986), Poplin (1988), ou Skrtic, Sailor e Gee ( 1996). E 
prossegue (referindo: Danforth e Rhodes, 1997; Elkind, 1998) dizendo que “os defensores desta 
perspectiva acreditam que os métodos quantitativos que se apoiam no positivismo lógico devem ser 
substituídos pelas metodologias qualitativas da desconstrução e do discurso”. 

Cf. APPLE sobre o campo educacional nos USA e a posição dos que visam um pedagogia 
emancipatória. 
30 No artigo “Dar Coerência à Educação” (KAUFFMAN, 2003) pode ler-se: se as minhas afirmações lhe 
parecem inscrever-se meramente no domínio do senso comum, não apresento qualquer desculpa para tal”. 
O que seria justificado porque “a educação tem sido demasiado desprovida de senso comum devido ao 
entusiasmo pelo disparate”. E Kafman insiste: “Uma diferença entre o que pode ser visto como 
banalidade minha e a banalidade dos pós-modernistas reside no facto de pretender que os meus 
comentários se constituam como uma forma antiquada de correcção de disparates e não como uma nova 
perspectiva ou como uma ‘mudança de paradigma’.” 
31 Cf Appel sobre o extremo a que chegaram algumas destas correntes. 
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aqueles para os quais a educação especial é necessária” 32. Destacam-se aqui algumas 
dessas asserções, suprimindo ou referindo muito brevemente outras que estão muito 
próximas das teses de Heward atrás apresentadas. 
  Kauffman começa por analisar duas noções geralmente aceites para chegar a 
uma terceira asserção que é o argumento principal em favor de uma utilização de 
resultados da investigação na área educacional e que devia levar ao reconhecimento da 
vantagem de práticas instrucional. A primeira asserção, que é praticamente uma 
constatação, é que: “Não há nada que funcione em todos os casos”. Esta asserção é 
importante porque segundo ele “muita da retórica popular acerca da educação inclui 
«todos» (por exemplo, afirmações de que todos os alunos atingirão, ou serão, ou 
aprenderão)” sendo feita desse termo uma leitura literal. Kauffman contrasta esta 
pretensão com os fracassos, que em alguns casos seriam absolutamente previsíveis. 
Como o autor reconhece, esta asserção também é válida para os melhores programas 
instrucionais, que previsivelmente não funcionam para todos os alunos: “Alguns alunos 
não «reagem» a esses programas e não atingem o objectivo definido (por exemplo, 
aprender a ler no 1º ano de escolaridade).” Mas adverte que “se as pessoas estão 
dispostas a pôr de parte qualquer programa que produza uma taxa de insucesso residual 
-- uma certa percentagem de alunos que não responde ao programa ou que não é bem-
sucedida --, então perderão o que de mais importante tem a oferecer, unicamente para 
anularem um dado aspecto”. E acusa os inclusivistas de, fazendo isto, “não 
distinguirem programas bons daqueles que o não são, nem distinguem os melhores 
programas daqueles que são bons”.  
 A segunda asserção é que: “tudo parece ter funcionado em dado momento (isto 
é, pelo menos uma vez)”. Mas adverte para o facto de esse «parecer» resultar das 
pessoas atribuirem de forma incorrecta um resultado a uma causa. E refere “a longa 
história de precipitações, de programas instrucionais enganosos e de programas 
implementados em larga escala cuja fiabilidade é sustentada por pouco mais do que 
asserções ou teorias que nunca são testadas”, entre os quais “a comunicação facilitada 
(um simulacro de comunicação), uma abordagem exclusivamente global ao ensino da 
leitura básica e à aritmética em que o cálculo preciso não é importante”, e ainda: “a 
adaptação do processo de ensino aos alunos, os «estilos de aprendizagem» e a educação 
«centrada no aluno». 
 Mas a asserção a que pretende chegar é a de que “algumas coisas funcionam em 
relação a mais casos ou fazem-no de forma mais fiável do que outras”, ou seja, “o facto 
de nada funcionar em todas as ocasiões e de tudo parecer funcionar por vezes não nos 
deveria impedir de optarmos por aquilo que tem mais probabilidade de o fazer a maior 
parte do tempo” 33. Isto devia levar à adopção dos programas e metodologias 

                                                 
32 KAUFFMAN (2003) também se refere a estes alunos como alunos ou crianças excepcionais, 
entendendo por excepcional “aquele que não corresponde à média em aspectos particulares não usual, atí-
pico, quer por apresentar NEE quer por ser dotado” e que são “os que se inserem em cada um dos 
extremos da distribuição de desempenho”.  
33 Kauffman considera demonstrado que “as competências e os factos importantes são mais eficazmente 
ensinados através da instrução directa”.  

Kauffman acrescenta mais duas asserções:  
--“Nada se ganha em manter os alunos numa posição em que têm de adivinhar o que e que é suposto aprenderem” [cf Bernstein 
1999 sobre tipos de pedagogias], devendo evitar-se que “os alunos não desperdiçam tempo e esforços a tentar descobrir o que 
devem aprender”.  
--“Competências e conhecimentos específicos normalmente têm de ser adquiridos sequencialmente”. 
  Aplicando à aprendizagem da leitura este princípio da velha pedagogia disciplinar descrita por Foucault, Kauffman entende que 
“uma criança necessita de aprender a ler no sentido de ser capaz de pronunciar as palavras dizer o que está escrito, antes de 
compreender o que foi escrito. Isto É, a aprendizagem da mecânica da leitura -- aprender as correspondências som-símbolo -- quase 
sempre precede aprender a compreender material escrito. Na mesma lógica, defende que “aprender a calcular com precisão, 
incluindo aprender os factos básicos relativos aos números, normalmente precede aprender a fazer bons cálculos de quantidades 
resultantes de operações aritméticas básicas”. Estas concepções explicam segundo ele os maus resultados de métodos globais de 
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instrucionais; embora admita que “algumas abordagens instrucionais são apostas 
positivas, outras são apostas negativas” 34. E daqui devia resultar a adopção de um 
procedimento pelo qual “quando nos deparamos com um aluno que não reage à nossa 
melhor aposta, a nossa táctica deveria ser passar à melhor aposta seguinte e não pôr de 
parte toda a razão ou experimentar coisas aleatoriamente”, experimentando em primeiro 
lugar aquilo que foi melhor testado e que tem mais probabilidades de funcionar.  

 
A nossa melhor aposta para descobrir o que funciona ou não funciona reside nos dados 
objectivos, reproduzíveis e publicamente verificáveis associados ao iluminismo e às 
ciências naturais, à engenharia e à tecnologia. O método científico implica testar 
hipóteses que podem ser invalidadas ou não por dados verificáveis publicamente e aos 
quais cientistas e filósofos da ciência têm acesso.  

 
  KAUFFMAN (2003) considera que este princípio se aplica aos professores 
como aos médicos, aos pilotos, aos mecânicos “ou qualquer outro grupo cujo trabalho 
seja do mesmo tipo prático”, sem ter em conta as especificidades das profissões que 
lidam com pessoas, em que o objecto das acções e decisões são directamente pessoas 
(35). Este princípio devia, segundo ele, fazer evitar a adopção de programas “bastante 
improváveis tal como proporcionar uma educação adequada às crianças ajudando-as a 
explorar unicamente os tópicos em que parecem ter interesse e colocando a educação 
sob controlo dos alunos em primeiro lugar” 36. Segundo este autor não deve haver 
dúvidas de que: “Qualquer programa no domínio da educação deve definir o que é que 
os alunos devem saber e o que devem ser capazes de fazer. Se estes factos e estas 
competências forem claramente estabelecidos, então saberemos quais são os objectivos 
do programa e podemos avaliar, com um grau de precisão razoável, os progressos que 
se registam para os atingir.”. E acrescenta: “A forma como as pessoas pretendem 
trabalhar em prol da justiça social e da equidade educacional sem avaliarem o que os 
alunos sabem é algo que me ultrapassa.” 37.  

                                                                                                                                               
aprendizagem. Mas subjacente poderá estar um pensamento genericamente anti-holista (generalizado no ensino e na filosofia anglo-
saxónica), ao qual este autor não reconhece o carácter preconceituoso de outros pressupostos filosóficos que ataca ou despreza. 
34 Segundo KAUFFMAN, 2003 (fazendo referência a trabalhos vários: Engelmann (1997), Forness 
(2001), Forness, Kavale, Blum e Lloyd (1997), Hirsch (1996), Lloyd, Forness e Kavale (1998) e 
Rosenshine (1997)), os dados apontam fortemente para o facto de algumas abordagens instrucionais 
serem significativamente melhores do que outras para atingir metas específicas.  
35 Mesmo autores que valorizam o uso da ciência numa lógica de acção pragmática e num contexto 
concorrencial, como Hayeck, têm em conta essa especificidade. 
36 Refere também como pouco provável o êxito de outros projectos associados à “educação 
«progressista»”: educação centrada na criança, estilos de aprendizagem, diferentes modos de 
funcionamento cognitivo, aprendizagem cooperativa, comunidades de apoio nas escolas, ensino para a 
compreensão, práticas desenvolvimentalmente adequadas, avaliação alternativa, ciência orientada para a 
descoberta, instrução no domínio da leitura segundo o método global”. 
37 Mas Kauffman dá-se conta de que este procedimento não está isento de problemas. Embora não se 
refira ao problema que resulta de esses objectivos serem definidos de forma a poderem ser verificáveis e 
mensuráveis, reconhece que “os resultados dos testes têm sido frequentemente mal interpretados. Ele tem 
em conta que: “Por vezes, os resultados dos testes são vistos como representando coisas que claramente não representam. Por 
vezes, dá-se demasiada relevância ao resultado de um teste.] Se o programa não estabelecer quais são esses factos e competências e 
descrever unicamente um processo (por exemplo, aprender através da exploração), então cuidado! Provavelmente, não teremos 
qualquer forma de saber se o programa está a corresponder aos seus objectivos. Mesmo que tenhamos provas de que o processo 
incluído na descrição de um programa está a ser usado, o processo em si não nos diz se os alunos estão a adquirir os conhecimentos 
e as competências de que irão necessitar.” Reconhece ainda, e faz notar, que “testar só é útil se forem estabelecidas as comparações 
correctas pelas razões certas. Muitas pessoas que ocupam posições importantes parecem ser muito pouco competentes na 
interpretação da informação fornecida pelos testes. Esta situação leva a que as práticas de testagem sejam alvo de uma indevida má 
reputação. [...] É importante que as comparações certas sejam estabelecidas, assim como o é a interpretação dos resultados. Qual a 
diferença significativa ou importante, qual a que deveria despoletar algum tipo de acção e que parte dessa diferença corresponde 
simplesmente ao erro aleatório e previsível decorrente de uma medição? 

A questão das alterações significativas é criticamente importante para programas concebidos com o objectivo de recompensar 
escolas que «progrediram» ou para encerrar escolas que «não tiveram sucesso». É sempre necessário questionar qual o índice de 
tendência central (média) que constitui a base para determinar «progresso» ou «insucesso», média (média aritmética), mediana (a 
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  A explicação que Kauffman encontra para que não sejam sistematicamente 
seguidas as orientações resultantes da “investigação” é que “as pessoas tendem a definir 
politicas com base na filosofia ou na politica em vez de o fazerem com base em 
provas”. A procura de legitimação das suas propostas por uma ciência que se ocuparia 
unicamente da “factualidade educativa” (CORREIA, 1998), suscita as mesmas 
considerações que já vimos a propósito da argumentação de Heward. São no essencial 
as que faz José Alberto CORREIA (1998, 2000) quando fala em “narrativas que 
procuram instituir-se como representação de uma factualidade educativa ” e que 
parecem não ter a “preocupação de delimitarem, definirem a pertinência e 
hierarquizarem as problemáticas susceptíveis de se integrarem na definição da educação 
como bem comum”), contrapondo-se ao que consideram “definições opinativas da 
educação”. Por isso, como mostra CORREIA (2000), neste debate em torno da 
legitimidade de orientações pedagógicas estão em confronto ideologias pedagógicas que 
não podem ser avaliadas nem pela justificação científica de uma nem pelas pretensões 
humanistas da outra; só podendo ser criticamente analisadas no quadro do que a escola 
realmente é, ou seja, como sucessivas abordagens sociológicas a foram revelando e 
como se vai constituindo em resultado da reflexividade social em que participam todas 
as correntes. 
  J. A. Correia refere-se também a uma “forte contaminação discursiva” entre 
estas duas “narrativas” 38. Esse tipo de “contaminação” ou de convergência pode ser 
encontrado em WARWICK (2001), que, como se viu, é um defensor da inclusão. 
Parecendo seguir um dos argumentos de Kauffman e de Heward, Warwick, faz 
referência a “um poderoso movimento apoiado pelo governo” no Reino Unido que 
realça a necessidade de cada escola usar os dados da investigação recente sobre a 
eficácia da escola para assegurar uma melhoria efectiva. Cita mesmo Salmons, Hillman 
e Mortimer (1995) que considera “uma das mais influentes publicações sobre 
investigação publicada recentemente”, e que teriam identificado as “características das 
escolas regulares mais eficazes”: 
 

1. Uma liderança profissional forte da gestão da escola. 
2. Uma análise e 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 

                                                                                                                                               
pontuação intermédia) ou moda (a pontuação mais frequente)? E o que aconteceu às escolas que se encontram nas margens da 
distribuição aquelas cujas pontuaç›es são particularmente altas ou baixas? Pode ser considerado que uma escola «progrediu», ao 
elevar a sua média e mediana, enquanto negligenciava alunos com resultados excepcionalmente baixos? 

Logo que conseguirmos que um grande número de alunos esteja acima da norma nacional, esta irá ser considerada 
«ultrapassada» e uma nova irá tomar o seu lugar? Por vezes questiono-me porque é que alguns críticos da educação não comparam 
os desempenhos actuais dos nossos alunos com normas antigas, declaram as escolas «preparadas» e param de reclamar. Sempre me 
questionei sobre como é que estes críticos poderiam saber que as escolas tinham sido «preparadas», dado que o seu conceito de tal 
não parece corresponder ao que quer que seja que conheço acerca de distribuição de resultados. 

Independentemente de qualquer obsessão por ser o número 1, o facto de as comparações situarem sempre alguém em último 
lugar significa que qualquer programa concebido para eliminar o «insucesso», definido como correspondendo ao último ou ao mais 
baixo, é bem ridículo. Não é exequível. Parece óbvio, mas isso não impede o Congresso americano ou os estados de o tentarem 
fazer, nem impede que os secretários da Educação o proponham, que os políticos e os membros da Direcção das escolas o 
subscrevam ou mesmo que o público em geral acredite nessa possibilidade. Ser o último não deveria constituir motivo de alarme na 
educação, se ainda nos encontramos a fazer o nosso melhor e particularmente se o nosso desempenho é bom, apesar de não ser tão 
bom quanto o dos outros. O significado de se ser primeiro, último ou médio depende da distribuição com que se está a estabelecer 
comparação.” 
38 Com os instrumentos de análise crítica de Foucault que aqui foram analisados no Subcapítulo 3.2, a 
relação entre estas ideologias poderia ser descrita sem fazer recurso à ideia de “contaminação” e 
procurando antes as regras da formação discursiva em que ambas se inserem. É isso que Rui Gomes 
ensaia nos artigos aqui em análise no Subcapítulo 3.5. Mas, se não se tiver uma exigência excessiva na 
linguagem, pode reconhecer-se que Correia (1998, 2000 e 2001), sobretudo na medida em que se baseia 
em Hameline, avança significativamente numa análise que põe em evidência a relação entre estas 
ideologias aparentemente contrárias, mas que convergem num discurso pedagógico em que a escola é 
definida económica e organizacionalmente. 
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sentem felizes por aprender. 
4. Professores empenhados na melhoria da qualidade do ensino e da apren-

dizagem. 
5. Um ensino que é entendido pelos alunos como tendo um propósito claro. 
6. Altas expectativas dos professores sobre os progressos de todos os alunos 
7. Professores que reforçam positivamente os progressos dos alunos. 
8. O controlo individual próximo dos progressos feitos e onde a avaliação é 

usada para planear as próximas etapas do ensino. 
9. Os direitos e responsabilidades dos alunos são reconhecidos e defendidos. 
10. Existem boas relações entre escola e casa. 
11. A escola é ela própria uma organização de aprendizagem activa na qual todos 

os membros, tanto alunos como professores, valorizam o ensino e são eles 
próprios aprendizes activos. 

 
  E de novo em convergência com aqueles autores, WARWICK (2001) escreve 
que “uma organização dinâmica de aprendizagem, quer seja no campo dos negócios ou 
no da educação, está em permanente auto-avaliação procurando a sua melhoria”. Mas, 
sublinhando, com base em Hopkins (1994) e Louise Stoll (1999), que “é muito mais 
provável que a melhoria ocorra se o movimento for proveniente da própria 
organização”, faz notar que “nos últimos 10 anos [...], tem sido dada muita atenção à 
eficácia da gestão da mudança institucional no quadro educativo”. 

 Impõe-se assim, por um lado, uma reflexão, que será feita no Subcapítulo 5.5, 
sobre o carácter dilemático de muitas alternativas que se colocam a quem tem que tomar 
decisões no âmbito da educação especial, e por outro, uma análise, que será feita no 
Subcapítulo 5.6, das políticas educacionais, tendo em conta a análise dos significados 
sociais da educação que foram identificados nos Subcapítulos 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8, bem 
como a análise da educação como um campo de lutas.  
 


