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Subcapítulo 5.3 
Posições moderadas e críticas em relação à inclusão 

 
 

Há autores, formadores, investigadores ou responsáveis administrativos na área da 
educação especial, que são mais flexíveis na definição dos princípios relativos à 
inclusão ou à sua implementação. É a análise dos seus argumentos que é feita neste 
subcapítulo. 

Na introdução a um livro com artigos de vários autores que editou em 2003, 
Luís Miranda Correia, um psicólogo que começou por ser professor na ESE de Lisboa e 
é agora professor na Universidade de Braga, demarca-se dos “investigadores e 
educadores que defendem a chamada inclusão total, preconizando a colocação de todos 
os alunos com necessidades educativas especiais (NEE) nas classes regulares” 1, e, 
alinhando com os que “defendem uma posição mais moderada, admitindo que a classe 
regular não será a modalidade de atendimento ideal para alguns alunos, pelo menos a 
tempo inteiro (NJLD, 1994; LIEBERMAN, 1996; CORREIA, 1997; KAUFFMAN, 
2002). Ele procura ter da inclusão um conceito mais abrangente de modo a “permitir 
que um conjunto de opções seja considerado sempre que a situação assim o exija”, sem 
renunciar ao objectivo de “inserir as crianças com NEE severas nas escolas regulares 
das suas residências”. Entende, assim, por inclusão, “a inserção do aluno com NEE na 
classe regular onde, sempre que possível, deve receber todos os serviços educativos ade-
quados, contando-se, para esse fim, com um apoio adequado (de outros técnicos, pais, 
etc.) às suas características e necessidades” (CORREIA, 1994 e 2003) 2. 

Este autor critica que se misture NEE com multiculturalidade, pobreza, gravidez 
na adolescência, e outras condições inseridas no denominado risco educacional 

(CORREIA, 1997, CORREIA, 2003, citando Smith et al., 1995;) 
3
, alertando para a 

possibilidade de assim se “subverter o espírito do conceito” e, consequentemente, 
“esquecermo-nos cada vez mais da criança com NEE”.  
 

No pingue-pongue da retórica, fruto da nossa ignorância ou munidos de intenções 
particulares, vamo-nos esquecendo que haverá sempre alunos cujos problemas na 
leitura ou na matemática os acompanharão durante todo o seu percurso escolar, 
maugrado os bons professores que com eles se poderão cruzar, caso não consideremos 
a significância da sua diferença. (CORREIA, 2003) 
 

Mas mesmo Luís Miranda Correia tem oscilado no seu grau de adesão ao ideário 
da inclusão, tendo chegado a manifestar algum entusiasmo. Em meados dos anos 90, era 
difícil resistir a uma onda avassaladora, mas tem aumentado o número dos que se 
mostram menos entusiasmados. O próprio David Rodrigues, um dos que mais 
reflectidamente defende esse ideário, se interroga agora sobre se se está a fazer 
progressos e quais os sentidos da inclusão. 

                                                 
1 Luís Miranda Correia refere um livro editado por Stainback em 1996, onde são publicados artigos de 
vários autores com essa posição. 
2 Correia refere também a necessidade de envolver as crianças com discapacidades severas em “tarefas 
que envolvam uma participação comunitária”, mas esta tem aqui um sentido muito mais prosaico do que 
nos inclusivistas, visando o desenvolvimento por estas crianças e jovens de aptidões inerentes ao 
quotidiano de cada um (e. g., lazer, emprego, ajustamento social, independência pessoal, etc.) (Correia, 
1997). Relacionar com Rodrigues e Canário sobre ligação do ensino à experiência prévia e quotidiana e 
ver propostas de Lou Brown em Conferência na Fundação C. Gulbenkian em 2003. 
3 Correia entende que aqui se está “perante o conceito de diversidade que, embora possa exigir respostas 

educativas diferenciadas, não devem confundir-se com aquelas orientadas para os alunos com NEE”. 
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Num artigo publicado em Educação e Diferença, um livro editado por D. 
Rodrigues em 2001, L. M. Correia tem uma posição mais contemporizadora do que na 
introdução a um livro por si editado em 2003, onde deu voz a autores mais ou menos 
críticos do ideário inclusivista, alguns com uma orientação claramente instrucionista 4. 
No artigo de 2001, começa por considerar a “inclusão” como um modelo aparentemente 
muito voltado para a defesa dos direitos dos alunos com NEE, para a criação de 
igualdade de oportunidades educacionais, e “eivado de um discurso social, holístico”, 
que promove um “ensino orientado para o aluno visto como um todo, considerando três 
níveis de desenvolvimento essenciais — académico, socioemocional e pessoal —, 
tendo por base as suas características e necessidades” 5. Por isso, procurou construir um 
“Modelo de Atendimento à Diversidade” (MAD), resultante do que considera ser a 
evolução do modelo integrativo de atendimento às NEE para o modelo inclusivo 1, e 
que apresenta mais extensamente no livro por si editado (Correia 2003). Visa construir 
esse modelo na intersecção dos discursos, social, legislativo e psicopedagógico 6, tendo 
“como objectivo primeiro responder às necessidades específicas de todos os alunos” 
mas principalmente às dos alunos com NEE. Esse modelo deve “levar o aluno com NEE 
a responder, sempre que possível, às solicitações do currículo comum do ano que 
frequenta”, e baseia-se em três perspectivas. Assim: 
 

1. O problema pode ser visto como emergente de factores sociais (pobreza, expectativas 
família/escola, diferenças culturais...). 

2. O problema pode ser visto como emergente dos ambientes de aprendizagem do aluno 
(ensino inadequado, recursos materiais insuficientes, recursos humanos inexistentes...). 

3. O problema pode ser visto ao nível do aluno, exigindo uma condução educacional 
individualizada no sentido de se “identificar” e “avaliar” as suas necessidades educativas 
“especiais” (observações e avaliações individualizadas...). 

 
  O autor sublinha que no MAD se dá muita importância à observação e avaliação 

                                                 
4 Alguns desses textos serão analisados no subcapítulo seguinte. 
5 Além disso, sempre segundo CORREIA (2001), “este discurso coloca o aluno com NEE num contexto 
onde a sociedade é responsável pela mudança, sendo que não deverá ser só a sua condição problemática a 
ser considerada, mas também os ambientes onde ele interage, uma vez que os aspectos sociais podem 
alimentar sentimentos permanentes de incapacidade, criando ao aluno sucessivas situações de 
desvantagem.” 

Referindo-se à organização em cascata dos serviços disponibilizados a crianças com discapacidades 
(de que a cascata de Deno (1970) é um exemplo), Correia (tal como já se viu que faz Niza) critica o 
“modelo integrador” por fazer acreditar que colocando algumas crianças e jovens com discapacidades em 
contextos onde podiam ter um serviço especializado estes poderiam adquirir um conjunto de aptidões 
(académicas e sociais) que mais tarde lhes permitiriam uma integração plena, quer em termos 
académicos, quer em termos sociais. Ele contrapõe que se em alguns casos, mais directamente 
relacionados com os problemas ligeiros, [alguns dos graus intermédios?] a integração dava os seus frutos, 
na maioria dos casos ligados a problemáticas mais severas a classe regular parecia cada vez mais 
distante. Esta objecção não faz sentido, como bem mostra Kaufman? [2001 em Correia], pois à medida 
que a maioria das crianças de um grupo de idade progride no currículo ou simplesmente nas situações 
cada vez mais complexas em que é socializado, muitas crianças com discapacidades terão sempre cada 
vez mais dificuldades de participação efectiva na grande maioria das actividades que são realizadas pelas 
generalidade dos parceiros. Além de que, quando se organiza o processo educativo dessas crianças na 
perspectiva de aplicação flexível dos princípios de inclusão que admitem a possibilidade de um 
atendimento mais adequado fora da classe regular, também se encontra essa dificuldade. [Ver-se-á mais à 
frente o comentário de Kaufman em relação a este problema.]  
6 Correia refere-se mais detalhadamente a esta ideia escrevendo nomeadamente: “O discurso educacional 
torna-se, assim, num discurso integrado em que as vertentes normativa, psicopedagógico e social não 
existem por si só, mas realmente sobrepõem-se, prefigurando, deste modo, um modelo cujo objectivo é o 
de tentar dar resposta à diversidade.” 
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do aluno e dos seus ambientes de aprendizagem 7, “com o fim de se verificar onde se 
enquadram as suas características dentro do vasto leque das NEE (identificação) e onde 
se situam as suas necessidades, bem como as dos ambientes onde ele interage 
(conhecimento)”. 

Partilhando algumas considerações dos que defendem a inclusão, mas também 
pondo assim em evidência como muitas da propostas destes não são específicas desse 
modelo, Correia (2001), tendo como referência o Working Forum on Inclusive Schools 
(1994) elenca um conjunto de pressupostos para o sucesso educativo: um sentido de 
comunidade e de responsabilidade; uma liderança crente e eficaz; padrões de qualidade 
elevados; colaboração e cooperação; mudança de papéis por parte de educadores, 
professores e demais profissionais de educação; disponibilidade de serviços; criação de 
parcerias, designadamente com os pais, ambientes de aprendizagem flexíveis; 
estratégias de aprendizagem baseadas na investigação; novas formas de avaliação; 
desenvolvimento profissional continuado e participação total. Mas na introdução ao 
livro que editou em 2003 adverte: 
 

Sabemos que as soluções nem são simples nem optimistas, uma vez que os alunos com NEE só 
beneficiam do ensino ministrado nas classes regulares quando existe uma congruência entre as suas 
características, as suas necessidades, as expectativas e atitudes dos professores e os apoios 
adequados. Caso contrário, da inclusão passa à exclusão funcional [8], onde os programas são 
inadequados ou indiferentes às necessidades dos alunos. (CORREIA, 2003) 

 
E termina, tal como no seu livro, publicado em 1997, Alunos com NEE nas Classes 
Regulares, citando o editor da revista Exceptional Parents: 
 

Quando a criança com NEE é meramente colocada na classe regular sem os serviços 
de apoio de que necessita e/ou quando se espera que o professor do ensino regular 
responda a todas as necessidades dessa mesma criança sem o apoio de especialistas, 
isto não é inclusão. Nem é educação especial ou ensino regular apropriado — é 
educação irresponsável. Todos nós devemos estar preparados para denunciar situações 
em que a criança é “atirada” para a classe regular sem apoios adequados. Infelizmente, 
em muitas comunidades, alguns administradores estão a tentar promover estes 
“despejos” chamando-lhes inclusão. (Correia 2003, p. 24) 

 
Numa posição ainda mais polémica, e talvez depois de se confrontar 

continuadamente com uma orientação inclusiva para a qual não via serem criadas as 
condições necessárias (9), LM Correia (2003), começa assim uma reflexão sobre o 
conceito de NEE (10): 
 

Este é mais um conceito que tem sido bastante maltratado por aqueles que 
constantemente, com a marca da pomposidade científica, nos vão dizendo que “todos 
temos necessidades educativas especiais”, usando o termo a torto e a direito, sem qual-
quer despudor, no sentido de se afirmarem e de o venderem ao público em geral. 
Embora popular esta propaganda barata afigura-se-nos sem sentido. E mesmo que 
aceitemos factos irrefutáveis que se prendem com a nossa unicidade genética, com a 
heterogeneidade de características que nos são inerentes, com a afectividade que nos 
prende aos entes queridos tornando-os especiais, em educação não é este o sentido que 
devemos dar ao termo especial. Ao pretendermos fazer de cada criança uma criança 

                                                 
7 Na perspectiva da integração já se fazia isso, p. ex. na EEE de Sintra. 
8 Ver CORREIA, 2001. 
9 Cf. Correia, 2003, Introdução. 
10 Alinha assim com as críticas a uma interpretação do conceito de NEE que leva a afirmar que todos 
temos necessidades educativas especiais (crítica que já aqui se viu no Subcapítulo 1 ser contrariada por 
GONZALES et al, 1995) 
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com NEE, estamos a entrar num campo de areias movediças que só a demagogia pós-
modernista pode tolerar e incentivar.  
  A retórica do igualitarismo, quando este não se vê dentro de uma perspectiva das 
nossas necessidades, das diferenças significativas que alguns de nós possuem, embora 
possa encantar e seduzir aqueles menos preparados, não passa de isso mesmo, de uma 
discussão palavrosa, pobre de ideias, de uma analogia mal fundada.  

 
  Para Correia (2003) “os alunos com NEE são aqueles que, por exibirem 
determinadas condições específicas, podem necessitar de serviços de educação especial 
durante parte ou todo o seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu desenvolvimento 
académico, pessoal e socioemocional”. E este autor esclarece que por condições 
específicas entende: 
 

O conjunto de problemáticas relacionadas com o autismo, a surdo-cegueira, a deficiência 
auditiva, a deficiência visual, os problemas motores, as perturbações emocionais graves, 
os problemas de comportamento, as dificuldades de aprendizagem [11], os problemas de 
comunicação, a multideficiência e os outros problemas de saúde (sida, epilepsia, 
diabetes, etc.). 

 
 Devendo essas condições específicas ser identificadas através de uma avaliação 

compreensiva 12, feita por uma equipa multidisciplinar (Diz preferir o termo equipa de 
programação educativa individualizada - EPEI). E este autor sublinha que ao apresentar 
essas condições específicas a criança deve ter direito a uma avaliação exaustiva, feita 
por um conjunto de profissionais de educação (EPEI), com o fim de lhe ser elaborada 
uma programação educacional individualizada que responda às suas necessidades; e que 
para a concretização dessa programação a escola deve poder recorrer, sempre que 
necessário, a um conjunto de serviços de apoio especializados (de educação especial). 
Não procedendo assim, “poderemos estar a entregá-lo a um insucesso tal que, mais 
tarde, virá a reflectir-se numa inserção social e laboral deficitárias”.  
 
E por serviços de educação especial entende: 
 

O conjunto de serviços de apoio especializados (do foro educacional, terapêutico, 
psicológico, social e clínico) destinados a responder às necessidades especiais do aluno 
com base nas suas características, capacidades e necessidades e com o fim de 
maximizar o seu potencial. Tais serviços devem efectuar-se, sempre que possível, na 
classe regular e devem ter por fim a prevenção, redução ou supressão da problemática 
do aluno, seja ela do foro mental, físico ou emocional e/ou a modificação dos ambientes 
de aprendizagem, para que possa receber uma educação apropriada às suas 
capacidades e necessidades (CORREIA, 1997). 

 
Mas L. M. Correia termina escrevendo que, sendo assim entendida, a inclusão 

(ou seja, a inserção em termos físicos, sociais e académicos do aluno com NEE nas 
escolas regulares) “ultrapassa em muito o conceito de integração, uma vez que não 

                                                 
11 Pode encontrar-se mais à frente um esclarecimento da diferença entre dificuldades de aprendizagem e 
problemas de aprendizagem, estes muito mais generalizados. 
12 E também em contexto, como se pode ver no Subcapítulo 5 a propósito da questão da funcionalidade 
na definição da deficiência, levantada por RODRIGUES, 2001. Para CORREIA (2003): “O segundo 
objectivo da avaliação tem a ver com a determinação do nível de funcionamento global do aluno e das 
suas necessidades educativas, uma vez que, para que se possa determinar se ele necessita do apoio de 
serviços de educação especial, ter-se-á primeiro que verificar quais são as suas capacidades e necessida-
des específicas. Assim, este segundo objectivo da avaliação apoia-se nos resultados de cariz académico e 
socioemocional obtidos pelo aluno na avaliação preliminar, permitindo estruturar uma avaliação (do 
aluno e dos seus ambientes de aprendizagem) muito mais exaustiva que denominamos por avaliação 
compreensiva.” 
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pretende posicionar o aluno com NEE numa “curva normal”. [13]. E assume também 
que “a heterogeneidade que existe entre os alunos é um factor muito positivo, 
permitindo o desenvolvimento de comunidades escolares mais ricas e mais profícuas” 
(14).  

Também José Morgado, um psicólogo, professor no ISPA, mas que tem estado 
muito ligado à administração e orientação da educação especial 15, se refere 
(convocando Kauffman e Hallahan, 1995) a um modo mais flexível de encarar os 
princípios da considerada inclusão total (Mastropieri e Scruggs, 2000), embora sem 
hipotecar esses princípios: 
 

1. Em algumas circunstâncias, face à natureza das dificuldades de alguns alunos e depois 
de uma criteriosa avaliação pode tornar-se adequado providenciar respostas educativas 
fora da sala de aula, sendo de esperar, portanto, que existam os recursos necessários 
organizados num modelo de continuum de serviços (Kauffman e Hallahan, 1995). 

2. A classe regular, devido a processos de gestão e funcionamento cuja análise não cabe 
nesta reflexão, pode constituir-se também como situação estigmatizante, o que deve 
merecer séria reflexão. 

3. Os professores de ensino regular em muitas circunstâncias não se percepcionam como 
preparados, (e não o estão) para gerir adequadamente as dificuldades colocadas pela 
diversidade dos alunos. 

4. Em muitas situações, as salas de aula podem não possuir os recursos apropriados à 
natureza de algumas das dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 
Ele justifica essa referência mais flexível aos princípios da inclusão com a avaliação 
que faz do sistema português, que no ano lectivo de 2001-2002 apresentava, de acordo 
com os dados publicados pelo DEB-NOEEE em 2002, o seguinte quadro relativo à 
formação especializada de professores de apoio educativo: 

  
    Universo de estruturas Percentagem deste universo 
 educativas onde não existe nenhum professor 
   com formação especializada 
 

265 Agrupamentos de escola 28 3% 
1290 Escolas                                                                                44,5% 
665 Jardins-de-Infância 38,9% 

 
Com este quadro, que justamente considera inquietante relativamente à qualidade da 
resposta proporcionada, Morgado considera pertinente assumir em termos mais 
pragmáticos que “a qualidade da educação de alunos com necessidades educativas 
especiais deve ser ponderada em função da apropriada resposta às suas dificuldades 
(Correia, 2001), embora sempre mobilizando até ao limite os grandes princípios que 
informam a educação inclusiva”, ou seja, nem sempre fazer as coisas certas (isto é, 
segundo os princípios da inclusão) significa fazer as coisas do melhor modo (isto é, 
“responder com qualidade”). 

                                                 
13 Isto é dito, como se a escola não continuasse a fazer comparação diferenciadora, classificação e 
atribuição de níveis e diplomas que é suposto dependerem de certas aprendizagens – CF Canário e 
Roldão. 
14 E Correia insiste: “A inclusão procura, assim, levar o aluno com NEE às escolas regulares e, sempre que possível, às classes 
regulares onde, por direito, deve receber todos os serviços adequados às suas características e necessidades. Pretende, portanto, 
encontrar formas de aumentar a participação de todos os alunos com NEE, incluindo aqueles com NEE severas, nas classes 
regulares, independentemente dos seus níveis académicos e sociais. Mas pretende-o, e é bom que não o esqueçamos, de uma forma 
que releve para primeiro plano as características e necessidades desses alunos. Isto quer dizer que há que dar importância a um 
processo que permita responder com eficácia a essas mesmas necessidades. ” 
Cf. D. RODRIGUES (2006) e MORGADO (2006) em Estamos a Fazer Progressos? 
15 Nesse quadro foi responsável na DREL pela supervisão da EEE de Sintra até 1998, tendo sido seguido 
nessa função por Manuel Rodas.  
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Posições mais flexíveis e críticas sobre a integração/inclusão 
 
Muitos autores assumem a inclusão de modo muito flexível, tomando criticamente 
alguns dos seus pressupostos e finalidades e rejeitando aplicações fundamentalistas 
cujas consequências para os alunos e para os sistemas educativos denunciam. Enquanto 
outros se opõem abertamente a esses pressupostos e finalidades.  
 Vários autores mais próximos do ideário da inclusão (como Hegarty, Norwick, 
Marchesi 16, Bautista, Rodrigues) admitem que contextos por vezes relativamente 
restritivos e com maior acompanhamento podem ter aspectos positivos que devem ser 
considerados. BAUTISTA (1995) refere J. Mayor (1989) para quem, não obstante as 
razões pedagógicas e mais geralmente filosóficas e sociais para o aprofundamento da 
integração, se mantém a necessidade de uma certa institucionalização para crianças em 
certas condições. Nomeadamente: 

 
1) para crianças com graves e complexas incapacidades, que requerem ao mesmo tempo 

tratamento médico, terapias, educação e outros cuidados,  
2) para crianças com graves dificuldades de aprendizagem por défices sensoriais, lesões 

cerebrais graves ou severos transtornos emocionais e comportamentais que exigem 
uma atenção educativa continua e especializada, e  

3) para crianças com severas incapacidades ou desajustes, cujos pais não podem dar-
lhes a devida atenção. 

 
  Mas, segundo BAUTISTA (1993/1995), a maioria dos autores tem considerado, 
desde os anos 90, que qualquer tipo de segregação acarreta uma série de inconvenientes 
que geralmente são superiores aos benefícios. Para este autor: 
 

o estado da questão está actualmente em que não parece possível um ambiente 
completamente natural para todos, sem mais condições, assim como também não são 
convenientes para todos os ambientes segregadores e excessivamente fechados. Daí 
que o sistema educativo espanhol contemple para os alunos com necessidades 
educativas especiais, tanto o apoio em escolas regulares como em escolas de Educação 
Especial, e existam ainda modalidades intermédias de intervenção entre aulas numa 
escola regular e aulas num centro especializado. 
 

 E passa à descrição do que é o sentido da integração, em diversas situações: 
 
a) uma criança que frequenta a escola pela primeira vez e que, pelas suas características, 

poderia ter sido colocada num centro de ensino especial, é acolhida na escola regular;  
b) crianças que frequentam centros de ensino especial passam para escolas regulares 

numa determinada modalidade de integração;  
c) crianças que estão a tempo inteiro numa unidade de educação especial de uma escola 

regular, sendo a pouco e pouco incorporadas na classe regular;  
d) crianças que frequentam uma classe regular e que noutras circunstâncias passariam 

para uma classe especial ou centro especializado, continuarão assim na classe regular. 
 
  A aplicação dos princípios de integração apontaria, portanto, para uma 
deslocação tendencial para situações de integração/educação em contextos menos 

                                                 
16 Ao apontar para a necessidade de profundas mudanças na escola, Marchesi (2001) reconhece, no 
entanto, que são problemáticas algumas decisões que estão na base das medidas a adoptar para uma 
resposta eficaz a n e e (“que estão presentes de cada vez que se procura analisar decisões concretas no que 
respeita à atenção educativa devida aos alunos com NEE”), e faz referência a Norwik (1993) que 
identificou alguns dilemas principais. Esses dilemas, tal como Norwik e outros defensores da inclusão os 
vêem, serão analisados no Subcapítulo 5.5. 
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segregativos 17. Tratar-se-ia, para este autor, e para muitos outros em Espanha no início 
da década de 90, de uma intensificação ou aceleração do movimento integrador, e não 
de uma radicalização conceptual como pretendem os inclusivistas. Embora Bautista 
parta igualmente do princípio de que o aluno deficiente deve ser escolarizado num meio 
tão pouco restritivo quanto possível, e que a escola regular deve adaptar-se a todos e a 
cada um dos alunos, mediante modificações pertinentes na sua organização e currículo, 
e procurando as ajudas e recursos que forem necessários. Dependendo de muitas 
circunstâncias, desde as relativas à própria criança e à sua família, até às relativas à 
escola e a outras instituições do meio social, Bautista sublinha que “cada caso requer 
um estudo e um tratamento determinados” (18) e elenca uma série de condições para o 
êxito da integração escolar 19. 
 

Antes de generalizar é necessário estabelecer programas e experiências que marquem 
etapas quanto aos procedimentos mais idóneos para a prática da Integração escolar. 
Uma legislação que garante e facilite a integração. 
Programas adequados de atendimento precoce e educação infantil. 
Mudança e renovação da escola tradicional, efectuando profundas modificações na 
organização, estrutura, metodologia, objectivos... 
... 
Um esquema curricular único, aberto e flexível que permita as oportunas adaptações 
curriculares. 
... 
Um bom nível de comunicação interna nas escolas. Frequentemente, a hierarquização 
por um lado e/ou o individualismo exacerbado por outro, não deixam que a comunicação 
se estabeleça. Esta deve servir de base a um apoio afectivo, proporcionar intercâmbios 
técnicos e o debate conjunto dos problemas (Renau, 1984). 
A formação e o aperfeiçoamento dos professores e outros profissionais implicados na 
integração escolar, assim como o empenho de todos para trabalhar em equipa. 
... 
Redução da proporção professor/alunos por sala. Como indica Renau (1984), as classes 
muito numerosas não favorecem a integração porque: a) dificultam o aparecimento e 
manutenção do sentimento de pertença a um grupo e a formação de vínculo dentro 
deste; b) a atitude do professor em grupos muito numerosos tende a exigir 
comportamentos facilmente controláveis e, como tal, homogéneos. 
Dotar as escolas dos recursos humanos, materiais e didácticos que sejam necessários e 
contar com o apoio das equipas interdisciplinares do sector. 
Supressão de barreiras arquitectónicas e adaptação das escolas regulares ás 
necessidades dos diferentes alunos. 
… 
Uma boa relação entre a escola e a comunidade em que se insere, e que a integração 
não acaba na escola mas continua fora dela. (Outro aspecto prioritário consiste em 
realizar uma campanha de informação e mentalização da opinião pública sobre os 
fenómenos da integração escolar.) 20  

                                                 
17 Ver em “Nós”, o percurso de alunos atendidos pela EEE de Sintra. Também não devem ser esquecidos 
os percursos como de R. que foi de Centro C Gulbenkian de PC em Alvalade, para EB2 3 de Algueirão e 
depois de passar pela escola secundária (que a fez chegar rapidamente ao 12º ano, acabou fechada em 
casa (com o computador através do qual interage com uma parcela do mundo, e comunica com os que a 
rodeiam, mas sem qualquer comunicação com os que foram seus colegas – Ver Telejornal SIC de 9 de 
Dezembro de 2006). 
18 Segundo Marchesi (2001), “A situação de cada pessoa com uma condição de deficiência é única” e 
portanto “não se trata de estabelecer critérios gerais para o ensino de alunos com algum tipo de 
incapacidade”, mas sim de compreender as necessidades, os sentimentos e os pontos de vista de cada um 
dos alunos que estão escolarizados. (Cf. tb. GONZALES et al.) 
19 Transcreve-se aqui apenas algumas, e sem respeitar a ordem do autor. 
20 Também segundo Marchesi (2001), “Os valores e as atitudes dos cidadãos ante as estratégias inclusivas 
são factores importantes no processo de transformação da educação. A prioridade da competência face à 
solidariedade, a maior importância outorgada aos resultados académicos face ao desenvolvimento social e 
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Participação activa dos pais no processo educativo do aluno. É necessária uma maior 
informação, dirigida tanto aos pais das acrianças deficientes como aos pais das outras 
crianças, que os prepare para uma participação e colaboração positivas (Medrano, 
1986).  

 
Autores há, porém, como Vieira & Pereira, Low Brown, Valletutti, Lieberman, 

Heward e Kauffman (para só falar de portugueses e dos que proferiram conferências em 
Portugal nos últimos 10 anos, ou aqui têm textos publicados) que, escrevendo com base 
na experiência de trabalho quotidiano com crianças e jovens severamente afectados por 
discapacidades 21, ou na perspectiva de formadores da educação especial, têm defendido 
a necessidade de contextos e programações especiais para muitas dessas crianças e 
jovens (e até adultos, cuja educação e socialização é problemática ao longo de toda a 
vida). Por isso, estes autores pensam, para estes alunos, em “currículos funcionais” 22, 
sem se pronunciarem sobre outras problemáticas da educação. Assim como há outros 
autores, cuja divulgação em Portugal se deve a Luís Miranda Correia, que se 
pronunciam sobre a inclusão de forma crítica em relação a alguns dos seus pressupostos 
e finalidades e, rejeitando aplicações fundamentalistas, denunciam as consequências 
para os alunos e para os sistemas educativos, ou que se opõem totalmente a esses 
pressupostos e finalidades.  
 
 Lieberman procurou, num artigo sob o título “Preservar a Educação Especial 
Para Aqueles Que Dela Necessitam”, apresentar uma visão alternativa em relação às 
ideias e afirmações fundamentais apresentadas por todos aqueles que “lançam, a tempo 

                                                                                                                                               
da personalidade e a concepção de que a presença de alunos com maiores dificuldades impede o 
progresso dos mais capazes são crenças muitas vezes implícitas que travam a extensão e a profundidade 
das reformas educativas. além disto, os valores cívicos dominantes podem contribuir poderosamente para 
que a integração escolar se prolongue mais tarde na integração social e laboral”. 
21 Laurence Lieberman, por exemplo, foi professor de Educação Especial nas escolas públicas de Nova 
lorque, coordenador da área de dificuldades de aprendizagem no US Office of Education, Washington, 
DC, e director do programa de doutoramento em Educação Especial no Boston College. 
 22Segundo David Rodrigues (2001): “O currículo funcional radica-se segundo os seus autores nos 
princípios da pedagogia activa, portanto, na linha de Dewey, Claparède, Freinet (Costa et ai., 1996). Os 
currículos funcionais foram concebidos como reacção ao facto de muitos dos currículos usados com 
alunos com dificuldades acentuadas serem fortemente escolarizados ou ocupacionais. Assim, a concepção 
de Currículo funcional partiu da constatação de que as pessoas, sobretudo aquelas com níveis adaptativos 
mais baixos, têm direito a uma vida mais autónoma e com qualidade e não a actividades meramente 
ocupacionais. Os currículos funcionais têm sido definidos como “um conjunto de conteúdos de 
aprendizagem que visam a preparação de alunos com deficiência nas áreas do desenvolvimento pessoal e 
social, das actividades da vida diária e da adaptação ocupacional “ (Clark, 1994). Segundo Brown (1993), 
uma actividade “funcional” é “aquela que se não for realizada pelo aluno com deficiência terá de ser 
realizada por outra pessoa”. Os currículos funcionais têm tido uma grande disseminação e a sua aplicação 
tem sido feita de uma forma quase indiscutível [Cf Heward e Vieira e Pereira]. 

Um olhar crítico poderá problematizar algum determinismo cultural que é dado ao termo funcional 
(por exemplo, nas competências sociais) e uma lógica de concepção e aplicação exclusivamente 
comportamental [Cf Edgar Pereira]. É Certo também que os currículos funcionais são eles próprios 
usados por pessoas que lhes dão significados diferentes; neste aspecto é de realçar o trabalho de Valletutti 
e Dummett (1992) sobre a funcionalidade de currículos cognitivos. Os currículos funcionais vieram, no 
entanto, chamar a atenção para uma ideologia escolar ou ocupacional na educação de jovens com 
deficiências severas e procurar criar uma alternativa que favoreça a autonomia e a qualidade de vida 
dessas pessoas. 
  O desenvolvimento de currículos para alunos com NEE levanta assim um conjunto de questões 
relativamente aos modelos e das concepções de currículo, algumas delas geradas na necessidade de dar 
respostas a certos casos. 
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inteiro, crianças com necessidades educativas especiais em classes regulares” 23. Nesse 
artigo, faz a discussão de algumas ideias que estão no centro da polémica sobre a 
inclusão e a flexibilização organizacional e curricular que ela implica. Dá-se aqui muita 
atenção à argumentação deste autor, porque as questões que foca convergem largamente 
com os problemas a que se chegava nas reflexões na EEE de Sintra, na maior parte das 
vezes a partir de situações concretas com que os professores de EE ou os “professores 
de apoio educativo” (Despacho 105/97) se defrontavam.  

Começa por fazer notar uma contradição entre o facto de as “estratégias de 
inclusão em classes regulares” estarem “presentes em todos os movimentos actuais de 
reforma educativa” 24, e as tendências que marcam a evolução dos sistemas educativos 
nos últimos anos: “Os testes são em maior número e não em menor. Espartilhamos mais 
os professores com currículos e programas restritivos em vez de o fazermos cada vez 
menos”. E, de uma forma pouco clara, diz que “a marca da responsabilidade estatal e 
dos gastos governamentais baseados em resultados numéricos tangíveis, mensuráveis e 
catalogáveis já não constitui algo de identificável como único”, tendo-se tornado “uma 
marca vaga, em rápida evolução para um mero contorno” 25. Refere também uma 
realidade social não inclusiva, visível nos “números relativos aos indivíduos afro-
americanos do sexo masculino que se encontram encarcerados, números que excedem o 
daqueles que frequentam a escola” ou na “percentagem dos que, em zonas urbanas, 
abandonam a escola, a qual se cifra em cerca de 40%”, perguntando-se se “tal se fica a 
dever à flexibilidade e a um sistema educativo organizado de forma a responder às 
necessidades dos indivíduos”. 
 Na opinião de Lieberman, “é perfeitamente claro que grande número dos 
chamados alunos normais não tem sucesso na escola pela simples e básica razão de não 
serem tratados ou ensinados recorrendo a métodos diferenciados”, devendo cada caso 
ser “julgado com base nos seus próprios méritos”. E este autor pretende mostrar que 
tomar posição “contra a inclusão total como politica pública, como politica educativa ou 
de escola, não significa ser a favor da exclusão”. Esclarecendo de imediato que: “uma 
coisa é as pessoas defenderem a colocação de um aluno com uma problemática severa 
numa classe regular, outra muito diferente é falar em fechar todos os serviços especiais 
por estes se caracterizarem por uma certa separação”. A sua argumentação passa por 
uma análise da globalidade do sistema educativo, e mesmo pela relação deste com 
vários aspectos da sociedade e da governação. “A preocupação óbvia deve centrar-se na 
natureza da escolaridade para todas as crianças. Até que o sucesso seja assegurado para 
a maioria, a minoria tem, de facto, qualquer hipótese? É duvidoso que tal aconteça” 26.  

                                                 
23 Lieberman entende que essa posição resulta de se tomar “a inclusão total” como “uma ramificação da 
questão do aborto” que alguns reduzem a uma escolha entre a morte e a vida. E que tal como nessa 
questão o contra-argumento é que: “Estar contra a opção pela vida não significa ser a favor do aborto. 
Significa, sim, ser a favor da hipótese de escolha”.  
24 Lieberman (2003) refere-se a modelos que visam “escolas eficazes, ensino directo e avaliações 
baseadas nos currículos” e faz notar que estas “são questões que estão bem enraizadas em modelos ou 
programas como o Modelo dos Meios de Aprendizagem Adaptáveis (Wang, 1981); o Modelo da Classe 
Integrada (Affleck, Madge, Adams e Lowenbraun, 1988) e o Modelo Consultivo do Professor (Egner e 
Lates, 1975)” . 
25 Procurar-se-á esclarecer esta referência no Subcapítulo 5.6. 
26 Cf. HEGARTY, 2006. 
  Algumas considerações de Kauffman (2003), vão no mesmo sentido, mas partem de uma definição mais 
restrita das finalidades da escola, sendo por isso analisadas mais detalhadamente no subcapítulo seguinte. 
 “As escolas têm como missão principal ajudar os alunos a serem academicamente competentes […]. Se as escolas não cumprirem 
essa missão, então o que quer que seja que façam para além disso (Ou aquilo com que sejam sobrecarregadas) continuará a deixar os 
alunos mal preparados”. Na sua opinião “muitas coisas , demasiadas, na minha perspectiva foram acrescentadas nas agendas das 
escolas” e coloca a questão: “Exactamente onde é que devem ser estabelecidos os limites quanto ao que se espera das escolas e o 
que é que estas não devem aceitar? É difícil determina-lo, mas não é muito difícil ver que, actualmente, as escolas estão 
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    Ao abrigo da iniciativa pela educação regular REI, que Lieberman considera 
promover a “inclusão total” (Lieberman faz referência a WiIl, 1986), “aos professores é 
dada autoridade [e responsabilidade] sobre toda a instrução que ocorre nas suas 
classes”. E Lieberman adverte que este é um fardo pesado. “Os professores não devem 
(e, razoavelmente, não podem) ser responsáveis por alunos que seguem currículos não 
tradicionais. Há limites para as exigências que podem ser feitas aos professores que 
leccionam na sala de aula.” 27. A esta regulamentação, contrapõe o seguinte excerto de 

                                                                                                                                               
sobrecarregadas de responsabilidades. E estas não podem ser o principal agente de mudança da nossa sociedade em geral, assim 
como não podem ensinar tudo que a administração possa exigir.” E cita Seymour Sarason: “As escolas podem ser um veículo de 
mudança social, mas não sobrestimemos a força, real ou potencial, do seu impacto. Bastante mais forte é aquele que a sociedade tem 
nas escolas, um impacto que nas últimas décadas tem sido tão infrutífero quanto poderoso... Para que não haja mal-entendidos: não 
defendo que os objectivos da educação devam incluir a mudança da sociedade. Ao dar prioridade à missão académica das escolas, 
Kauffman não pretende excluir totalmente outras finalidades: “... Trata-se simplesmente de que, se as escolas não cumprirem a sua 
missão académica, então tudo o resto que tentarem ensinar escapa ao seu propósito essencial.”  
  Para esclarecer a sua posição acrescenta, de um modo que pode suscitar críticas e mesmo ser considerado intelectualmente 
desdenhoso, se não se tiver em conta que os sistemas educacionais se desenvolvem e devem ser avaliados em contextos reais e não 
num plano ideal: “Não penso que a missão académica das escolas se restrinja aos objectivos curriculares padronizados ou aos 
padrões de realização que se aplicam à maior parte dos alunos. Inclui as competências básicas, do dia-a-dia, que as crianças com 
deficiências mental podem necessitar de aprender. Para alguns alunos com severas limitações cognitivas, inclui igualmente 
competências básicas no domínio dos cuidados pessoais.” Mas, considerando que “a educação pública deve servir as necessidades 
educacionais de todas as crianças” entende que “a maior parte do ensino regular deve ser concebido em função das características 
modelo (que ocorrem com maior frequência) de alunos e de professores”. “A educação pública é, por definição, um serviço 
concebido para as massas. Qualquer produto ou servido destinado ao público em geral tem de ser concebido em função das 
características típicas dos consumidores. As economias de grande escala em si mesmas requerem-no. A dimensão, a forma e as 
capacidades do cidadão típico inscrevem-se numa faixa de variação bastante reduzida dentro da media e a simples economia política 
obriga a que as coisas sejam concebidas tendo isso em mente. Certamente que o que alguns chamam “confecção universal” é 
importante e uma boa concepção dará resposta a um vasto leque de características individuais. Mas, tal como “tudo”, “universal” 
tem os seus limites, muitas vezes não verbalizados, por vezes nem mesmo reconhecidos. Se a concepção “universal” pode dar 
resposta a um maior segmento da população, é o suficiente. Mas não nos esqueçamos que não é nem economicamente viável nem 
necessário eliminar todas as escadarias, porque algumas pessoas não as podem usar, ou conceber e equipar todos os automóveis para 
que um tetraplégicos os possa conduzir. Nem sequer é viável ou desejável conceber um programa de leitura para a generalidade das 
crianças que seja adequado a alunos com deficiência mental severa.” 
  Com isto Kauffman não pretende ignorar que “a educação pública tem de dar resposta ás necessidades educacionais de todas as 
crianças” pelo que “tem de incluir estruturas explícitas que assegurem a resposta a alunos com NEE”. “Por definição, estes alunos 
requerem uma reacção extraordinária por parte dos professores – algo diferente do comum, mesmo se o comum já é bom. O 
programa-padrão educacional serve muito bem a maior parte dos alunos, mas não consegue servir alunos que envolvem 
componentes adicionais e explícitos – estruturas especiais que ultrapassam o normal ou a rotina em questões como objectivos, linhas 
de autoridade, papéis e responsabilidades da equipa de trabalho, orçamentos e aquisições, distribuição de tempo e de espaço, 
modificações do currículo, avaliação do desempenho e colocação dos alunos em turmas. A incapacidade de criar estas estruturas 
explícitas para dar resposta a alunos que se situam nos extremos da distribuição de desempenho resulta inevitavelmente em que 
esses discentes sejam negligenciados. São esquecidos. Não denotam só algum insucesso. Apresentam um grande insucesso e tal é-
lhes constantemente lembrado. As pessoas que não estão familiarizadas com o ensino podem não ver as distinções de método que 
são importantes para alunos com NEE. Por exemplo, os alunos com NEE podem necessitar de mais tentativas, mais exemplos, um 
ritmo diferente, passos menores numa sequência, mais reforço (elogio, encorajamento ou outras consequências, recompensas), 
monitorização mais cuidadosa, mais estruturação (por exemplo, maior previsibilidade, instruções mais explícitas, consequenciais 
mais imediatas) do que o que é desejável para alunos típicos. Podem existir outras distinções que deixei por indicar, mas pelo menos 
todas as que indiquei estão implicadas num processo de ensino mais preciso. Em suma, o ensino de alunos com NEE pode necessitar 
de ser consideravelmente mais preciso do que a instrução que produz bons resultados com alunos típicos. Em muitos tipos de 
desempenho, é a precisão com que algo é feito que faz a diferença e não a operação básica em si.”  
  Em suma Kauffman defende que alunos excepcionais necessitam de opções a nível curricular, 
instrucional e de colocação, mas que isso não justifica opções escolares para todos os alunos. 
27 Perante a questão: “Estará confiada às escolas a tarefa de assegurar o sucesso dos alunos no que quer 
que seja que façam na vida?” Kauffman diz-se “espantado com o que certas pessoas disseram a este 
respeito”. E dá como exemplo, uma lista elaborada por Dorothy Lipsky e Alan Gartner em que 
consideram serem responsabilidades das escolas relativamente a crianças com NEE e nessa lista está 
incluído: 
-- serviços educacionais proporcionados num ambiente inclusivo, isto é, na mesma escola que os pares 
ditos normais frequentam e em turmas adequadas à sua idade; 
-- programas educacionais que oferecem oportunidades eficazes para o sucesso, em termos de 
escolarização e da vida dos alunos; 
-- responsabilizar os governantes e os administradores das escolas pelo atingir do referido 
sucesso. 

E prossegue com o seguinte comentário: “A escola não controla a economia nem as oportunidades de 
emprego, nem se pode esperar que substitua todas as influências exercidas pela família e pela 
comunidade. Responsabilizar as escolas pelo sucesso na vida É, no meu parecer, a afirmação de um 
louco. É já suficientemente intimidante responsabilizar as escolas por ajudarem todas as crianças que são 
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um texto da Comissão Conjunta Nacional sobre Dificuldades de Aprendizagem 
(Janeiro, 1993): 

 
A Comissão Conjunta Nacional sobre Dificuldades de Aprendizagem (1993) apoia muitos 
aspectos da reforma escolar. No entanto, um aspecto dessa reforma que esta Comissão 
não pode apoiar é a ideia de que todos os alunos com dificuldades de aprendizagem 
devem ser servidos exclusivamente em classes de educação regular ideia 
frequentemente referida como inclusão total. A Comissão acredita que a inclusão total, 
quando definida desta forma, viola os direitos dos pais e dos alunos com NEE, tal como 
está consignado no IndividuaIs with Disabilities Education Act (IDEA).  
 

 Lieberman consideraria razoável se se apontasse para um maior reajustamento 
e compreensão por parte dos professores do ensino regular, em relação a alunos com 
NEE que já se encontram total ou parcialmente incluídos em classes regulares 28. Mas a 
inclusão total põe outra questão. 

Este autor lembra que “os reformadores na área da educação consideram que, 
quando estão em causa alunos rotulados como excepcionais (com NEE), não existem 
quaisquer métodos únicos que difiram em natureza daqueles que são usados com 
crianças normais. Mas faz notar que, algo contraditoriamente, esses reformistas 
consideram que todos os alunos são indivíduos únicos, mas pretendem que sejam 
ensinados “todos da mesma maneira” 29.  

É claro que, posta a polémica nestes termos, há de ambos os lados um jogo com 
as palavras que em nada favorece o esclarecimento dos problemas reais. No entanto, 
Lieberman é mais analítico nas considerações que se seguem. 

                                                                                                                                               
capazes de adquirirem competências académicas e por ajudarem as outras crianças a aprenderem o 
máximo que podem a nível de competências básicas no domínio dos cuidados pessoais e do dia-a-dia. 

Algumas das reformas propostas para a educação podem, em parte, dar resposta às necessidades 
instrucionais de alunos com NEE. Por exemplo, reduzir dramaticamente o número de alunos por turma 
(para 12 ou menos alunos e não manipular o rácio incluindo nos números a considerar pessoal 
administrativo ou auxiliar), ou ter dois professores competentes em cada turma de 25-30 alunos, 
permitiria que as escolas dessem respostas a uma maior variabilidade em termos das características dos 
alunos. Aqui, porém, vislumbro dois problemas. Primeiro que tudo, qualquer pessoa razoável tem de 
levantar questões do género: Onde iríamos arranjar as salas de aula extra e como as custearíamos? Onde 
iríamos arranjar os professores extra e como lhes pagaríamos? A minha hipótese É que o financiamento 
para a formação de professores, para os respectivos salários e para a construção simplesmente não faz 
parte da panorâmica, na medida em que tais mudanças no rácio professor-aluno duplicaria o custo da 
educação pública relativamente aos valores actuais. Em segundo lugar, nenhuma situação de 
monodocência é infinitamente flexível, de forma que, mesmo num tal mundo ideal para a educação, 
algumas crianças necessitariam que fossem estabelecidos rácios professor-aluno ainda mais baixos e um 
ambiente na sala de aula muito mais cuidadosamente controlado e monitorizado do que é desejável para 
alunos típicos.” 
28 Ver atrás Bautista sobre o sentido da integração em diversas circunstâncias. 
29 Lieberman lembra que Stainback, Stainback e Forest (1989, p. ix) enfatizam “a importância de ver 
todos os alunos como indivíduos únicos e completos”. E comenta que aquele conceito de inclusão 
“implica que isto seja verdade em classes regulares ou que seja mais facilmente encontrado em classes 
regulares, ou então que seja mais fácil de conseguir em classes regulares, o que, muito provavelmente, 
corresponde ao oposto daquilo que é a realidade”. E acrescenta, em convergência com outras posições e 
recomendações que se tem convocado para este subcapítulo, que “a nossa análise baseia-se numa 
investigação oficial com carácter individual, específica quanto aos factos que requerem um cuidadoso 
exame da natureza e severidade da condição da criança, das suas necessidades e capacidades e da resposta 
da escola às necessidades da criança em questão”. Neste contexto, faz notar que “a colocação da crianças 
no meio regular careceria de significado se para tal fosse necessário forçar os educadores a alterar o 
currículo da educação regular a ponto de à criança com NEE não ser pedido que aprenda qualquer das 
competências ensinadas na educação regular” 
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  Um primeiro problema diz respeito à definição de “dificuldades de 
aprendizagem” (30) e, mais geralmente, às diferentes condições e desvantagens que a 
discapacidade implica. Parece difícil contestar a seguinte consideração de Lieberman: 
 

Sem dúvida que o insucesso face a um currículo académico limita a escolha e irá afectar 
a qualidade de vida de um indivíduo. Portanto, o insucesso académico resulta numa 
desvantagem [31]. Existem crianças com deficiências mentais. Estas tornar-se-ão adultos 
com deficiências mentais e estarão em desvantagem devido ao seu insucesso 
académico. Isto, em grande parte, é inevitável. A maior parte das pessoas com 
deficiências mentais não são competentes em termos académicos. Mesmo quando 
conseguem enfrentar a confusão de um currículo na escola, muito frequentemente as 
suas actividades ao longo da vida não irão requerer competência académica. No entanto, 
uma deficiência mental que resulta em fragilidade académica, e consequentemente numa 
desvantagem, é obviamente relativa e está muito longe de poder ser delimitada de forma 
absoluta. De facto, muitas são as pessoas que ultrapassam as limitações impostas pelo 
insucesso académico. Existem muitas formas significativas de alcançar uma qualidade 
de vida que vá coincidir com os desejos pessoais, as quais pouco ou nada têm a ver com 
o desempenho académico. 
 

                                                 
30 É oportuno, é mesmo indispensável, chamar aqui a atenção para algumas considerações, 
esclarecimentos e advertências que Luís Miranda Correia vem fazendo, e que repete no artigo publicado 
no livro sobre educação e diferença editado por David Rodrigues e que parecem ter «caído em orelhas 
moucas».  

“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 dicionário 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 cálculo ou para a aquisição de aptidões 
sociais (Fonseca, 1984, 2000; Correia, 1991; Correia e Martins, 1999; Cruz, 1999). 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). 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 difflculties, tantas vezes como sinónimo de 
problemas de aprendizagem, pode ter influenciado estes autores.” (CORREIA, 2001) 
31 Lieberman entende que “para os indivíduos com deficiências físicas, estas questões são quase insignifi-
cantes” partindo do princípio de que a sua capacidade para funcionar no âmbito de um currículo 
académico em geral não é afectada. Mas, em muitos casos, discapacidades “físicas” têm repercussões na 
socialização, nas experiências que promovem o desenvolvimento social e mesmo cognitivo e na eficácia 
de operações físicas que suportam a actividade cognitiva. 
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 A “definição de dificuldades de aprendizagem [Learning desabilities] é mais 
imprecisa”, segundo Lieberman, “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 permitem ultrapassar e compensar as suas dificuldades. Isto porque 
podem ser “extremamente perseverantes” e exibir “inúmeras capacidades, em termos 
globais” (Lieberman diz mesmo que o são normalmente, embora faça notar que as que 
“as pessoas com dificuldades de aprendizagem que não apresentam estas características 
normalmente estão ausentes dos meios académicos e profissionais”).  
 Lieberman diz ainda que “por definição, os indivíduos com deficiências 
mentais estão em risco de insucesso quando está em causa um currículo académico que 
requer competência mental”. A possibilidade de uma desvantagem académica resultar 
numa desvantagem escolar é grandemente multiplicada para aqueles que apresentam 
deficiências mentais, a menos que haja uma transformação na concepção da escola 
básica – transformação que defende, a esse nível. Critica, por isso, aqueles que fazem 
da opção por currículos académicos uma opção pela educação regular. Quando a 
definição de necessidades é feita para dar resposta às necessidades académicas de 
alunos com NEE e/ou em desvantagem estamos, como faz notar Lieberman, perante 
uma contradição. Para ele, “a definição de necessidades para fins de educação especial 
requer que se olhe para além de conteúdos académicas e se veja a natureza do aluno 
como entidade individual.” 
  Mas, como defende: “a escola não tem que se restringir ao aspecto académico” 
[Refere-se à escola básica, como a seguir se verá.]. Este autor insiste na necessidade de 
distinguir entre o insucesso académico e o insucesso na escola, podendo as crianças ter 
sucesso na escola, mas não necessariamente numa escolaridade académica. Ele entende, 
justificadamente, que “se os alunos têm sucesso em áreas não académicas, a sua auto-
estima, motivação, ambição e luta por escolhas pessoais permanecerão intactas” e de 
que o insucesso na escola “representa uma muito maior possibilidade de resultar numa 
desvantagem significativa”.  

 
A capacidade de obter bons resultados na escola constitui uma importante via, em 
termos de auto-estima, autoconfiança e de aquisição das competências básicas 
necessárias para viver eficazmente na nossa sociedade. O insucesso escolar pode tornar 
um indivíduo incapaz de reagir a quase todas as opções. [...] 
É fácil travar este percurso. Os indivíduos com deficiências mentais são menos capazes 
no que diz respeito ao desempenho académico. Esses indivíduos são, de qualquer 
modo, considerados em termos académicos e o insucesso académico é Sinónimo de 
insucesso escolar. A auto-estima e a autoconfiança são severamente atacadas e as 
consequências do insucesso escolar podem, de facto, persistir até à velhice. [...] 
A razão mais poderosa que leva a que ao aluno não deva ser permitido experimentar o 
insucesso escolar reside no facto de tal situação poder potencialmente resultar em 
desvantagens para o resto da vida do mesmo. [...] O insucesso escolar torna-se num 
insucesso de vida.  

 
  A conclusão é que “o insucesso escolar ocorre porque a escola se tornou 
sinónimo de académico”, sendo esta situação intolerável porque “de facto, na maioria 
dos casos, poder ser prevenida ou pelo menos evitada”. E considera que “pensar de 
qualquer outra forma é pressupor que o poder e a responsabilidade do sucesso escolar 
residem unicamente no aluno”, ou que o sistema escolar “não está moralmente obrigado 
a proporcionar experiências educativas eficazes”, quando se sabe que “há demasiados 
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factores que ultrapassam o controlo do aluno para que se possa responsabilizar por 
completo o mesmo pelos seus sucessos ou insucessos”. 

 Para Lieberman, “a missão dos programas das escolas do ensino básica devia 
consistir em ensinar competências básicas”. Ele reconhece que há alguma divergência 
em relação ao que isso significa. Enquanto alguns as definem como consistindo na 
leitura, na escrita, na ortografia e na aritméticas, outros têm uma definição mais 
abrangente e consideram as competência de vida, acrescentando a socialização, a 
cooperação, a partilha, a competição e o bem-estar emocional, e outros ainda, incluiriam 
qualquer instrumento necessário para aprender competências académicas de ordem 
superior às primárias, como o treino de memória, o raciocínio, a resolução de 
problemas, o pensamento e assim sucessivamente. Este autor entende que “qualquer 
programa anterior ao 3º ciclo deveria ser definido tendo em conta competências”:  

 
A educação especial e a educação regular devem ter como prioridade o ensino de 
competências. Alguns alunos necessitarão de um acompanhamento mais intenso e 
individualizado para as aprender. Outros alunos podem necessitar de trabalhar em 
grupos mais pequenos do que uma classe. Outros podem funcionar em classes regulares 
com os textos básico seleccionados. 

 
  Uma diferença substancial é estabelecida entre o ensino básico e o secundário, 
tendo em conta que no secundário o currículo é estabelecido com base em “corpos de 
conhecimento [...] em áreas específicas de conteúdos”. Lieberman faz notar que a este 
nível se espera que os alunos “processem o material que lhes é apresentado e que, 
através das suas competências, demonstrem a capacidade para aplicar essa informação 
em situações cada vez mais abstractas”, sendo que só ocasionalmente essas situações 
têm “um carácter prático no sentido em que tal é compreendido no dia-a-dia”. Por isso 
este autor diz que no final do ensino básico os educadores e os pais de cada aluno com 
deficiências mentais (mental disabilities) têm que tomar decisões consultando o aluno e 
tendo em mente o seu melhor interesse, pois “ aluno em questão pode não ser alvo do 
melhor serviço se for mantido na linha académica” 32.  
  Mas não é só para os jovens com discapacidades mentais que se põe a questão 
de um currículo e contextos de trabalho específicos. Lieberman faz notar que: 
 

Algumas crianças com NEE podem experimentar grandes dificuldades quando 
frequentam classes regulares. Colocá-las nessas classes poderá ser pô-las ainda em 
maior desvantagem. Ter crianças em classes regulares que não têm sucesso é 
inadmissível. Se os alunos em questão, que apresentam discapacidades, são 
suficientemente espertos para saber que têm amigos e que estão a socializar e a fazer 
parte de tudo, também são suficientemente espertos para saber que não fazem qualquer 
ideia daquilo que o professor está a falar ou do que os outros alunos estão a fazer. 

 
 Isto não obsta a que Lieberman afirme que “os programas em que se retiram 

                                                 
32 Lieberman acrescenta: “Muitos alunos com deficiências mentais necessitam de treino especial na área 
das competências adaptativas (de vida), assim como necessitam que a tónica seja posta em competências 
a nível de instrução básica em detrimento dos conteúdos académicos aos quais deve ser dada uma 
prioridade secundária. Se não forem os programas especiais, quem É que ensinará os indivíduos com 
deficiências mentais a organizar as suas vidas, a comer, a cozinhar, a socializar-se, a tratar com dinheiro, 
a aceder a informações, a ser um consumidor a passar o seu tempo livre, a procurar a felicidade? Tudo se 
resume a uma questão de prioridades.” E mais à frente insiste em que “a deficiência mental é um conceito 
muito mais abrangente do que é a deficiência mental na escola -- É o facto de se apresentar uma 
deficiência mental na vida que deve ser considerado”, e em que “muitos alunos com deficiências mentais 
necessitam de treino especial na área das competências adaptativas (de vida)”. 
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os alunos da classe deveriam ser reduzidos” 33. O modelo de decisão que propõe para a 
definição do programa individual dos alunos “baseia-se numa investigação oficial com 
carácter individual, específica quanto aos factos que requerem um cuidadoso exame da 
natureza e severidade da condição da criança, das suas necessidades e capacidades e da 
resposta da escola às necessidades da criança em questão” e torna necessária a 
organização de serviços especializados que assegurem um continuum de enquadramentos 
na educação dessas crianças (34). 
 

É necessário que haja um leque de opções de serviços por causa do leque de pessoas 
que apresentam um vasto conjunto de necessidades, muitas das quais não podem de 
forma alguma receber resposta nas classes regulares. Os defensores da inclusão total 
procuram destruir este leque de opções. A posição que assumem é a de que todos 
devem ser incluídos, sem lugar a tomadas de decisão ou a escolhas. Todos são 
incluídos. Esta negação fundamental da realidade está em consonância com os cortes 
orçamentais realizados por alguns burocratas, assim como o está com alguns pais 
fanáticos. [...]  
  O recurso à educação especial como um sistema de disponibilização de servidos está 
radicado em dois aspectos: as necessidades do aluno e a probabilidade de a intervenção 
requerer um conjunto especial de circunstâncias que, em geral [dificilmente], não está 
disponível nos meios das classes regulares. Mais importante ainda é a mudança que é 
permitida em termos de prioridade ou ênfase curricular: de competências académicas na 
classe regular a necessidades baseadas no aluno, porventura na sala de apoio [35]. 

                                                 
33 Acrescenta que “quando os profissionais decidem que uma criança necessita de ser retirada de uma 
classe regular diariamente durante uma hora, na maior parte dos casos estão errados”. E aponta-se para 
uma organização de um continuun de serviços. Lieberman entende que “se se desenvolvem esforços 
hercúleos para proporcionar uma educação eficaz na classe regular (conforme o determinado num 
Programa Educativo lndividualizado / PEI) e o sucesso, apesar disso, não é assegurado, então o aluno 
deve ser retirado a fim de assegurar esse mesmo sucesso”, devendo o aluno voltar para a classe para ter 
aulas de música, arte, educação física, “só se este puder ter sucesso nessas áreas” [Cf o princípio de 
participação parcial nas actividades curriculares da classe, defendido por PORTER, 1995]. É evidente 
que Lieberman pressupõe que o currículo comum não é substancialmente alterado na classe. Isto, porque 
considera que “a colocação da criança no meio regular careceria de significado se para tal fosse 
necessário forçar os educadores a alterar o curriculo da educação regular a ponto de à criança com 
NEE não ser pedido que aprenda qualquer das competências ensinadas na educação regular”. 
34 Como já se fez notar, também Kauffman defende que alunos excepcionais necessitam de opções a nível 
curricular, instrucional e de colocação. Mas algo diferentemente de Lieberman, entende que isso não 
justifica opções escolares para todos os alunos. Isto porque, como escreve: “Se a todos os alunos 
(normalmente aos pais) fosse dada a opção de escolher a escola a frequentar, pública ou privada, não 
tenho a certeza sobre como tal iria funcionar em termos práticos, e sinto-me mais do que um pouco 
céptico acerca dos resultados que uma opção universal desse tipo iria produzir. Suponha-se que, se o 
quisessem, todos os alunos poderiam escolher escolas privadas. 
[...] Devemos permitir que os alunos que são agora obrigados a ir à escola optem por cessar a sua 
escolarização? Sob certas condições, os miúdos podem ser escolarizados em casa.” 
 E, alguém que parece estar na corrente liberal americana, termina com uma observação que 
espantaria qualquer ex-socialista deslumbrado com o relançamento global da concorrência; “... As forças 
de mercado são boas para montes de coisas. Não estou, porém, convencido de que sejam boas para 
melhorar as escolas, dado que o objectivo é proporcionar uma boa plataforma educacional para cada 
aluno.” 
35 Lieberman prossegue esta argumentação dizendo: 
“Os modelos em que se retira o aluno da classe, tal como o meio-termo entre classes especiais a tempo inteiro e classes regulares a 
tempo inteiro, constituem também meios-termos no que diz respeito ao desempenho académico. Esta é a decisão essencial que 
subjaz a programas que se integram nestes modelos. Determina-se que a criança pode aprender, desempenhar tarefas e participar em 
currículo académicos... por vezes será exclusivamente nessas vezes que o aluno deverá fazer parte da frequência de uma classe 
regular.  
Isto torna-se, de novo, pouco claro quando nos apercebemos que muitas crianças, mesmo aquelas que têm deficiências mentais, 
podem, tanto no momento como de futuro, tirar benefícios de uma aprendizagem académica. Neste sentido, os 
educadores/professores ligados à educação especial que querem abolir a separação de serviços não estão errados. Repararam que 
muitos dos alunos que frequentam escolas ou classes especiais, a dada altura do dia, acabam por, de qualquer forma, estar a aprender 
questões académicas. Nessas alturas, estariam talvez melhor se estivessem em classes regulares, dadas as raízes anteriormente 
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Na sua opinião não deveria haver dúvidas de que:  
 

  Enquanto existirem indivíduos com discapacidades, haverá uma necessidade de 
serviços especiais que está para além do que quer que seja que um professor do ensino 
regular possa correntemente proporcionar. Por exemplo, um professor que ensina 
indivíduos com deficiência mental (professor de educação especial) é muito mais do que 
um professor. é membro de uma equipa que pode congregar esforços de psicólogos, de 
terapeutas, de módicos e de técnicos de serviço social. ... A deficiência mental é um 
conceito muito mais abrangente do que é a deficiência mental na escola. É o facto de se 
apresentar uma deficiência mental na vida que deve ser considerado. 

 
Deste confronto entre o discurso inclusivista e as críticas que lhe são feitas, entre 

a orientação para a inclusão total e a defesa de uma educação de todas as crianças nas 
mesmas escolas básicas mas com uma planificação individual para os alunos que dela 
necessitem para assegurar a resposta à suas necessidades de educação, pode concluir-se 
que o conceito de NEE continua a ser o instrumento fundamental para articular o 
currículo, na flexibilidade limitada que continua a ter nos sistemas escolares, com a 
organização da educação de crianças e jovens que pelas mais diversas razões é mais 
problemática. Pode também concluir-se desde já que há que separar as questões, 
assumindo como tal o que são problemáticas culturais e sociais, que devem ser 
encaradas na escola com meios próprios (culturais e sociais), provavelmente numa 
perspectiva multicultural.36- 

                                                                                                                                               
citadas. O aspecto importante aqui não consiste necessariamente em pôr de parte toda a programação separada. A questão reside, 
sim, em fazer funcionar eficazmente o meio-termo. É aí que se encontrará a grande maioria dos alunos com discapacidades mentais. 
Mudar a natureza da escola para estes alunos proporcionando currículos funcionais e fomentando o sucesso seria um grande passo 
no sentido de minimizar o impacto de uma desvantagem académica. Por definição, nas classes regulares reinam os currículos 
académicos. Consequentemente, a inclusão total em classes regulares de alunos com deficiências mentais severas conduz ao 
insucesso académico e escolar dos mesmos. 
  A grande maioria dos alunos com NEE não passa a maior parte do seu tempo em classes regulares. Eles são retirados das mesmas a 
fim de receberem todos os tipos de serviços especiais. A verdade nua e crua É que estes modelos em que o aluno É retirado da classe 
não resultam necessariamente num benefício para o mesmo. A razão para tal não reside no facto de o continuum de serviços se reve-
lar errado em termos conceptuais e nem sequer se trata aqui de um remoque dirigido a estes modelos. Eles não funcionam porque o 
segmento que deveria fazer a ligação neste continuo de serviços nunca foi adequadamente definido Nem a escola , na sua 
globalidade foi organizada com flexibilidade. 
36 Embora a partir de uma posição fora do campo ou subcampo da educação especial tal como ele se 
constituiu ou emergia nas décadas de 70 e 80 (cf. Subcapítulo 4.1), e talvez beneficiando disso em prol da 
lucidez e distanciamento com que faz os seus julgamentos, Rui Canário (que no entanto tem uma posição 
central no campo do combate às exclusão, pelo seu trabalho com o projecto TEIP e uma avaliação dessa 
experiência (Canário, 2001) que pode ser considerada comprometida com as posições do campo político 
promotoras de tal experiência), fez em 2005, numa conferência na FMH para qual foi convidado por 
David Rodrigues e que foi publicada em 2006, algumas considerações muito pertinentes sobre a educação 
especial, passando pelas questões aqui em análise. No texto dessa conferência pode ler-se que “existe um 
problema bem delimitado a um pequeno número de crianças que se distinguem, que exigem pessoal 
especializado e que justifica que se ponha o problema teórico e prático da “educação especial”, e que o 
debate sobre a “educação especial” deve ser dissociado da defesa do direito à diferença e da pertinência 
de lógicas individualizadas de ensino/aprendizagem.”    
  Canário manifesta a sua “convicção de que a questão do acolhimento pela escola aos chamados alunos 
com “necessidades educativas especiais” constitui um problema especifico que diz respeito a “alunos 
considerados como portadores de deficiências severas ou profundas”, que está muito longe de ser 
homogéneo (Ruela, 2000, pp. 17 e 26) e que corresponde, necessariamente, a uma pequeníssima 
percentagem da população escolar  
Canário sugere a separação entre os problemas de insucesso escolar e os de educação de crianças com 
discapacidades, que não se constituem, estes, como problemas de insucesso na e da escola, mas são-lhe 
reconhecidamente prévios e inevitáveis. 
  Ao manifestar convergência com esta ideia, deve ficar claro que não se partilha o princípio de que os 
objectivos e metas educacionais são iguais para estas crianças. Tenha-se presente que nesta tese se parte 
da constatação de que a educação de algumas crianças é problemática para as famílias e a sociedade em 
geral, em consequência de factores orgânicos (lesões e disfunções acentuadas) susceptíveis de provocar 
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A questão das discapacidades e da educação de crianças com discapacidade é 
uma questão interna a uma cultura e ao ordenamento da sociedade, que deve ser tratada 
como uma questão cultural e social não envolvendo o conceito de interculturalidade (37) 
mas sim recursos próprios da educação especial como um sistema de disponibilização 
de serviços organizados num continuum do comum ao mais específico, contemplando a 
possibilidade de escolha dos pais com o apoio dos técnicos, professores de EE e órgãos 
de gestão da escola. Ou seja, há que responder às NEE numa escola pública que se 
organiza de forma flexível segundo um continuum de serviços e adaptações (mas 
não como uma disponibilização de um leque de adaptações para ser disponibilizado aos 
clientes conforme as suas estratégias).  

                                                                                                                                               
graves desvantagens que a ética e a política impõem que sejam evitadas, atenuadas, ou compensadas, 
tendo nisso a sociedade e o Estado responsabilidades que não podem ser delegadas nem alijadas. É 
aceitável, desde que se tenha em conta que existe uma zona de transição que tem que ser gerida a nível de 
escola, esta sim, tendo em conta o equilíbrio entre as respostas [gestão] a algumas necessidades 
educativas especiais desses alunos (usando o conceito como sugerem Bautista e Gonzales) e os riscos de 
estigmatização [Os currículos escolares próprios e os currículos alternativos para alunos com insucesso 
escolar e risco de abandono (cf. DL 319/91 e Desp. Norm. 1/2006), deviam ser revistos no âmbito desta 
área delicada, conceptualmente e sobretudo na prática. É a área em que é requerida uma maior 
colaboração entre os serviços de apoios educativos, de psicologia e orientação e os órgãos de gestão da 
escola – que deviam ter grande autonomia -- Nesta área, sim!  
37 Pretender que os discapacitados mais graves encaram a vida de forma diferente e constituem um grupo 
social é, em si mesmo, mais uma operação discriminatória. Talvez com excepção (em alguns aspectos) 
dos surdos que têm desenvolvido um sentido de “comunidade” (talvez devido à especificidade do sue 
código de comunicação), todas as pessoas com discapacidades se sentem pertencentes exclusivamente às 
suas famílias e aos grupos sociais em que estas se integram, independentemente dos problemas que 
tenham em comum com outras pessoas com discapacidades. (Há os que não têm famílias, ou foram por 
ela rejeitados, mas isso remete para uma questão da organização social na nossa cultura e para as políticas 
sociais a nível de estado.) 


