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Subcapítulo 5.1 
NEE, uma Reformulação Conceptual na EE 

 
 

As Necessidades Educativas Especiais 
 
No relatório WARNOCK (1978) aparece pela primeira vez o termo necessidade 
educativa especial. BAUTISTA (1995) considera que este relatório teve influência não 
só na Grã-bretanha, onde esteve na base da Lei de Educação de 1981, mas também em 
Espanha, nomeadamente na lei de ordenamento geral do sistema educativo (L.O.G.S.E). 
Para este autor, o conceito de necessidade educativa especial, tal como o apresenta a 
nova lei, é um conceito-chave 1. Com base em autores como Ruiz e Giné (1987), 
Bautista sintetiza assim as linhas gerais da nova orientação: 
 

a) o ênfase nas necessidades educativas como “continuum”, que se alarga desde 
as mais gerais às mais particulares e específicas [2]; 

b) o conceito de necessidades educativas especiais como forma de definir as ajudas 
pedagógicas específicas necessárias para atingir os fins da educação; 

c) o associar estas ajudas pedagógicas específicas a recursos humanos, materiais e 
técnicos, procedentes dos fins educativos. 

 
“Considera-se que uma criança necessita de educação especial se tiver alguma 

dificuldade de aprendizagem que requeira uma medida educativa especial” 3 . Ou seja, o 
conceito de necessidades educativas especiais está relacionado com as ajudas 
pedagógicas ou serviços educativos que determinados alunos possam precisar ao longo 
da sua escolarização, para conseguir o máximo crescimento pessoal e social. 

Deste conceito derivam, como mostra Bautista, duas características relativas às 
dificuldades dos alunos: 

a) O seu carácter interactivo: as dificuldades de aprendizagem de um aluno têm 
uma origem fundamentalmente interactiva, dependendo tanto das condições 
pessoais do aluno como das características do contexto em que este se 
desenvolve; 

b)  a sua relatividade: as dificuldades de um aluno não podem conceber-se com 
                                                 
1 No Capítulo X do Livro Branco para a Reforma do Sistema Educativo, (cit. in BAUTISTA, 1995) 
introduz-se o conceito de necessidades educativas especiais, da seguinte forma: 

“Partindo da premissa de que todos os o/unos precisam, ao longo da sua escolaridade, de diversas ajudas 
pedagógicas de tipo humano, técnico ou material com o objectivo de assegurar a consecução dos fins gerais da 
educação, as necessidades educativas especiais são previstas para aqueles a/unos que, para além disso e de 
forma complementar possam necessitar de outro tipo de ajudas menos usuais. Dizer que um determinado aluno 
apresenta necessidades educativas especiais É uma forma de dizer que, para conseguir atingir os fins da 
educação, ele precisa de usufruir de determinados serviços ou ajudas pedagógicas. Desta forma, uma 
necessidade educativa define-se lendo em conta aquilo que é essencial para a consecução dos objectivos da 
educação”. 

2 “Em suma, parte-se da ideia de que as necessidades educativas formam um verdadeiro continuum a que 
a escola se deve ir ajustando progressivamente com o único fim de tornar possível o acesso dos seus 
alunos aos objectivos [gerais] da educação, o que pressupõe, ao mesmo tempo, admitir a diferença como 
um repto a que é necessário dar resposta numa linha integradora e não como uma circunstância mais ou 
menos aborrecida, que dificulta o trabalho de transmissão do conhecimento social e culturalmente 
acumulado às novas gerações.” (BAUTISTA, 1995, p. 54), Cf. GONZALES et al., 1995 
3 O próprio conceito de dificuldades de aprendizagem mudou. Antes considerava-se que a causa das 
dificuldades de um aluno estava apenas dentro dele; hoje considera-se que a escola é também um factor 
dessas dificuldades, na medida em que não se adapta às necessidades dessa criança. (Ver, sobre o termo 
dificuldades de aprendizagem, CORREIA (1997), aqui referido no subcapítulo 5.3.) A esta mudança 
corresponde no estudo sobre os currículos, o questionamento sobre um dado currículo tem uma função 
selectiva ou integrativa. 
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carácter definitivo, nem de forma determinante, e dependerão das 
particularidades do aluno num dado momento e num dado contexto escolar. 

 
 Estas características são ainda mais evidentes na formulação de GONZALES et 
al. (1995): “o conceito de NEE apenas pode entender-se na sua relação com um modelo 
de escola integradora, de educação na diferença e de currículos instrumentais que 
devem ser paulatinamente ajustados à realidade, às necessidades educativas sempre 
peculiares de cada comunidade, grupo e aluno concreto que poderão ser consideradas 
especiais na medida em que não podem ser devidamente atendidas através do 
dispositivo geral previsto para a maioria”. (p. 54) 4] 

Na medida em que a atenção se desloca da identificação/explicação das 
dificuldades e atrasos do aluno para as medidas globais e específicas e para os serviços 
e recursos disponibilizados, os conceitos de dificuldade de aprendizagem e de 
necessidades educativas especiais tornam-se relativos e instrumentais, ou operativos.  
As necessidades são especiais quando um aluno tem “uma dificuldade de aprendizagem 
significativamente maior do que a maioria dos alunos da sua idade” (BAUTISTA, 1995 
5), assim como certos recursos são específicos na medida em que alguma criança sofre 
de uma discapacidade que o impede de utilizar ou lhe dificulta o uso das instalações 
educativas geralmente utilizadas pelos seus companheiros 6.  

Neste quadro conceptual, o currículo escolar torna-se “o referente básico para a 
identificação e avaliação das necessidades educativas especiais e para a determinação 
dos apoios específicos que o aluno poderá necessitar num determinado momento.” 
(BAUTISTA, 1995) e, em consequência, há um alargamento da população a que se 
destinavam tipicamente os serviços de educação especial, passando a abranger “todos os 
alunos com atraso escolar por causas diversas que engrossariam dentro em pouco essa 
lista de fracassados escolares e que agora, graças às alterações propostas para as 
condições educativas, receberão o apoio adequado para superar as suas dificuldades” 
(idem).  

Entendendo que a aprendizagem é sempre o resultado da actividade de quem 

                                                 
4 Não obstante, o termo NEE é usado muitas vezes no quotidiano escolar como substituto de Dificuldade 
de Aprendizagem ou de “deficiente”, exactamente com a mesma carga pejorativa e discriminatória 
(transformando, como bem dizem Gonzales et al, mas não só a nível conceptual, como na representação 
dos actores na sua prática quotidiana, as «necessidades especiais» de uma criança numa «criança com 
necessidades especiais», com a agravante de assim se perder o efeito esclarecedor do conceito. Segundo 
Gonzales et al. (1995)) este termo está longe de constituir mais um “eufemismo com que evitar outras 
expressões mal vistas” [Cf Glason em POMBEIRO, 2002], sendo pelo contrário “um marco educativo 
em geral, e curricular em particular, que pressupõe uma verdadeira reviravolta coperniquiana com 
respeito às concepções e práticas que vem substituir (dai provavelmente a facilidade com que é 
confundido com outros conceitos que lhe são alheios no processo da sua assimilação)” (p. 54). 
Estes autores admitem que o “carácter impreciso, pelo menos aparentemente, do conceito de NEE, tem 
dado lugar a muitas críticas” (p. 55). A discussão dessas críticas é feita aqui alguns parágrafos mais à 
frente. Como se pode ver no Subcapítulo, 5.5 Rodrigues, assim como outros defensores de uma 
orientação inclusivista, ignora esta concepção de NEE, ou prefere colocar o enfoque nos maus usos que 
são feitos do conceito, para, por contraste, colocar em valor as práticas que resultariam da orientação que 
preconiza.  
5 Hegarty, pondo o acento no carácter especial das medidas e não nas necessidades, escrevia em 1986: 
“As medidas educativas especiais, conceito também relativo, definem-se como uma ajuda educativa 
adicional ou diferente no que respeita às adoptadas em geral para as crianças que frequentam as escolas 
regulares”.  
6 Pode haver crianças com discapacidades que, por não terem dificuldades de aprendizagem, não 
precisam de adaptações [curriculares] especiais ou de adequações de métodos pedagógicos; apesar de 
deficientes não estão, portanto, no âmbito das necessidades especiais de educação, mas podem necessitar, 
e geralmente necessitam do apoio dos serviços de educação especial. 



 939 

aprende e reconhecendo que os seres humanos são todos diferentes uns dos outros, e 
que então qualquer situação concebida intencionalmente para educar deve ser 
considerada “especial”, GONZALES et al (1995) fazem notar que o conceito de NEE se 
inclui na “discussão sobre os modelos de educação e não apenas de educação especial”, 
na medida em que (pela sua funcionalidade) “remete para uma análise dinâmica daquilo 
que todo o aluno requer do Sistema Educativo, quando frequenta a escola” 7, além de 
que, como fazem notar noutras passagens, já em 1993, quer Gonzales, quer Bautista, o 
novo quadro conceptual implica uma profunda mudança organizacional e curricular da 
escola [E só nessa condição pode fazer plenamente sentido] .  

A partir deste marco conceptual, a Educação Especial já não se concebe como a 
educação de um tipo de alunos, mas sim como o conjunto de recursos humanos e 
materiais postos à disposição do sistema educativo para que este possa responder 
adequadamente às necessidades que, de forma permanente, ou transitória, possam 
apresentar alguns dos alunos 8. Segundo GONZALES et al, estando as necessidades 
educativas distribuídas na população escolar de modo a constituir um verdadeiro 
continuum, a diferença deveria ser entendida como “um repto a que é necessário dar 
resposta numa linha integradora [... “ajustando progressivamente com o único fim de 
tornar possível o acesso dos seus alunos aos objectivos [gerais] da educação (mas, como 
entende Bautista, também o acesso ao currículo comum)”], e não como uma 
circunstância mais ou menos aborrecida, que dificulta o trabalho de transmissão do 
conhecimento social e culturalmente acumulado às novas gerações.” (p. 54). 
 

Neste contexto, o princípio geral da concretização progressiva do currículo consagrado 
no nosso sistema educativo na L.O.G.S.E., aparece como a primeira das medidas 

                                                 
7 Uma análise dinâmica que, fazem notar, “dificilmente pode caber nos estreitos moldes que se criam no 
momento em que transformamos as necessidades especiais de uma criança numa criança com 
necessidades especiais. Como já aqui foi referido, o termo criança, ou aluno, “com necessidades 
especiais” tem-se tornado em Portugal de uso corrente, nomeadamente entre os professores, como um 
substituto das designações de “dificuldade de aprendizagem” ou de “deficiente”; designações que são 
classificações, e que correspondem a representações sociais que não são alteradas por simples (e por 
vezes contraditórias ou, pelo menos, hesitantes legislações e orientações técnicas, nem por mudanças 
conceptuais de académicos, muitas vezes eles próprios com uma conceptualização pouco clara e com 
oscilações na terminologia. Cf GLEESON. B. J. (1997) sobre o que está em causa nas designações dos 
“deficientes”. Lembra-se aqui também que, por uma questão de rigor, é usada nesta tese a designação de 
pessoas com discapacidades, e que o uso do termo “deficiente” (subentendo-se pessoa deficiente, ou com 
deficiência) é feito quando se pretende sublinhar a problemática da representação social instalada e da 
descriminação que o termo reflecte. Tenha-se sempre presente que estes cuidados terminológicos não 
visam escamotear a questão da diferença que coloca estas pessoas, não só em desvantagem e a serem alvo 
de descriminação e segregação, mas, muitas vezes, numa dependência quase total de outros para a 
realização das tarefas mais essenciais do quotidiano, ou na orientação da vida.) 
8 GONZALES et al. (1995) fazem notar que, nesta lógica/concepção “tão especiais se podem considerar 
as necessidades colectivas de uma escola que, por razões étnicas, sociais, culturais, económicas ou de 
qualquer outra índole, precise, por exemplo, de uma dotação extraordinária de meios e recursos (humanos 
e/ou materiais) [TEIP ou ZEP], como as do aluno ou aluna que precise desse mesmo tipo de medidas, em 
razão da sua deficiência auditiva, das suas dificuldades de deslocação, das suas dificuldades de 
aprendizagem, etc.” (p. 54/55). E, na medida em que a especificidade é determinada por referência à 
resposta educativa prevista para todos em geral, é preciso dizer que as necessidades educativas associadas 
a um mesmo tipo de situação (colectiva ou individual, tanto faz) poderão considerar-se especiais ou não, 
consoante aquela se apresentar. 

 E acrescentam: “Se todas e cada uma das nossas escolas contassem com aquilo a que hoje 
chamamos uma sobredotação de meios humanos, é certo que não poderíamos falar de NEE desse tipo de 
recursos, como em muitos dos casos hoje fazemos. Se todas e cada uma das nossas escolas 
desenvolvessem um tipo de educação verdadeiramente individualizada, é certo também que não 
poderíamos catalogar como especiais determinadas necessidades individuais que hoje consideramos como 
tal.” (GONZALES et al 1995, p. 55) 
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fornecidas à escola para enfrentar adequadamente a sua resposta à diversidade de 
necessidades apresentadas pelos utentes, pois, em última instância, trata-se de ajustar 
a sua oferta à peculiaridade de grupos cada vez mais concretos.  

Definido o marco de referência no D.C.B. [Currículo Básico], cada comunidade 
escolar confronta-se com a tarefa de avançar naquela etapa necessariamente ampla e 
mais ou menos indeterminada, atendendo às suas próprias e diversas características 
particulares (experiência prévia, visão educativa, realidade sociocultural, meios e 
recursos, etc.), elaborando um Projecto Educativo que deverá actuar por sua vez como 
marco de referência para as diferentes programações da aula que guiarão a experiência 
escolar de cada grupo-classe. (GONZALES et al, 1995, p. 54) 

 
GONZALES et al. (1995/19977) admitem que, colocado o problema desta 

forma, se chega a “um tipo de situação em que qualquer criança pode ser considerada 
como necessitada de educação especial, posto que a especificidade das suas 
necessidades é determinada por uma resposta educativa que, em mais de uma ocasião, 
será rígida e pouco adaptada, e não por um juízo especializado de uma equipa de 
profissionais com garantias de objectividade” (p. 55). Mas entendem que os que usam 
esse argumento estão no fundo presos ao conceito de “criança especial”: da afirmação 
de que as necessidades de um aluno são mais ou menos especiais em função da resposta 
educativa com que as confrontamos, passar-se-ia a afirmar que uma criança é mais ou 
menos sujeito de educação especial. Por isso insistem em dizer que “o mesmo aluno, 
perante duas respostas escolares diferentes, apresentará um grau de especificidade 
diferente nas suas necessidades educativas, visto que quanto mais segregadoras, fechada 
e inflexível for a resposta considerada, maior necessidade teremos de recorrer à 
atribuição de meios suplementares (não presentes no desenho original) e de recorrer a 
desenhos curriculares divergentes do normal 9.  

                                                 
9 De facto, o problema deve ser analisado a nível da aplicação do conceito, na sua relação com o currículo 
(em relação ao qual, as necessidades educativas especiais são identificadas), com os seus níveis de 
concepção e desenvolvimento, com as suas componentes de finalidades gerais e objectivos (com as 
problemáticas do desenvolvimento pessoal e da relação com a sociedade, e em relação às quais são 
definidas as necessidades educativas independentemente de serem especiais ou não) avaliação, de 
sequência, de segmentação e de ritmo na progressão, e com as relações de tudo isto com a organização 
escolar (que é deixada quase intacta, no que se refere à classificação em anos de escolaridade e à divisão 
de trabalho por turmas e disciplinas). 

Um dos modos de analisar as implicações deste conceito na educação escolar é ver como se articula 
com o conceito de currículo, e os vários níveis de desenvolvimento curricular. Mesmo não desenvolvendo 
essa análise, tenha-se em atenção alguns aspectos relativos ao currículo e às adaptações curriculares. 

Bautista e outros autores de Necessidades assumem a definição de currículo que é dada na lei 
espanhola de Ordenacion General del Sistema Educativo (LOGSE), como “...conjunto de objectivos, 
métodos pedagógicos e critérios de avaliação de cada um dos níveis, etapas, ciclos, graus e modalidades 
do sistema educativo que regulam a prática docente”. E acrescentam que “as adaptações curriculares 
podem referir-se tanto a modificações na metodologia como nas actividades de ensino e aprendizagem; na 
temporização, com trocas no tempo previsto para alcançar os objectivos, sendo estes os mesmos que os 
dos outros alunos; na prioridade a determinados objectivos ou conteúdos; na eliminação e/ou introdução 
de algum objectivo ou conteúdo”.  

Mas, nos termos da definição de currículo que estes autores aceitam, os alunos para os quais se faz 
tais adaptações, seja o conjunto de alunos de uma escola ou de uma turma, sejam indivíduos, não estão de 
facto a passar pelo currículo comum. E se essas adaptações na temporização, nos objectivos e no que 
designam por concretizações se vão acumulando o resultado final em termos de experiências e de 
contributo do curriculo escolar para o desenvolvimento de capacidades, pode ser muito diferente e 
desajavantar ainda mais as pessoas que “beneficiaram” dessas adaptações. 

Estes autores salientam que “o currículo escolar aberto e flexível sustentado pela nova lei 
espanhola do sistema educativo precisa de ser concretizado no contexto de cada escola, em forma de 
projecto curricular no contexto de cada sala de aula, em forma de programação para o grupo-classe e, 
caso seja necessário, para um aluno concreto, mediante uma adaptação curricular individualizada”.  

Lopez Molero (1988), que é citado por BUTISTA (1995) argumenta que, para que o currículo tenha 
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Uma segunda crítica ao conceito de NEE referida por estes autores, é a de que se 
trata de um conceito com uma amplitude e indefinição de tal ordem que, ou mascara o 
problema real das dificuldades de aprendizagem de crianças também reais (10), ou 
obriga a reproduzir o modelo da deficiência cada vez que pomos os pés na terra com 
cada criança concreta. A resposta destes autores a tal crítica é de que ela resulta de ser 
retomado o esquema classificatório que considera que as crianças com necessidades 
educativas especiais são: 

a) as que apresentam problemas no desenvolvimento e/ou dificuldades de 
aprendizagem significativamente maiores do que a maioria dos alunos da sua idade. 

b) as que apresentam desvantagens ou incapacidades que lhes dificultam o uso dos 
recursos gerais e normais de que dispõem as escolas da zona para os alunos do seu nivel 
etário. 

c) aquelas que, por determinadas condições de risco de carácter pessoal, familiar ou 
social, podem considerar-se indivíduos incluídos nos grupos referidos em a) e/ou b), no 
caso de que, desde muito cedo, não se lhes proporcionem as ajudas necessárias.  
Enquanto que para estes autores, “partindo de um conceito mais amplo de Educação 
Especial, cabe considerar ainda outros tipos de NEE, como podem ser os talentos 
especiais, os sobredotados e aqueles factores relacionados com o meio familiar, escolar 
e social em geral”. 
 Estes autores (idem, p. 54) falam da conveniência de distinguir entre dois tipos 
fundamentais de necessidades (11):  

1) as de adaptação ou adequação desse instrumento que denominámos currículo, 
ao serviço do desenvolvimento e da aprendizagem, e  

2) as de criação de serviços complementares que tornem possível o acesso desse 
ou desses alunos ao currículo escolar.  

E tornam claro que há crianças com discapacidades que não têm necessidades de 
adaptações no currículo (ou seja só necessitam do segundo tipo de serviços), enquanto 
que podem e devem ser consideradas necessidades especiais de educação de “crianças 
em situação de inadaptação escolar que tenham dificuldades emocionais ou de 
comportamento e que podem, portanto, manifestar desvantagens no plano da 
socialização e, eventualmente, das aprendizagens escolares”. Sendo assim, a crítica 
manteria alguma validade no que se refere aos alunos que têm as condições 
primeiramente referidas 12.  
                                                                                                                                               
em conta as crianças cognitivamente diferentes, deve contemplar, pelo menos, três princípios:  
--Um princípio de flexibilidade, ou seja, não é obrigatório que todas as crianças atinjam o mesmo grau de 
abstracção ou de conhecimentos num tempo determinado. Cada um aprenderá ao seu ritmo a ultrapassar 
as suas necessidades. 
--Um princípio de trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. Queremos dizer com isto que não se 
produzirão currículos paralelos numa mesma aula e num mesmo momento. Se se tiverem programado 
actividades e exercícios sobre um tema concreto que está a ser desenvolvido para a classe, as crianças 
com n.e.e. podem participar perfeitamente nessas actividades, embora não o façam com a mesma 
intensidade nem com o mesmo grau de abstracção.  
--Um princípio de acomodação: ao estabelecer a planificação para uma classe, tem de ter em conta, logo 
desde o inicio, quantas crianças com problemas há no grupo e contemplá-las nessa programação.  
 Mas há um limite para além do qual essas diferenças de participação já não correspondem às mesmas 
experiências e ao mesmo tipo de actividades. E quanto mais se avança nos níveis de escolaridade, mais 
frequentemente se está próximo ou se está inevitavelmente para lá desse limite. Uma prática sistemática 
de planificação com base neste princípio leva inevitavelmente a que toda a turma/classe sofra as 
consequências de uma tal adaptação que é inevitavelmente uma simplificação do currículo. 
10 Acredita-se que mudando o conceito se elimina o problema. Ver, no Subcapítulo 5.5, a questão do nivelamento das diferenças. 
11 Seria mais correcto falar de dois tipos fundamentais de medidas que, de certo modo, correspondem a 
necessidades de tipo diferente. 
12 Cf. a evolução da legislação e dos fundamentos do enquadramento administrativo da educação especial 
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em Portugal, desde 2001, com as finalidades do serviço de EE a serem de novo restringidas à população 
acima referida, os “deficientes”, sob a cobertura de uma terminologia técnica que faz referência a 
“necessidades educativas especiais permanentes”, como as únicas que os recursos específicos de EE 
visariam servir (Ou mais recentemente pela referência a um sistema de Classificação Internacional de 
Funcionalidade que é uma reformulação da classificação de incapacidades da OMS).  


