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Resumo 
 

A finalidade deste trabalho é contribuir para uma discussão sobre o tema das 
dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) no contexto das políticas de educação 
inclusiva que atualmente se desenvolvem em Portugal e no Brasil. Consideramos este tema 
pertinente no sentido em que é transversal a todos os níveis de ensino e é considerado, por 
muitos, como dos mais incompreendidos, controversos e complexos. Para dar início ao 
texto, caracterizamos conceitualmente às DAE, à luz da investigação; posteriormente 
apresentamos e analisamos as políticas educativas no contexto da educação inclusiva em 
Portugal e no Brasil e por fim apresentaremos um modelo português de resposta à 
intervenção para alunos com necessidades educativas especiais (NEE), nomeadamente 
Modelo de atendimento à diversidade (MAD). Para concluir, faremos uma reflexão sobre a 
qualidade da educação proporcionada aos alunos com DAE que frequentam a 
estabelecimentos de ensino regular em ambos os países. 
 
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem Específicas; Necessidades Educativas 
Especiais; Educação Inclusiva; Modelo de atendimento à Diversidade. 
 
Abstract  
 

The purpose of this paper is to contribute to a discussion about the field of specific 
learning disabilities (SLD) in the context of inclusive education policies that are currently 
being developed in Portugal and Brazil. We consider this issue relevant in the sense that 
both is transversal to all levels of education and is one of the most misunderstood, 
controversial and complex issue in the field of education. Firstly, the SLD will be conceptually 
characterized within the research field; secondly, we will present and analyze the policies 
that are being implemented in the context of inclusive education in Portugal and Brazil. 
Finally, we will present a Portuguese model of response to intervention for students with 
special educational needs (SEN), which is called Model for Addressing Diversity. To conclude, 
we will reflect on the quality of education provided to students with SLD who attend regular 
schools in both countries. 

 
Keywords: Specific learning disabilities; inclusive education; model of adressing  diversity 
 
 
 
 
 



Introdução 
 

Neste trabalho objetivamos contribuir para uma discussão sobre o tema das 
dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) no contexto das políticas de educação 
inclusiva que se desenvolvem em Portugal e no Brasil no contexto paradigma mundial da 
“Escola para Todos”. 

Com o movimento da educação inclusiva, em teoria, as escolas regulares passam a 
ter a responsabilidade de se adaptarem para atender a todos os alunos que em seu processo 
de aprendizagem apresentam algum problema de aprendizagem. Logo, tem-se como 
pressuposto que “a escola inclusiva procura responder, de forma apropriada e com alta 
qualidade, à diferença em todas as formas que ela possa assumir” (Rodrigues, 2010, p.19). 
Portanto, tendo como referência a “Escola para Todos”, propomos uma discussão 
envolvendo especificamente os alunos com DAE e a escola inclusiva. 

Para dar início ao texto, caracterizamos conceitualmente as DAE, à luz da 
investigação; posteriormente apresentamos e analisamos as políticas educativas no contexto 
da educação inclusiva em Portugal e no Brasil e por fim apresentaremos um modelo 
português de resposta à intervenção para alunos com necessidades educativas especiais 
(NEE), denominado de Modelo de Atendimento à Diversidade. Para concluir, faremos uma 
reflexão sobre a qualidade da educação proporcionada aos alunos com DAE que frequentam 
a estabelecimentos de ensino regular em ambos os países. 
 
 
Dificuldades de Aprendizagem Específicas à luz da investigação 
 

As DAE é um assunto referente a todos os níveis de ensino já que se trata de uma  
problemática que tem implicações ao longo de toda a vida dos indivíduos, sendo 
considerada por muitos como uma das áreas de investigação no campo educacional das mais 
incompreendidas, controversas e complexas. 

Esta tríade de adjetivos resulta de vários fatores, dos quais destacamos dois. O 
primeiro relaciona-se com a multiplicidade de terminologia, que acaba por dificultar o 
entendimento e a comunicação. O segundo, com o entendimento resultante do conceito de 
DAE e à sua contextualização no grupo das necessidades educativas especiais (NEE), não 
havendo nacional e internacionalmente um consenso legislativo sobre tal questão. Portanto, 
essa ausência de conformidade, muitas vezes, impede os alunos com DAE de receberem 
atendimento especializado, adequado às suas necessidades educacionais, socioemocionais, 
entre outras. De fato, os trabalhos de Vianello e Moniga (1996), de Vogel (2001) e de 
Martins (2006), sobre esta problemática, apontam as diferenças terminológicas e a maneira 
como os estabelecimentos de ensino se organizam em diversos países para responder às 
necessidades e características dos alunos com DAE. Adicionalmente, sublinham que, mesmo 
quando a terminologia empregada coincide, pode haver diferentes definições conceituais e 
operacionais para este termo, bem como as definições conceituais nem sempre serem 
operacionais “porque não especificam as operações ou procedimentos pelos quais o 
constructo pelos quais o constructo das DAE pode ser conhecido e medido” (Cruz, 2009, 
p.52). 

Embora com um legado de mais de 150 anos de investigação, a literatura aponta que 
foi no início dos anos 60, do século XX, que o termo Learning Disabilities  foi formalizado e 
começou a ser empregado para se referir a alunos que apresentavam determinadas 



condições específicas com implicações nas aprendizagens escolares que não deveriam 
relacionar-se a outros tipos de problemas de aprendizagem (Correia, 2008c; Cruz, 1999, 
2009). O termo foi definido pelo Psicólogo Americano Samuel Kirk e publicado em 1962 no 
livro de sua autoria, intitulado Educating Exceptional Children, considerado o primeiro 
esforço para definir as DAE e sendo bem aceito pela comunidade científica envolvida na 
área, educadores e pais principalmente por atribuir relevância a área educacional em 
detrimento da clínica (Correia, 2008c; Cruz,1999, 2009). Porém, Fonseca (2009) adverte que 
o conceito de Kirk (1963) “não é ainda hoje consensual, quer em termos de elegibilidade 
quer de identificação” (p.129). 

A definição de Kirk, como alude Cruz (1999, 2009) é frequentemente usada e 
considerada atualizada, centrando “as dificuldades nos processos implicados na linguagem e 
no rendimento acadêmico, independentemente da idade dos indivíduos e a sua causa seria 
uma disfunção cerebral ou uma alteração emocional ou comportamental”(Cruz, 2009, p.41). 
Segundo Cruz (2009), existem onze definições na literatura consideradas principais que 
convergem e divergem em algumas questões referentes à classificação e descrição de alunos 
com DAE, vindo a contribuir, mas também a dificultar os avanços desta área do 
conhecimento, a qual Correia (2008c, p.23) considera que, “talvez por ser ainda bastante 
jovem, é aquela que tem experimentado mais crescimento, mais controvérsia e é, 
porventura, a mais confusa de todas aquelas que se inserem no espectro das necessidades 
educativas especiais (NEE)”. 

Dentre as diversas definições conceituais atuais de DAE apresentamos a de autoria 
de Correia (2008b) que após uma vasta análise das várias acepções descritas, principalmente 
na literatura americana sobre DA, e a confusão de entendimentos em Portugal, propôs uma 
definição portuguesa que envolve as características presentes de maior consenso nas outras 
definições, sendo: 

 
As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma como 
um indivíduo processa a informação – a recebe, a integra, a retém e a 
exprime-, tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas 
realizações. As dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, 
manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou 
da resolução de problemas, envolvendo défices que implicam problemas de 
memória, perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou 
metacognitivo. Estas dificuldades, que não resultam de privações 
sensoriais, deficiência mental, problemas motores, défice de atenção, 
perturbações emocionais ou sociais, embora exista a possibilidade de estes 
ocorrerem em concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo como 
o indivíduo interage com o meio envolvente. (Correia, 2008c, pp. 46-47) 

 
Um dos diferenciais desta definição foi a inclusão do termo “específicas” ao termo 

dificuldades de aprendizagem para distinguir as áreas em que as dificuldades são 
observadas, ou seja, nas áreas da linguagem, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da 
resolução de problemas (Correia, 2008c, Cruz 2009). Pesquisas internacionais convergem no 
sentido de explicar que as Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) têm origem 
neurobiológica e dizem respeito ao envolvimento genético, a estruturas cerebrais atípicas e 
a pré-requisitos lingüísticos e cognitivos (Cruz, 1999, 2009; Correia, 1997, 2008b, 2008c; 
Fonseca, 2009). Estas dificuldades podem alterar o modo como o indivíduo interage com o 
meio envolvente a evidenciar o insucesso escolar e a não conclusão da escolaridade 



obrigatória, bem como a situações de risco sociais referentes ao alcoolismo, 
toxicodependência, manutenção de emprego e independência financeira (Correia & 
Martins,1999; Correia, 2008b, 2008c).  

Estima-se que em Portugal, aproximadamente, 48% dos alunos com NEE tem DAE 
(Correia, 2008a). Pesquisas internacionais convergem sobre a diversificação considerando 
que 80% das DAE voltam-se a dislexia e disortografia (Fonseca, 2009), sendo que a dislexia é 
a desordem mais prevalente e tida como um problema centrado na leitura, comprometendo 
uma em cada cinco crianças (Shaywitz, 2008). 

Sabe-se hoje em dia que as DAE, onde, como se referiu anteriormente , se integra a 
dislexia, tem uma origem neurobiológica (Shaywitz, 2008), dizendo respeito à forma como o 
indivíduo processa a informação (a recebe, a integra, a retém e a exprime) podendo 
manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da resolução de 
problemas (Correia, 2008b, 2008c). Assim sendo, os professores (do ensino regular e 
especializados) e os pais poderão ser os primeiros a encaminharem o aluno para avaliações e 
intervenções mais exaustivas que permitam, através da intervenção de outros técnicos 
especializados (ex. psicólogos educacionais, terapeutas),  o diagnóstico (Correia, 1997; 
Hennigh, 1995; Shaywitz, 2008). Contudo, para que a educação dos alunos com DAE é 
necessário que se considere um processo que permita responder com eficácia às 
necessidades de alunos com DAE, processos estes geralmente comprometidos com políticas 
educativas correspondentes a cada país em questão, analisados na secção seguinte. 
 
 
Alunos com DAE e as políticas educativas no contexto da educação inclusiva 
 

Em termos educacionais considera-se que alunos com DAE apresentam NEE 
significativas. Para os casos mais severos consequentemente em termos de currículo escolar, 
as adequações são necessárias e generalizadas numa ou mais de uma área acadêmica e/ou 
socioemocional, devendo se adaptar às características dos alunos e mantendo-se durante 
um período/tempo ou durante todo o percurso escolar (Correia, 1997; 2008e). Na 
concepção de Forest (1987) citado por Correia (2008d, p.8) “é cada vez mais evidente que, 
ao providenciarem-se serviços adequados e apoios suplementares na classe regular, a 
criança com NEE significativas pode atingir os objectivos que lhe foram traçados tendo em 
conta as suas características e necessidades”. 

Entretanto em relação a alunos com DAE, kauffman e Hallahan (2005) consideram 
que podem ser ensinados nas classes regulares se os professores tiverem formação 
específica na área. Porém, alguns alunos podem precisar de apoios especializados dos 
serviços de Educação Especial por apresentarem dificuldades persistentes na aprendizagem 
que não serão atendidas por meio de instruções oferecidas para a maioria dos alunos, nem 
ligeiramente adaptadas para as suas necessidades especiais (Hallahan et al., 2005; kauffman 
& Hallahan, 2005). Alunos que apresentam NEE significativas desafiam os sistemas 
educativos a promoverem práticas inclusivas eficazes Assim, para Correia (2008d) a classe 
regular não é a única possibilidade de implementação de um sistema inclusivo, pois a “a 
inclusão deve admitir, sempre que necessário, outros modelos de atendimento para além da 
classe regular” (p.11). A definição de inclusão defendida por este autor considera  

 
... por inclusão a inserção do aluno na classe regular, onde, sempre que 
possível, deve receber todos os serviços educativos adequados, contando-
se para esse fim, com um apoio apropriado(e.g., docentes de educação 



especial, outros técnicos, pais, etc.) às suas características e necessidades. 
(Correia, 2008d, p.9) 

 
Para “atendimento” e “favorecimento” de boas práticas educativas a todos os alunos 

com necessidades especiais e principalmente os que apresentam NEE significativas, foram 
criados em ambos os países (Portugal e Brasil) legislações que integram um conjunto de 
proposições no contexto da filosofia da educação inclusiva. Os documentos dizem respeito 
ao Decreto-Lei Português n.3/2008, de 7 de janeiro, que prevê a reestruturação dos Serviços 
de Educação Especial, e, no Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, promulgada também em 2008. Outros documentos legais para a 
compreensão atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil são o Decreto 
n.º6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional 
Especializado, a Resolução n.º4, de 02 de outubro de 2009, que Institui as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial, e o Decreto n.º7.611, de 17 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá outras 
providências. 

Em relação ao Decreto-Lei Português 3/2008 e a Escola Inclusiva, Correia (2008c, 
2008e) considerou que o documento não garante a existência e eficácia dos Serviços de 
Educação Especial para todos alunos com NEE significativas ou permanentes (como o 
decreto denominou). Portanto, não assegura os interesses de todos que necessitam destes 
serviços. Por exemplo, os alunos com DAE não são citados no documento o que pode levar a 
entendimentos que não apresentam NEE significativas e que apoios especializados não são 
prioridades a estes. O Decreto-Lei 3/2008 considera que os apoios especializados, 

 
Visam responder às necessidades educativas especiais dos alunos com 
limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou 
vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, 
de caráter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 
comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 
relacionamento interpessoal e da participação social e dando lugar à 
mobilização de serviços especializados para promover o potencial de 
funcionamento biopsicosocial. (2008, p. 155) 

 
Dentre as NEE significativas, o documento menciona um grupo restrito limitando a 

alunos com surdez, cegueira e com baixa visão, com perturbações do espectro do autismo, 
com multideficiência e com surdez-cegueira. Sobre este grupo restrito citado no Decreto-Lei, 
Correia (2008e, p.40) considerou: 

 
Estes alunos só perfazem 3% do número total de alunos com NEE 
significativas, podendo-se concluir que os restantes 97% são alvo de 
discriminação, uma vez que sequer são citados (ex., alunos com deficiência 
mental/problemas intelectuais, alunos com dificuldades de aprendizagem 
específicas severas, alunos com perturbações emocionais graves, entre 
outras, cujas problemáticas são todas elas de caráter permanente). 

 
Como já referimos, em Portugal há uma estimativa de que 48% dos alunos com NEE 

têm DAE (Correia, 2008, 2008e). Logo, se questiona como estes alunos não estão claramente 



identificados no Decreto-Lei 3/2008 que prevê a existência com eficácia dos Serviços de 
Educação Especial para alunos com NEE significativas.  

No Decreto-Lei, o que se pode considerar como possibilidade de atendimento da 
Educação Especial a alunos com DAE encontra-se no Capítulo II e que “pressupõe a 
referenciação das crianças e jovens que eventualmente dela necessitem, a qual deve ocorrer 
o mais precocemente possível, detectando os factores de risco associados às limitações ou 
incapacidades” (p.156). O que está subentendido é que a referenciação e o processo de 
avaliação é indicado para alunos que apresentam NEE que estejam interferindo no 
desenvolvimento acadêmico, pessoal e socioemocional. 

Deste modo, considera-se que a legislação educacional não contempla um processo 
que permita responder adequadamente, em termos de serviços de educação especial, as 
necessidades dos alunos com DAE (Correia, 2008, 2008d; Rodrigues, 2010). Se os referidos 
alunos não receberem o apoio dos serviços de Educação Especial, então é previsível que 
continuem a fracassar nas aprendizagens escolares (kauffman & Hallahan, 2005). 

Correia (2008e, p.40) considerou que os Serviços Educacionais Especializados 
consubstanciam-se, 

 
na escola, na figura do professor de educação especial que, hoje em dia, 
deve prestar um apoio muito mais indirecto (de consultoria a professores e 
pais, de cooperação no ensino...) do que directo, quando se trata de 
responder com eficácia às necessidades dos alunos com NEE. 
 

Pode-se considerar que na perspectiva da educação inclusiva os apoios 
especializados e os serviços educacionais especializados baseiam-se no trabalho de 
consultoria e colaboração com os professores das classes regulares no que diz respeito à 
elaboração de estratégias educacionais para alunos com NEE. O Decreto-Lei igualmente 
considera que os apoios especializados devam ser pensados para o contexto escolar e não 
unicamente de atendimento direto ao aluno, podendo ocorrer por meio de adaptações de 
estratégias, recursos, conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos a serem 
desenvolvidos nas classes regulares em colaboração com os professores de turma. Para 
tanto, os alunos com DAE devem ter o direito garantido de atendimento pelos apoios 
especializados. 

Em termos de Brasil há muitas aproximações de concepções e encaminhamentos em 
relação às questões analisadas sobre o assunto tratado em Portugal, os quais serão 
analisados a seguir. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(PNEEPEI, 2008) definiu como público-alvo da Educação Especial, para Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) nas escolas regulares, os alunos com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. E, para os alunos com 
transtornos funcionais específicos, a Educação Especial deverá atuar de forma articulada 
com o ensino comum, orientando para o atendimento às NEE desses alunos. De acordo com 
a PNEEPEI (2008) os transtornos funcionais específicos1 referem-se à dislexia, disortografia, 
disgrafia, discalculia2, transtorno do déficit atenção e hiperatividade, entre outros. 

                                                           
1
 Considera-se que “transtornos funcionais específicos” seja um termo equivalente ao conceito de dificuldades 

de aprendizagem específicas. 
2
 Esta nomenclatura foi substituída na literatura por Dificuldades de Aprendizagem Específicas na Matemática. 



Para agravar a situação dos alunos com DAE, o Decreto n.º6.571 e a Resolução n.º4, 
de 02 de outubro de 2009, que prevêem o público-alvo da Educação Especial excluíram os 
transtornos funcionais específicos, mesmo estando na política de 2008. O Decreto 
n.º7.611/2011 ratifica o público-alvo definido nos documentos anteriores. Antes, ao menos, 
eram previstas ações de articulação entre o professor de educação especial e professor da 
classe comum, sendo que na atualidade eles foram totalmente abolidos dos serviços de AEE 
que devem ser garantidos pela Educação Especial por meio dos serviços de apoio 
especializado. 

O Decreto n.º6.571/20083, e posteriormente o Decreto n.º7.611/2011, definiram o 
AEE como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos 
alunos, público-alvo da Educação Especial, no ensino regular. O atendimento é oferecido em 
salas de recursos multifuncionais que são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários 
e materiais didáticos e pedagógicos voltado a eliminar as barreiras que possam impedir e/ou 
interromperem o processo de escolarização. 

As salas de recursos multifuncionais devem funcionar na própria escola em que o 
aluno frequenta ou em outra escola de ensino regular que o acolha no turno inverso da 
escolarização por não ser substitutivo. O AEE também pode ser desenvolvido em Centros de 
Atendimentos Educacionais Especializados4 público ou privado sem fins lucrativos, 
conveniado com Secretarias de Educação. 

Em termos de política governamental, Borowsky (2010) considera que a concepção 
de escola inclusiva é aquela que provê o AEE. Contudo, os documentos que compõem o 
Programa de formação em AEE asseguram que o professor deve atender a toda diversidade 
do aluno (Borowsky, 2010). Mas, o que tudo indica, sem formação, já que excluem 
determinadas e importantes necessidades especiais da competência do atendimento em 
AEE, tais como, as DAE, os transtornos globais e as altas habilidades, abarcando somente as 
deficiências (mental, visual, física e auditiva). Conforme consideram Rodrigues e Lima-
Rodrigues (2011) a demanda da escola é bem mais ampla do que unicamente o trabalho 
com alunos em condições de deficiência, pois os princípios da escola inclusiva solicitam 
apoios para todos os alunos com dificuldades significativas no seu processo de 
aprendizagem.  

Sobre o conceito que escola inclusiva é aquela que provê o AEE, consideramos ser 
uma concepção completamente equivocada frente à filosofia e princípios da escola inclusiva 
que prevê o ensino colaborativo e cooperativo entre os profissionais envolvidos no processo 
educacional não responsabilizando alguns. De acordo com Correia (2008a) a filosofia 
inclusiva exige mudanças radicais neste sentido ao considerar: 

 
no que diz respeito ao papel do educador ou do professor, passando estes a 
intervir mais directamente com os alunos com NEE, ao papel do professor 
de educação especial e do psicólogo, que devem trabalhar mais 
diretamente com os educadores e/ou os professores e, também, ao papel 
de todos os outros agentes educativos e dos pais, que devem assumir 

                                                           
3
 Hoje revogado pelo Decreto n.º7.611/2011. 

4
 Centro de Atendimento Educacional Especializado foi à nova denominação atribuída pelos decretos referente à 

Escola Especial, devendo se adaptar as novas demandas e consequentemente a outras formas de organização. 



participações mais activas nos processos de aprendizagem dos alunos. 
(p.50) 

 
Avalia-se que, desde que as políticas de inclusão se começaram a organizar, a 

Educação Especial nesta perspectiva foi um dos primeiros pontos de reflexão e mudanças. 
Primeiro, no que diz respeito à concepção de Educação Especial, vista como um conjunto de 
recursos especializados e apoios educativos para alunos com NEE por meio do AEE, 
restringindo a Educação Especial a única e exclusivamente a este tipo de atendimento em 
prol da Inclusão; segundo, a Educação Especial com responsabilidades conjuntas com o 
ensino regular a fim de responderem às NEE dos alunos, porém as legislações vigentes nos 
países em questão limitam o trabalho dos professores de Educação Especial quanto à forma 
de atendimento aos alunos. 

Numa perspectiva contrária a dialética apresentada nas legislações analisadas, 
apresentaremos de seguida um modelo que objetiva intervir quando o aluno a experimentar 
problemas de aprendizagem, certificando-se que venha a receber apoios adequados 
precocemente baseados em estratégias baseadas na investigação e nos princípios de 
“colaboração e cooperação”, disponibilizando um sistema de apoio entre alunos, docentes e 
demais profissionais da educação (Correia, 1997, 2008a). 
 
 
Modelos de Atendimento à Diversidade no contexto da educação inclusiva. 
 

Como resposta educativa aos alunos com DAE, bem como a todos os que apresentam 
NEE, utiliza-se em algumas escolas Portuguesas o Modelo de Atendimento à Diversidade 
(MAD), desenvolvido por Correia (1997). Este modelo foi organizado para alunos com NEE 
que estão em processo de inclusão escolar. Segundo o autor,  

 
O MAD, como modelo de intervenção faseado, embora seja um modelo que 
se pode aplicar a todos os alunos, está particularmente voltado para a 
intervenção com alunos com NEE, dentro de uma filosofia educacional e 
ecológica, dado que procura encontrar soluções apoiadas nas boas práticas 
educativas, antes de encaminhá-lo para os serviços de educação especial. 
(Correia, 2008d, p.29) 

 
O MAD (Correia, 1997, 2008a) está ancorado num modelo de consultoria e, quando 

necessário, de ação direta, tendo por base a colaboração e a retro comunicação entre todos 
os indivíduos implicados no processo de aprendizagem dos alunos com NEE (pais, alunos, 
professores, especialistas, etc). O modelo apoia-se em três parâmetros fundamentais, 
designados por discursos: legislativo, psicopedagógico e social. Os referidos discursos dão 
lugar ao discurso educacional (Correia, 1997, 2008a) que se operacionaliza no MAD. 

Os componentes que materializam o MAD incluem o que deve ser ensinado 
(conhecimento e planificação), como deve ser ensinado (implementação das intervenções) e 
como deve ser avaliado o progresso do estudante (verificação), (Correia, 1997, 2008a). 

O MAD, considerado um modelo de intervenção faseado, tem por base quatro 
componentes/etapas essenciais e interligadas de acordo com Correia (2008a, 2008e): (1) 
conhecimento do aluno e dos seus ambientes de aprendizagem; (2) planificação apropriada, 
com base nesse conhecimento; (3) intervenção adequada que se apóie nas características e 
necessidades do aluno e dos ambientes onde ele interage (conhecimento) e numa listagem 



coerente de objetivos curriculares (planificação); (4) verificação, ou seja, a um conjunto de 
decisões relativas à adequação da programação delineada para o aluno tendo por base a 
intervenção. 

A primeira etapa designada por Correia (2008a, 2008e) de Conhecimento inclui a 
identificação do aluno, dos seus estilos de aprendizagem, dos seus interesses, das suas 
capacidades e das suas necessidades com o fim de determinar os níveis atuais de realização 
acadêmica e social (competências adquiridas). Além do referido, a análise dos ambientes de 
aprendizagem do aluno (acadêmicos, socioemocionais, comportamentais e físicos) é 
realizada nesta etapa.  

A segunda etapa designada por Correia (2008a, 2008e) de Planificação diz respeito à 
preparação para a intervenção onde se analisa a informação recolhida sobre o aluno e sobre 
os seus ambientes de aprendizagem. A terceira etapa diz respeito à “intervenção” e 
congrega três fases essenciais: 1) preliminar, de caráter preventivo; 2) compreensiva, de 
caráter reeducativo; 3) de caráter transicional. 

A primeira fase de caráter preventivo de intervenção agrupa dois procedimentos: a 
Intervenção Inicial e a Intervenção Preliminar. A intervenção inicial, que é da 
responsabilidade do professor da classe regular, fundamenta-se na identificação de alunos 
com problemas de aprendizagem no início do ano escolar para assim prover, por meio do 
ensino individual ou em pequeno grupo, a complementaridade e intervir precocemente nos 
problemas identificados. Se o professor avaliar que a intervenção inicial não teve sucesso, 
então deve passar para a próxima fase, denominada por intervenção preliminar (Correia, 
2008a, 2008e) 

Na intervenção preliminar para além do professor de turma do ensino regular pode 
envolver outros profissionais de educação numa perspectiva de trabalho cooperativo e 
consultivo a fim de minimizar ou até suprimir os problemas de aprendizagem que o aluno 
apresenta, bem como evitar o encaminhamento para os serviços de educação especial 
(orreia, 2008a, 2008e, 2011). Os outros profissionais dizem respeito a professores de 
educação especial, psicólogos educacionais, entre outros técnicos, que constituem uma 
equipe de consultoria, designada por Correia (2008b) de Equipa de Apoio ao Aluno. 

A componente seguinte do MAD diz respeito à segunda fase denominada de 
compreensiva, de caráter reeducativo. De acordo com Correia (2008, p.38):  

 
Essa fase se apóia numa avaliação compreensiva, mais exaustiva e mais 
completa que a intervenção preliminar que pretende traçar o perfil do 
aluno com base no seu funcionamento global, nas suas características, 
capacidades e necessidades e na qualidade dos ambientes onde ele 
interage, pressupondo a elaboração de programações educativas 
individualizadas (PEI), efectuadas por equipas interdisciplinares, que tenha 
por base a diferenciação pedagógica. 
 

As equipes interdisciplinares deverão rever as informações disponíveis nos relatórios 
(inicial e educacional) referente ao aluno e aos seus ambientes de aprendizagem bem como 
realizar avaliações que julgarem necessárias para melhor entendimento dos problemas de 
aprendizagem apresentado pelo aluno. As avaliações podem ser referentes à cognição, ao 
comportamento adaptativo, à linguagem e ao aproveitamento (Correia, 2008b). Portanto, 
com as informações disponíveis e recolhidas pela equipe interdisciplinar poderá ser 
determinado o encaminhamento do aluno para os serviços de educação especial e, se esse 
for o caso, elaborar um PEI que, para além de objetivos de ordem acadêmica e 



socioemocional, deve também considerar outros fatores relacionados ao entorno do aluno, 
tais como: socioeconômico, condições de habitabilidade e as interações intrafamiliares 
(Correia, 2008a, 2008e). 

A terceira etapa designada por Correia (2008a, 2008e) de Intervenção Transicional diz 
respeito a programas de transição individualizados (PTI) a alunos com problemas de 
aprendizagem, na maioria das vezes acentuados, que não atingiram os objetivos do currículo 
comum e que devido a sua idade (14 anos ou mais) precisam de um conjunto de medidas 
que possam promover a sua inclusão na sociedade e envolvimento em atividades 
comunitárias. (Correia, 2008a, 2008e). 

Por fim, a quarta etapa denominada por Correia (2008a, 2008e) de Verificação, 
objetiva averiguar se a programação educacional foi a mais apropriada para responder às 
necessidades educativas do aluno. Caso não tenha respondido é necessário planejar outro 
tipo de resposta educativa mais apropriada a essas mesmas necessidades. 

Neste modelo o aluno deve ser visto como um todo e não apenas no seu 
desempenho acadêmico. Considerar a “criança-todo”, não só a “criança-aluno”, por 
conseguinte deve ser considerado três níveis de desenvolvimento essenciais para uma 
educação apropriada: o acadêmico, o socioemocional e o pessoal. Ou seja, a elaboração de 
um planejamento educativo que envolva os níveis citados tendo como objetivo a inserção 
social de forma harmoniosa, produtiva e independente (Correia, 2008a, 2008e, 2011). 

Para tanto, são imprescindíveis mudanças de concepções da escola e sua organização 
o que vem ao encontro do conjunto de características da escola ‘Escola para Todos”, 
definido por Correia (2008a, 2008e):um sentido de comunidade e de responsabilidade, uma 
liderança crente e eficaz, padrões de qualidade elevados, colaboração e cooperação, 
mudança de papéis por parte dos educadores e professores e demais profissionais de 
educação, disponibilidade de serviços, criação de parcerias, designadamente com pais, 
ambientes de aprendizagem flexíveis, estratégias de aprendizagem baseadas na 
investigação, novas formas de avaliação. 
 
 
Considerações Finais 
 

Pelo exposto nos tópicos anteriores podemos inferir que a qualidade da educação 
proporcionada aos alunos com DAE que frequentam as classes regulares em ambos os países 
precisa ser repensada à luz das legislações e das investigações sobre o tema em estudo. 
Adicionalmnete seria pertinente fazer um estudo sobre a qualidade dessa educação. 

Verificam-se discrepâncias entre as orientações legais, de Portugal e Brasil, e o 
percebido na prática escolar referente aos alunos com DAE que por apresentarem NEE 
significativas requerem, em muitos casos, mais do que serviços de consultoria do professor 
de educação especial ao professor da classe regular, quando o fazem. Se as escolas adotam 
fielmente os decretos e resoluções que tratam da educação inclusiva, as crianças com DAE 
não têm direito aos serviços de apoios especializados entre outras adequações necessárias 
para o sucesso escolar. 

O MAD está sendo desenvolvido em algumas escolas portuguesas e isto mostra que é 
possível seguir as políticas educativas governamentais e incluir modelos educacionais que 
atendam a diversidade das necessidades especiais incluindo as significativas sem 
discriminações no contexto da educação inclusiva. Para Correia (2008d, p.18) “até meados 
dos anos oitenta do século passado, quem não freqüentava as escolas das suas residências 



eram precisamente os alunos com necessidades educativas especiais significativas”. Estes 
alunos, quando frequentavam ambientes educativos, na maioria das vezes era em 
instituições especializadas ou escolas especiais. Portanto, para o referido autor, o conceito 
de Escola Inclusiva envolve o atendimento a alunos com NEE significativas nas classes 
comuns de escolas regulares por meio de respostas educativas eficazes. O conceito de 
“Escola Contemporânea” considerando a educação para todos, não correspondendo ao 
conceito de Escola Inclusiva, que teve como foco principal rever as práticas educativas a 
alunos com NEE significativas (Correia, 1997, 2008a, 2008d, 2008e, 2011). 

O conceito de “Escola Contemporânea” é o que fundamenta o MAD que, por sua vez, 
objetiva o atendimento educativo o mais precoce possível, ou seja, assim que se detectem 
problemas de aprendizagem. Estes podem ser de origens diversas tendo como referencia 
alunos com necessidades especiais em sua globalidade, ou seja, alunos em risco educacional, 
alunos com NEE (físicas, sensoriais, intelectuais, emocionais, comportamentais, 
comunicativas e DAE) e a “sobredotação”.  Neste sentido, o MAD é um modelo que se aplica 
a todos os alunos embora tenha sido organizado para alunos com NEE que estão em 
processo de inclusão escolar. 

O MAD pelos seus princípios e forma de organização possibilita o trabalho em equipa 
envolvendo professores de turma, professores dos apoios especializados, professores de 
apoio educativo, técnicos especializados, liderança, pais, entre outros, no ambiente de 
partilha, participação e atitudes de colaboração e cooperação e deste modo uma educação 
de melhor qualidade para todos os alunos e em especial aos alunos com DAE que serão 
atendidos em suas necessidades o mais precocemente possível com vistas ao seu 
desenvolvimento acadêmico, emocional e social. 
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