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Não é justo, só porque ele(a) tem… 
Há várias situações que levam 

os professores a ter de tomar 

atitudes diferenciadas perante os 

alunos, a avaliá-los de forma 

d i f e r en t e  e  a  a c e i t a r 

determinados comportamentos. 

Numa sala de aula em que 

estão presentes 29 alunos, há 

uma grande diversidade de 

situações, de personalidades e 

capacidades e, por isso, os 

professores têm que diferenciar 

o seu ensino conforme os alunos 

que têm perante si. Estas 

adaptações são muitas vezes 

ligeiras, mas outras não. 

Como psicóloga da escola, 

tenho sistematicamente que 

sugerir aos professores que 

lidem, e às vezes avaliem, 

determinados alunos de forma 

diferente e é aqui que surge 

sempre a questão “Mas porque é 

que ele/a tem que ser 

diferente?”. Aos professores não 

é fácil aceitar esta diferença, 

nem aos colegas, nem aos 

encarregados de educação dos 

colegas e, consequentemente, 

nem aos próprios alunos que dela 

têm de beneficiar. Estas 

adaptações são algumas vezes 

mal aceites por se considerar 

que se está a beneficiar aquele 

aluno. A questão é que nós não o 

estamos a beneficiar, estamos a 

compensá-lo por uma dificuldade 

que tem, que lhe é alheia, uma 

dificuldade que o torna 

diferente.  

Todos os alunos que são 

inseridos nas necessidades 

educativas especiais, ou a quem 

o serviço de psicologia e 

orientação sugere adaptações, 

são alunos a quem foi feita uma 

avaliação rigorosa e a quem se 

diagnosticou uma determinada 

incapacidade. Ao abrigo da lei, a 

estes alunos, respectiva família e 

professores, são sugeridas várias 

estratégias de intervenção, umas 

para ultrapassar as dificuldades 

detectadas ,  outras  para 

minimizar o efeito das mesmas. 

Quando as perturbações dos 

alunos não são visíveis, surgem 

muitas dúvidas às pessoas que os 

rodeiam, relutância, às vezes 

revolta, em aceitar as medidas 

de intervenção sugeridas pelos 

técnicos. 

Se nós aceitamos que um 

aluno, que tem uma redução na 

audição, esteja sentado nos 

lugares da frente; um aluno que 

não vê, tenha os testes 

traduzidos em Braille; um aluno 

que anda em cadeira de rodas, 

utilize o elevador da escola… 

Porque é que temos tanta 

dificuldade em aceitar que os 

alunos com dislexia, com 

hiperactividade, com uma 

perturbação do espectro do 

autismo, distúrbio de oposição, 

depressão, ou qualquer outra 

perturbação psicológica, tantas 

v e z e s  e x t r e m a m e n t e 

perturbadora e incapacitante, 

tenha as ajudas que lhe 

permitem ter as mesmas 

condições que a maior parte dos 

restantes alunos? 

Aceitar que um aluno que 

demora o dobro ou o triplo do 

tempo a ler um teste, tenha mais 

tempo para o fazer, será 

beneficiá-lo?  Aceitar que um 

aluno que não consegue estar 

a t e n t o ,  f a ç a  p e qu e n o s 

intervalos, será beneficiá-lo? Não 

penalizar os erros que um aluno 

com uma boa capacidade 

cognitiva dá, será beneficiá-lo? 

Entregar os tópicos para 

avaliação a um aluno que tem 

uma incapacidade interna em 

organizar-se, será beneficiá-lo? 

Permitir que um aluno com uma 

perturbação psicológica grave 

que é incapaz de se concentrar e 

desiste com frequência das 

tarefas por se considerar 

incapaz, realize as avaliações 

num contexto mais calmo e 

reconfortante, será beneficiá-lo?  

Se respondeu que sim a todas 

estas questões, parabéns, pode 

considerar-se um felizardo, pois 

tem a sua vida bastante 

facilitada, conseguir ou não 

fazer as coisas depende apenas 

de si e da sua vontade e não de 

factores completamente alheios 

à sua vontade e que colocam em 

causa todas as suas vivências. 
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