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Resumo	
Atualmente	verifica-se	uma	grande	heterogeneidade	social	e	cultural	em	todos	os	

aspetos	 da	 sociedade,	 inclusive	 a	 nível	 escolar	 e	 sua	 organização.	 Assim	 sendo,	 a	 via	 da	

uniformidade	e	do	direito	à	diferença	 têm	vindo	a	ser	 implementados	no	âmbito	escolar,	

promovendo	 a	 ideia	 de	 que	 a	 diferença	 não	 é	 sinónimo	 de	 desigualdade	 mas	 antes	 de	

diversidade,	 acarretando	 benefícios	 e	 aprendizagens	 para	 todos	 e	 desenvolvendo-se	 o	

conceito	 de	 Escola	 Inclusiva.	 O	 nosso	 trabalho	 pretende	 abordar	 a	 temática	 da	 escola	

inclusiva	 como	 uma	 escola	 que	 oferece	 à	 diversidade	 dos	 alunos	 lugar	 para	 crescer	 e	

aprender,	 respeitando-os	 como	 pessoas,	 aceitando	 os	 ritmos	 e	 potenciais	 de	

aprendizagem,	 bem	 como	 uma	 melhor	 compreensão	 dos	 possíveis	 obstáculos	 que	 se	

colocam	 à	 inclusão,	 nomeadamente	 no	 papel	 que	 certas	 variáveis	 exercem	 sobre	 as	

atitudes	dos	professores	 face	à	 inclusão	de	alunos	com	NEE.	Assim	sendo,	estabelecemos	

como	 objetivo	 deste	 trabalho	 a	 análise	 de	 atitudes	 dos	 professores	 e	 as	 variáveis	 que	

podem	condicionar	as	mesmas	perante	a	inclusão	de	crianças	com	NEE.	

Para	 dar	 resposta	 ao	 nosso	 objetivo	 fazemos	 dois	 blocos,	 no	 primeiro	 uma	

abordagem	teórica	aos	conceitos	com	base	na	demais	 literatura	existente,	e	um	segundo	

bloco	 é	 estudo	 de	 campo	 na	 qual	 por	 método	 exploratório	 procedemos	 à	 inquirição	 de	

professores	do	3º	ciclo	do	ensino	regular	de	todas	as	escolas	do	3º	Ciclo	do	Ensino	Básico	

dos	 concelhos	 de	 Cascais,	 Beja	 e	 Porto.	 Os	 resultados	 por	 nós	 obtidos	 permitem-nos	

concluir	 que	 se	 os	 docentes	 educarem	 alunos	 com	 NEE	 nas	 suas	 salas	 de	 aula,	 podem	

evidenciar	 atitudes	mais	 favoráveis	 face	 à	 perspectiva	 emergente	 de	 Educação	 Inclusiva,	

colaborando	ativamente	no	processo	de	mudança	que	a	atual	legislação	preconiza.	

Quando	 se	 fala	 da	 avaliação	 dos	 alunos	 com	 NEE	 (Necessidades	 Educativas	

Especiais),	o	papel	desempenhado	pelo	professor	do	ensino	regular	e	de	educação	especial	

torna-se	 um	dos	 fatores	mais	 relevantes	 no	 âmbito	 educativo.	 A	 importância	 dedicada	 a	

esta	 temática	 não	 se	 esgota	 na	 atualidade,	 dado	 que	 há	 três	 décadas	 atrás,	 alguns	

investigadores	 como	 Wallace	 e	 Larsen	 (1978)	 já	 defendiam	 a	 importância	 que	 os	

professores	 do	 ensino	 regular	 e	 de	 educação	 especial	 gozavam	 na	 integração	 de	 alunos	

com	NEE:	

“Acreditamos	firmemente	que	os	professores	do	ensino	regular	e	

os	 professores	 de	 educação	 especial	 devem	 desempenhar	 um	

papel	 importante	 na	 avaliação	 das	 crianças	 com	 problemas	 de	
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aprendizagem.	Concordamos	 com	Smith	e	Neisworth	 (1969)	que	

os	professores	serão	as	pessoas	mais	bem	colocadas	para	avaliar	

os	 problemas	 de	 aprendizagem	 das	 crianças,	 dado	 que,	 entre	

outras	razões,	eles	estarão	na	melhor	posição	para	observarem	a	

dimensão	total	de	aptidões	e	capacidades	da	criança	(…)”	

A	 inclusão	 dos	 alunos	 considerados	 com	 necessidades	 educativas	 especiais	 no	

ensino	 regular	 implica	 mudanças	 ao	 nível	 das	 atitudes	 dos	 professores	 no	 processo	 de	

ensino	e	aprendizagem,	da	organização	e	da	gestão	na	sala	de	aula	e	até	na	própria	escola.	

Aliás,	uma	das	metas	impostas	aos	docentes	é	facilitar	a	integração	dos	alunos	com	NEE,	de	

maneira	que	ela	se	faça	de	forma	célere	e	eficaz.	Para	que	tal	suceda,	é	necessário	que	os	

professores	possuam	competências	 técnicas	e	práticas	específicas.	Essa	 ideia	é	partilhada	

por	Marchesi	&	Martin	(1995),	ao	referir	que:	

“A	 predisposição	 dos	 professores	 em	 relação	 à	 integração	 dos	

alunos	com	problemas	de	aprendizagem,	especialmente	se	estes	

problemas	 forem	 graves	 e	 tenham	 carácter	 permanente,	 é	 um	

factor	extremamente	condicionante	dos	resultados	obtidos.”	

Também	 os	 autores	 Cruickshank	 and	 Lovitt	 (1983)	 evidenciam	 que	 os	 docentes	

deveriam	adquirir	a	 formação	necessária	para	enfrentar	a	 integração,	pois	caso	contrário,	

não	possuirão	as	condições	necessárias	para	conferir	o	apoio	que	esses	alunos	requerem.	

Os	resultados	obtidos	revelam	que	todos	os	docentes	que	se	confrontam	na	sala	de	

aula	 com	 alunos	 portadores	 de	 Necessidades	 Educativas	 Especiais	 podem	 exibir	 atitudes	

mais	 favoráveis	 que	propiciem	a	Escola	 Inclusiva,	 por	 isso	 a	nossa	 investigação	 valoriza	 a	

necessidade	 de	 colaborar	 na	melhoria	 legislativa,	 organizacional	 e	 atitudinal	 em	Portugal	

relativamente	à	formação	de	formadores.	
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Abstract			

Currently	there	is	a	great	social	and	cultural	heterogeneity	in	all	aspects	of	society,	

including	 in	 schools	 and	 their	 organization.	 Thus,	 the	way	 of	 uniformity	 and	 the	 right	 to	

difference	has	been	implemented	in	schools,	promoting	the	idea	that	the	difference	is	not	

synonymous	 with	 inequality	 but	 diversity,	 resulting	 benefits	 and	 learning	 for	 all	 and	

developing	 the	 concept	 of	 Inclusive	 School.	 	 	 	 Our	 work	 aims	 to	 address	 the	 issue	 of	

inclusive	 education	 as	 a	 school	 that	 provides,	 all	 students,	 a	 place	 to	 grow	 and	 learn,	

respecting	 them	as	people,	 accepting	 the	 rhythms	and	potential	 for	 learning	as	well	 as	 a	

better	understanding	of	possible	obstacles	posed	to	the	inclusion,	in	particular	the	role	that	

certain	variables	have	on	the	attitudes	of	teachers	towards	the	inclusion	of	pupils	with	SEN.		

When	speaking	 in	 the	assessment	of	pupils	with	SEN	 (Special	Educational	Needs),	

the	 role	 of	 the	 teacher's	 regular	 education	 and	 special	 education	 is	 one	 of	 the	 most	

relevant	aspects.	The	importance	attached	to	this	 issue	is	not	unique	to	the	present	time,	

since	 three	 decades	 ago,	 researchers	 like	Wallace	 and	 Larsen	 (1978)	 has	 advocated	 the	

importance	of	teachers	in	regular	education	and	special	education:	

“Acreditamos firmemente que os professores do ensino regular e 

os professores de educação especial devem desempenhar um papel 

importante na avaliação das crianças com problemas de 

aprendizagem. Concordamos com Smith e Neisworth (1969) que 

os professores serão as pessoas mais bem colocadas para avaliar os 

problemas de aprendizagem das crianças, dado que, entre outras 

razões, eles estarão na melhor posição para observarem a dimensão 

total de aptidões e capacidades da criança (…)” 

Therefore	we	aim	in	this	work	the	analysis	of	teacher’s	attitudes	and	variables	that	

determine	them	before	the	inclusion	of	children	with	SEN.	

To	meet	our	goal	we	organize	our	work	 into	 two	blocks,	 a	 first	of	 the	 theoretical	

approach	to	concepts	based	on	other	literature,	and	a	second	blocks	of	field	study	in	which	

for	 exploratory	 method,	 we	 proceeded	 to	 teachers	 inquire	 in	 the	 3rd	 cycle	 regular	

education	in	various	schools	in	all	areas	in	Portugal.	

The	 results	 we	 obtained	 allow	 us	 to	 conclude	 that	 all	 teachers	 educate	 students	

with	 SEN	 in	 their	 classrooms,	may	 show	more	 favorable	 attitudes	 towards	 the	 emerging	
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vision	of	 Inclusive	 Education,	 actively	 collaborating	 to	 change	 the	 current	 legislation	 calls	

process.	

By	the	way,	one	of	the	goals	of	teachers	is	to	help	in	the	integration	of	pupils	with	

SEN	 as	 convenient	 as	 possible.	 For	 this	 to	 succeed,	 it	 is	 necessary	 that	 teachers	 have	

technical	 skills	 and	practices.	 This	 idea	 is	 shared	by	Marchesi	 and	Martin	 (1995),	when	 it	

states	that:	

“A	 predisposição	 dos	 professores	 em	 relação	 à	 integração	 dos	

alunos	com	problemas	de	aprendizagem,	especialmente	se	estes	

problemas	 forem	 graves	 e	 tenham	 carácter	 permanente,	 é	 um	

factor	extremamente	condicionante	dos	resultados	obtidos.”	

Also	 the	 authors,	 Cruickshank	 and	 Lovitt	 (1983),	 show	 that	many	 teachers	 need	 to	

acquire	"training	needed	to	address	the	integration",	because	otherwise	they	will	not	have	

the	necessary	conditions	to	give	the	support	that	students	with	SEN	need.		

The	 results	 obtained	 indicate	 that	 all	 teachers	 who	 face	 students	 with	 special	

educational	 needs	 in	 the	 classroom	 can	 display	 more	 favorable	 atitudes	 toward	 the	

development	of	 inclusive	education,	so	our	 investigation	values	the	need	to	help	 improve	

legislative,	 organizational	 and	 attitudinal	 force	 in	 Portugal	 regarding	 the	 training	 of	

teachers.	
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Resumen	
Actualmente	asistimos	a	una	gran	diversidad	social	y	cultural	en	todos	los	aspectos	

de	la	sociedad,	impactando	de	una	forma	muy	importante	en	los	entornos	escolares	y	en	su	

organización.	En	esa	dirección,	el	camino	que	rompe	la	uniformidad	normativa	se	desdibuja	

en	 aras	 del	 derecho	 a	 la	 “diferencia”,	 una	 “conditio	 sine	 qua	 non”	 se	 implementa	 en	 el	

sistema	educativo	ordinario;	así	pues	la	promoción	de	esa	idea-fuerza	conculca	el	aspecto	

sinonímico	 de	 “desigualdad”,	 sustituyéndolo	 por	 “diversidad”,	 poniendo	 el	 valor	 en	 los	

beneficios	 de	 la	 misma	 para	 el	 aprendizaje	 de	 todos	 y	 todas,	 un	 nuevo	 espacio	 de	

aprendizaje	dentro	del	enfoque	de	la	llamada	“Escuela	Inclusiva”.		

Nuestra	 investigación	 tiene	 como	objetivo	 abordar	 el	 proceso	de	enseñanza-

aprendizaje	 en	 esa	 escuela	 inclusiva	 como	 una	 dimensión	 organizacional	 que	 ofrece	

oportunidades	 de	 desarrollo	 a	 los	 estudiantes	 para	 crecer	 integralmente	 y	 aprender	 a	

comunicarse	 tanto	 con	 los	 otros,	 como	 con	 las	 cosas	 que	 nos	 rodean	 e	 incluso	 con	 uno	

mismo;	 respetando	 al	 discente	 como	 eje	 de	 trabajo	 escolar	 y	 aceptando	 sus	 ritmos	 y	 su	

potencial	de	aprendizaje,	así	como	una	mejor	comprensión	de	los	posibles	obstáculos	que	

enfrentan	la	inclusión,	en	particular,	el	papel	que	determinadas	variables	ejercen	sobre	las	

actitudes	 de	 los	 profesores	 hacia	 la	 propia	 aceptación	 de	 alumnos	 con	 necesidades	

educativas	 especiales.	 Por	 lo	 tanto,	 	 pretendemos	 que	 las	 hipótesis	 de	 este	 trabajo	

respondan	 al	 análisis	 de	 las	 actitudes	 de	 los	 profesores	 de	 tercer	 ciclo	 de	 la	 enseñanza	

básica,	 identificando	aquellas	variables	y	su	posible	 impacto,	con	 la	 finalidad	de	proponer	

posibles	recomendaciones	que	pueden	positivizar	la	percepción	que	en	ellos	surge	hacia	la	

inclusión	de	niños	con	necesidades	educativas	de	apoyo	específico.	

Para	 cumplir	 y	dar	 respuesta	 científica	 a	 este	problema,	hemos	estructurado	

nuestro	 trabajo	 en	 dos	 apartados	 claramente	 diferenciados:	 el	 primero	 de	 aproximación	

teórica	 a	 los	 conceptos	 en	 base	 a	 otra	 literatura,	 revisando	 estudios	 precedentes,	 e	

indagando	 el	 estado	 de	 la	 cuestión	 de	 forma	 actualizada,	 y	 en	 un	 segundo	 apartado,	

abordamos	un	estudio	empírico	en	el	que	se	examina	mediante	una	metodologia	mixta	las	

actitudes	del	professorado	de	3º	ciclo	de	educación	regular	en	varias	escuelas	de	Portugal.		

Al	 hablar	 en	 la	 evaluación	 de	 los	 alumnos	 con	 NEE	 (Necesidades	 Educativas	

Especiales),	 el	 papel	 de	 la	 educación	 regular	 de	 los	 profesores	 y	 la	 educación	especial	 es	

uno	de	los	aspectos	más	relevantes.	La	importancia	que	se	concede	a	este	problema	no	es	

exclusivo	 de	 la	 actualidad,	 desde	 hace	 tres	 décadas,	 los	 investigadores	 como	Wallace	 y	
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Larsen	 (1978)	 ha	 defendido	 la	 importancia	 de	 los	 maestros	 de	 educación	 regular	 y	

educación	especial:	

“Acreditamos firmemente que os professores do ensino regular e 

os professores de educação especial devem desempenhar um papel 

importante na avaliação das crianças com problemas de 

aprendizagem. Concordamos com Smith e Neisworth (1969) que 

os professores serão as pessoas mais bem colocadas para avaliar os 

problemas de aprendizagem das crianças, dado que, entre outras 

razões, eles estarão na melhor posição para observarem a dimensão 

total de aptidões e capacidades da criança (…)” 

Por	 cierto,	 una	 de	 las	metas	 de	 los	maestros	 es	 ayudar	 en	 la	 integración	 de	

alumnos	con	necesidades	educativas	especiales	lo	más	conveniente	posible.	Para	que	esto	

tenga	 éxito,	 es	 necesario	 que	 los	 profesores	 tienen	 habilidades	 y	 prácticas	 técnicas.	 Esta	

idea	es	compartida	por	Marchesi	y	Martín	(1995)	cuando	afirman	que:	

“A	 predisposição	 dos	 professores	 em	 relação	 à	 integração	 dos	

alunos	com	problemas	de	aprendizagem,	especialmente	se	estes	

problemas	 forem	 graves	 e	 tenham	 carácter	 permanente,	 é	 um	

factor	extremamente	condicionante	dos	resultados	obtidos.”	

También	 autores	 como	 Cruickshank	 and	 Lovitt	 (1983)	muestran	 que	muchos	

docentes	 que	 adquirir	 la	 formación	 necesaria	 para	 abordar	 la	 integración,	 porque	 de	 lo	

contrario	no	van	a	tener	 las	condiciones	necesarias	para	dar	el	apoyo	que	 los	estudiantes	

con	NEE	necesita.	

Los	 resultados	 obtenidos	 permiten	 concluir	 que	 todos	 los	 maestros	 que	 se	

enfrentan	en	el	aula	con	estudiantes	de	necesidades	educativas	especiales,	pueden	mostrar	

actitudes	más	 favorables	hacia	el	desarrollo	de	 la	Educación	 Inclusiva,	por	 lo	que	nuestra	

aportación	pone	en	valor	la	necesidad	de	colaborar	en	la	mejora	legislativa,	organizacional	

y	actitudinal	vigente	en	Portugal	en	cuanto	a	la	formación	de	formadores.	
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Lista	de	abreviaturas	
 

AML	–	Área	Metropolitana	de	Lisboa	

AMU	–	Área	medianamente	urbana	

AMP	–	Área	Metropolitana	do	Porto	

APR	–	Área	predominantemente	rural	

APU	–	Área	predominantemente	urbana	

ATDP	–	attitudes	towards	disable	people	

CEF	–	Curso	de	Educação	e	Formação	

CERCICA	–	Cooperativa	de	Educação	e	Reabilitação	de	Cidadãos	Inadaptados	de	Cascais	

CIF	–	Classificação	Internacional	de	Funcionalidade	e	Incapacidade	

DGEBS	–	Direção-Geral	do	Ensino	Básico	e	Secundário	

Dec.	Lei	–	Decreto-Lei	

DGS	–	Direcção-Geral	da	Saúde	

DL	–	Decreto-Lei	

EB2/3	–	Escolas	de	2º	e	3º	Ciclos	do	Ensino	Básico		

EE	–	Ensino	Especial	

EFMA	–	Empreendimento	de	Fins	Múltiplos	do	Alqueva	

EI	–	Educação	Inclusiva	

EUA	–	Estados	Unidos	da	América	

IAACF	–	Instituto	António	Aurélio	da	Costa	Ferreira	

IDEIA	–	Instituto	para	o	Desenvolvimento	Educativo	e	Integrado	na	Ação	

GAAF	–	Gabinete	de	Apoio	ao	Aluno	e	à	Família	

LBSE	–	Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo		

NAE	–	Núcleo	de	Apoio	Educativo	
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NEE	–	Necessidades	Educativas	Especiais		

OCDE	–	Organização	para	a	Cooperação	e	Desenvolvimento		

OMS	–	Organização	Mundial	de	Saúde	

PALOP’S	–	Países	Africanos	de	Língua	Oficial	Portuguesa	

PEI	–	Programa	Educativo	Individual	

PL	–	Public	Law	

SEAE	–	Serviços	Especializados	de	Apoio	Educativo	

SEN	–	Special	Education	Needs	

SPSS	–	Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	

TEIP	–	Território	Educativo	de	Intervenção	Prioritária	

TIC	–	Tecnologias	da	Informação	e	Comunicação	

UNESCO	–	Organização	das	Nações	Unidas	para	a	Educação,	Ciência	e	Cultura		
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Nos	nossos	dias,	 a	 escola	 confronta-se	 com	uma	grande	heterogeneidade	

social	e	cultural.	Esta	realidade	implica	uma	outra	conceção	de	organização	escolar,	

que	 ultrapasse	 a	 via	 da	 uniformidade	 e	 reconheça	 o	 direito	 à	 diferença	

considerando	a	diversidade	como	um	aspeto	enriquecedor	da	própria	comunidade,	

uma	 vez	 que	 diferença	 não	 é	 sinónimo	 de	 desigualdade	mas	 sim	 de	 diversidade,	

acarretando	benefícios	e	aprendizagens	para	todos.	

No	que	respeita	à	Educação	Inclusiva,	verifica-se	que	ela	prevê	a	 igualdade	

de	todos	os	alunos	e,	como	tal,	não	se	pode	afastar	da	inclusão	os	jovens	com	NEE	

permitindo,	 assim,	 que	 a	 sua	 integração	nas	 Escolas	 do	 Ensino	Regular	 (EER)	 seja	

plausível.	No	seguimento	desta	 ideia,	observa-se	que	a	sociedade	portuguesa	tem	

assumido	 progressivamente,	 no	 campo	 legislativo,	 esta	 ideia.	 Infelizmente,	 como	

refere	Serrano	 (2005),	a	 inclusão	na	prática	não	se	 tem	afigurado	 fácil	em	muitas	

das	vertentes:	“No	entanto,	no	campo	da	prática,	a	inclusão	tem	sido	um	processo	

demorado	e	difícil,	quer	ao	nível	das	atitudes	e	ações	dos	principais	atores,	quer	ao	

nível	das	formas	de	organização	e	funcionamento	das	escolas	e	do	ensino.”	

Falamos	 pois	 da	 Escola	 Inclusiva,	 como	 uma	 escola	 que	 oferece	 à	

diversidade	 dos	 alunos	 um	 lugar	 para	 crescer	 e	 aprender,	 respeitando-os	 como	

pessoas,	aceitando	os	seus	 ritmos	e	potenciais	de	aprendizagem.	Exige	 também	a	

atenção	 para	 as	 Necessidades	 Educativas	 Especiais	 (NEE),	 não	 apenas	 dos	

portadores	em	situação	de	deficiência,	mas	de	todas	as	crianças.	Implica	trabalhar	

com	a	diversidade,	de	forma	interativa	e	deve	estar	orientada	para	o	acolhimento,	

respeito	 mútuo,	 esforço	 coletivo	 e	 equiparação	 de	 oportunidades	 de	

desenvolvimento.	 Daí	 que	 adaptar	 currículos,	 diversificar	 práticas	 pedagógicas,	

construir	 aprendizagens	 significativas,	 procurar	 e	 adaptar	 instrumentos	 didáticos,	

sejam	objetivos	que	se	impõem.		
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A	 escola,	 permeável	 aos	 processos	 sociais,	 não	 se	 reduz	 aos	muros	 que	 a	

delimitam,	 situa-se	 num	 meio	 envolvente	 com	 o	 qual	 mantém	 um	 sistema	 de	

relações	e	de	trocas	vitais	ao	seu	próprio	processo	de	desenvolvimento	e	equilíbrio.	

Entendida	 enquanto	microssistema,	 a	 escola	 e	 os	 seus	 diversos	 agentes	 não	 são	

neutros,	operacionalizam	os	conceitos	e	princípios	sociais	e	o	professor,	enquanto	

agente	social,	não	pode	negar	a	sua	implicação	na	relação	de	poder	presente	nessa	

relação	 de	 trocas.	 A	 escola	 espelha	 a	 sociedade	 e	 pode,	 dentro	 dos	 seus	 limites,	

contribuir	 para	 que	 se	 operacionalizem	 mudanças	 passíveis	 de	 alcançar	 o	

macrossistema	que	é	a	sociedade.	

À	 medida	 que	 os	 programas	 para	 crianças	 com	 NEE	 se	 vão	 expandindo,	

sustentados	 por	 uma	 legislação	 adequada,	 faz-se	 sentir	 uma	 posição	 global	 na	

dimensão	da	 importância	que	se	atribui	à	especificidade	da	própria	criança,	à	sua	

individualidade,	ao	seu	poder	e	capacidade	para	desempenhar	um	papel	ativo.	Se	é	

importante	a	existência	de	legislação,	no	sentido	de	reformular	e	melhorar	a	Escola,	

tão	ou	mais	importante,	pensamos	nós,	através	de	uma	prática	reflexiva	e	de	uma	

mudança	que	 intervém	no	processo	educativo,	é	que	a	escola	se	abra	à	realidade	

múltipla	e	heterogénea.	Desta	forma,	e	neste	processo	de	mudança,	as	atitudes	dos	

professores	não	são	de	menosprezar	no	processo	educativo	e	em	especial	para	com	

os	alunos	com	NEE.	

A	 evolução	 dos	 conceitos	 que	 têm	 acompanhado	 as	 ideias	 e	 as	 práticas	

discriminatórias	 face	 à	 diferença,	 tanto	 ao	 nível	 da	 sociedade	 como	 ao	 nível	 da	

escola,	 permite	 apontar	 para	 um	 quadro	 de	 atitudes	 e	 valores	 onde	 a	 atribuição	

feita	 à	 noção	 de	 adaptação	 ideal	 tem	 sido	 determinante	 nos	 modelos	 de	

abordagem	a	tudo	o	que	se	apresenta	diferente.	

A	 legislação	 PL	 94-142,	 publicada	 nos	 EUA	 em	 1975,	 o	 Warnock	 Report,	

publicado	 no	 Reino	 Unido	 em	 1978	 e	 a	 Declaração	 de	 Salamanca	 de	 1994,	 vêm	

acentuar	o	novo	paradigma	da	educação	baseando-se	na	conceção	de	que	todos	os	

cidadãos	têm	os	mesmos	direitos	e	devem	assim	frequentar	um	ensino	universal	e	

gratuito	adaptado	às	suas	necessidades.	

A	 inclusão	 questiona	 as	 competências	 do	 grupo	 de	 atores	 educativos	 e	

sociais	 envolvidos	 (pais,	 técnicos,	 professores,	 etc.).	O	 conhecimento	das	 atitudes	
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dos	professores	é	também	uma	questão	relevante	a	nível	individual	e	interpessoal	

porque	estas	constituem	uma	importante	parte	da	filosofia	da	inclusão.	

A	maior	parte	das	 investigações	conduzidas	nos	EUA,	sobre	as	atitudes	dos	

professores	do	ensino	regular	face	à	integração	de	alunos	com	NEE,	num	país	onde	

as	 exigências	 legais	 permitiram	 e	 canalizaram	 a	 educação	 dessas	 crianças	 para	

“meios	 o	menos	 restritivo	 possível”	 fomentou	 um	 contacto	 imediato	 com	 alunos	

portadores	dessas	características.	Por	exemplo,	Ross-Hill	(2009)	realizou	no	estado	

do	 Louisiana	 um	 estudo	 com	 professores	 do	 ensino	 regular,	 tendo	 por	 base	 a	

intenção	de	avaliar	as	atitudes	dos	docentes,	acabando	por	concluir	que	a	maioria	

dos	participantes	nesse	estudo	aceitaram	a	inclusão	de	alunos	com	NEE	na	sala	de	

aula.		

Reconhece-se	que	o	professor	do	ensino	regular	é	um	dos	participantes	mais	

relevantes	 no	 processo	 de	 ensino-aprendizagem	 e	 na	 integração	 de	 jovens	 e	

crianças	com	NEE.	 Isso	foi	revelado	através	das	diferentes	 investigações	realizadas	

para	 o	 efeito.	 De	 entre	 os	 vários	 autores	 que	 se	 dedicaram	 a	 essa	 temática	

podemos	incluir	MacMillan,	1974;	Connor,	1976;	Barrueco,	Aguilar	et	al.	1991,	etc.	

Todos	 eles	 mencionaram	 a	 relevância	 da	 atitude	 e	 formação	 específica	 dos	

professores	 do	 Ensino	 Regular	 como	 fatores	 fulcrais	 na	 integração	 dos	 alunos	

portadores	de	NEE.		

As	questões	que	presidiram	a	esses	estudos	prendem-se	com	a	importância	

que	as	atitudes	dos	docentes	representam	para	o	sucesso	dos	alunos	com	NEE	e	a	

identificação	 das	 mudanças	 necessárias	 para	 se	 conseguir	 uma	 escola	

verdadeiramente	inclusiva.	

“The	aspect	of	 integration	which	has	received	 little	attention,	as	compared	

with	 administrative,	 organizational,	 and	 instructional	 concerns,	 is	 the	 role	 of	

teacher	attitude.	While	integration	may	be	imposed	by	binding	laws,	the	manner	in	

which	 the	 regular	 –	 classroom	 teacher	 responds	 to	 the	needs	of	 the	 special	 child	

may	 be	 a	 far	more	 potent	 variable	 in	 determining	 the	 success	 of	mainstreaming	

than	is	any	administrative	or	curricular	scheme”	(Larrivee	&	Cook,	1979,	p.	316).	
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Defendemos	 e	 acreditamos	 na	 Escola	 Inclusiva,	 pois	 o	 conceito	 Integração	

tem	sido	utilizado	no	sentido	de	 levar	as	crianças	com	NEE	para	o	espaço	escolar,	

enquanto	 Inclusão	 significa	 “educação	para	 todos”,	 direito	 de	 todas	 as	 crianças	 e	

que	requer	empenho	e	articulação	de	todas	as	instâncias	da	sociedade.	No	entanto,	

pensamos	 que	 actualmente	 nas	 nossas	 escolas	 a	 inclusão	 não	 esteja	 a	 ser	

implementada	da	forma	mais	correta	e	assim	encontramos	plenamente	justificada	a	

utilização	 do	 nosso	 instrumento	 do	 termo	 inicial	 de	 integração	 apesar	 do	 nosso	

estudo	apontar	para	a	inclusão	de	crianças	com	NEE.	

Temos	como	objeto	do	nosso	estudo	a	análise	das	atitudes	dos	professores	

e	as	variáveis	que	podem	condicioná-los	perante	a	inclusão	de	crianças	com	NEE	no	

3º	ciclo	do	ensino	básico	em	todas	as	escolas	do	3º	Ciclo	dos	concelhos	de	Cascais,	

Beja	e	Porto.	Este	objetivo	mostra-nos,	de	maneira	clara	e	evidente,	a	possibilidade	

de	 obter	 êxito	 nos	 programas	 de	 inclusão,	 sempre	 que	 as	 atitudes	 dos	 docentes,	

munidos	de	uma	formação	adequada	e	recorrente,	sejam	capazes	de	favorecer	essa	

mesma	 integração,	 afastando	 os	 alunos	 da	 exclusão	 social.	 Deste	 modo,	

pretendemos	 contribuir	 para	 uma	melhor	 compreensão	 dos	 possíveis	 obstáculos	

que	se	colocam	à	 inclusão,	nomeadamente	no	papel	que	certas	variáveis	exercem	

sobre	as	atitudes	dos	professores	face	à	inclusão	de	alunos	com	NEE.	As	motivações	

que	nos	assistem	na	pesquisa	desta	problemática	são	várias.	As	razões	de	natureza	

pessoal	 são	 fruto	 de	 vivências	 de	 natureza	 formal	 e	 informal	 na	 relação	 com	 a	

pessoa	com	Necessidades	Educativas	Especiais	e	com	os	demais	agentes	educativos.	

As	 razões	 de	 natureza	 formativa	 e	 profissional	 remetem-nos	 para	 os	 contextos	

socioeducativos	onde	nos	situámos	enquanto	profissionais,	das	nossas	reflexões	e	

práticas	pedagógicas	e	do	 interesse	e	motivação	pela	problemática	da	 inclusão	de	

crianças	com	Necessidades	Educativas	Especiais.	

Constituindo	um	 todo,	o	nosso	 trabalho	apresenta-se	estruturado	em	sete	

partes	distintas:		

A	 introdução,	onde	enquadramos	a	problemática	global	 face	à	diferença,	e	

definimos	o	quadro	conceptual	e	a	estrutura	do	trabalho;	

A	segunda,	o	enquadramento	teórico,	encontra-se	dividido	em	duas	partes:	

a	diferença	e	a	atitude.	Nela,	 abordamos	a	perspetiva	 sócio-histórica	da	evolução	
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das	ideias	que	levou	à	passagem	da	exclusão	social	à	integração	e	à	inclusão	escolar	

nos	 dias	 de	 hoje,	 passando	 pelas	 estruturas	 de	 atendimento	 à	 problemática	 da	

deficiência,	 tentando	 contextualizar	 as	 correntes	 de	 opinião	 que	 medeiam	 as	

diversas	 fases.	 Fazemos	 também	 uma	 perspetiva	 evolutiva	 do	 conceito	 de	

deficiência	 às	 Necessidades	 Educativas	 Especiais	 passando	 pelo	 enquadramento	

legislativo	e	a	particularidade	da	Educação	Especial	em	Portugal.	Na	segunda	parte	

tentamos	alcançar	a	definição	do	conceito	de	Atitude,	embora	sejam	múltiplas	as	

abordagens	 teóricas	 que	 contribuem	 para	 o	 seu	 esclarecimento.	Mencionamos	 a	

difícil	 tarefa	 de	 avaliar	 atitudes	 e	 apresentamos	 revisão	 bibliográfica	 dos	 estudos	

sobre	as	atitudes	que	mais	diretamente	se	encontram	relacionadas	com	as	variáveis	

que	nos	propusemos	observar.	

A	 terceira,	 a	 parte	 empírica,	 onde	 definimos	 os	 objetivos	 da	 investigação.	

Apresentamos	 o	 campo	 de	 questionamento,	 abordamos	 as	 questões	

metodológicas,	 hipóteses,	 definição	 da	 amostra,	 instrumentos	 e	 procedimentos.	

Fazemos	 a	 apresentação,	 análise	 e	 discussão	 dos	 resultados	 obtidos	 através	 dos	

inquéritos	 por	 questionário	 e	 entrevistas	 feitos	 aos	 professores	 sobre	o	 tema	em	

estudo:	A	inclusão	de	alunos	com	Necessidades	Educativas	Especiais	–	Atitudes	dos	

professores	do	ensino	regular	–	3º	ciclo;		

Na	 cuarta	 parte,	 apresentamos	 os	 resultados	 obtidos	 a	 partir	 dos	

Questionários	 e	 das	 Entrevistas,	 exibindo	 as	 respetivas	 análises	 descritivas	 e	 de	

conteúdo.	

Na	 quinta	 parte,	 apresentamos	 as	 conclusões	 gerais	 da	 investigação	 e	 as	

limitações	 do	 estudo	 que	 nos	 propusemos	 realizar,	 seguida	 de	 algumas	 reflexões	

para	 futuros	 trabalhos,	 onde	 tentaremos	 enquadrar	 de	 uma	 forma	 coerente	 os	

resultados	obtidos,	de	modo	a	dar	algumas	respostas	aos	objetivos	enunciados	que	

possam	servir	de	ponto	de	partida	para	outros	estudos	e	reflexões	sobre	as	práticas	

educativas	e	sobre	os	processos	de	inclusão	das	crianças	com	NEE	na	escola	regular,	

em	especial,	no	3º	ciclo.	

No	 final,	 apresentamos	 na	 sexta	 as	 referências	 bibliográficas	 que	 nos	

auxiliaram	 na	 conclusão	 deste	 trabalho	 de	 investigação.	 Concluímos	 na	 parte	

sétima,	adicionando	os	anexos.	
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“Enquadramento	Teórico”	
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2.1.	A	Diferença	

	

Usualmente,	 a	 diferença,	 em	 termos	 educativos,	 refere-se	 a	 pessoas	 que	

fogem	 à	 norma,	 ou	 seja,	 aos	 indivíduos	 considerados	 excecionais,	 quer	 seja	 por	

défice	 ou	 por	 excesso	 e	 que	 são,	 tradicionalmente,	 alvo	 de	 educação	 especial.	 O	

estudo	 e	 análise	 realizados	 a	 esses	 alunos	 ditos	 excepcionais	 são,	 na	 opinião	 de	

Hallahan,	Kauffman	e	Pullen	(2005),	não	só	um	estudo	centrado	nas	diferenças,	mas	

também	focado	nas	semelhanças:	

“The	 study	 of	 exceptional	 learners	 is	 the	 study	 of	 both	

diferences	and	similarities.	The	exceptional	learner	differs	in	

some	 way	 from	 the	 average.	 In	 very	 simple	 terms,	 such	 a	

person	might	 have	 problems	 or	 special	 talents	 in	 thinking,	

seeing,	hearing,	speaking,	socializing,	or	moving.	More	often	

than	 not,	 has	 a	 combination	 of	 special	 abilities	 or	

disabilities.”	

Na	tentativa	de	esbater	as	diferenças	entre	os	alunos	excepcionais	e	os	não	

excepcionais,	 as	 atenções	 têm	 sido	 apenas	 centradas	 naquilo	 que	 os	 alunos	 não	

conseguem	fazer,	descurando	muitas	vezes	as	suas	reais	capacidades.	Os	mesmos	

autores	referem	que	os	alunos	com	NEE	possuem	capacidades	físicas	e	cognitivas,	

mais	ou	menos	semelhantes	às	dos	alunos	não	excepcionais:	

	“The	 study	 of	 exceptional	 learners	 is	 also	 the	 study	 of	

similarities.	 Exceptional	 individuals	 are	 not	 different	 from	

the	average	in	every	way.	In	fact,	most	exceptional		learners	

are	 average	 in	 more	 ways	 than	 they	 are	 not	 (…)	 Until	

recently,	 professionals	 and	 laypeople	 as	 well	 –	 tended	 to	

focus	 on	 the	 differences	 between	 exceptional	 and	

nonexceptional	learners,	almost	to	the	exclusion	of	the	ways	

in	 which	 all	 individuals	 are	 alike.	 Today	 we	 give	 more	
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attention	 to	what	 exceptional	 and	 nonexceptional	 learners	

have	 in	 common	 –	 to	 similarities	 in	 their	 characteristics,	

needs	and	ways	of	learning.”	

Ao	 longo	 do	 tempo,	 a	 educação	 especial	 tem	 sofrido	 várias	mudanças	 em	

todos	os	domínios,	alterações	essas	que	foram	acompanhando,	de	forma	paralela,	a	

conceptualização	 teórico-sócio-cultural	 do	 indivíduo	 diferente,	 ou	 com	

Necessidades	Educativas	Especiais.	

	

2.1.1.	Da	Exclusão	Social	à	Integração	Escolar:	Breve	resenha	histórica	
	

Ao	 longo	 do	 tempo,	 as	 atitudes	 face	 à	 diferença	 apresentam-se	 diversas,	

sendo	distinguido	na	 literatura	quatro	grandes	períodos,	pela	sua	evolução	e	pela	

alteração	de	mentalidades.	Estes	períodos	abordam	a	dimensão	sócio-histórica	da	

deficiência	 e,	 são	 designados	 por	 Lowenfeld	 (1977)	 como	 as	 fases	 da	 separação,	

proteção,	emancipação	e	 integração	do	deficiente,	os	quais	correspondem	a	fases	

distintas	da	história.	O	quadro	seguinte	descreve,	de	acordo	com	Fradinho	(2009),	o	

modo	como	Lowenfeld	(1977)	caracterizou	cada	uma	das	fases.		

	

Quadro	1	–	Fases	da	integração	do	deficiente	de	Lowenfeld	(1977)	

	 	 	 	 	

Períodos	

Caracterização	

1º	 Período:	

Separação		

Nas	sociedades	primitivas,	o	deficiente	era	visto	com	superstição	e	

malignidade.	Nas	civilizações	clássicas	como	Esparta,	Atenas	e	Roma	

e	 em	 civilizações	 orientais	 como	 a	 Índia,	 as	 crianças	 que	 nasciam	

deficientes	 ou	 com	 deformações	 eram	 condenadas	 à	 morte.	 No	

entanto,	 existiam	 algumas	 exceções,	 como	 por	 exemplo,	 Homero,	

Tiresias	 e	 Phineus,	 deficientes	 venerados,	 os	 quais	 eram	

considerados	 pessoas	 cheias	 de	 dignidade	 e	 saber.	 No	 início	 da	

Idade	 Média,	 foi	 aceite	 uma	 relação	 de	 causalidade	 entre	

demonologia	e	anormalidade.	
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2º	 Período:	

Proteção	

Nos	finais	da	Idade	Média,	a	proteção	surgiu	com	o	desenvolvimento	

das	religiões	monoteístas,	tendo-se	fundado	asilos	e	hospitais	onde	

os	deficientes	eram	recolhidos.	Estas	ordens	 religiosas	acreditavam	

que,	 se	 tratassem	 bem	 os	 deficientes,	 os	 idosos	 e	 outros	

carenciados,	obteriam	um	lugar	no	céu.	

No	 entanto,	 durante	 esta	 fase	 era	 ainda	 comum	mutilar	 ou	 cegar	

indivíduos	que	cometiam	graves	delitos.		

3ª	 Período:	

Emancipação		

Com	o	Renascentismo,	surge	o	 interesse	pelo	estudo	do	Homem,	a	

industrialização	e	a	consequente	falta	de	mão-de-obra,	bem	como	o	

aparecimento	 de	 deficientes	 ilustres,	 nomeadamente	 cegos.	 Nesta	

fase	 foi	 dado	 um	 grande	 impulso	 à	 sua	 educação,	 influenciando	

decisivamente	os	pioneiros	da	Educação	Especial.	

4º	 Período:	

Integração	

O	conceito	de	Integração,	já	defendido	por	alguns	autores	nos	finais	

do	 séc.	 XIX,	 é	 finalmente	 posto	 em	 prática	 em	 pleno	 séc.	 XX.	 A	

Declaração	 dos	 Direitos	 da	 Criança,	 em	 1921,	 a	 Declaração	 dos	

Direitos	 Humanos	 em	 1948,	 a	 II	 Grande	 Guerra	 e	 as	 opiniões	

crescentes	de	que	a	 segregação,	nos	planos	educativo	e	 social,	era	

antinatural	 e	 indesejável,	 ajudaram	 a	 mudança	 de	 Filosofia	 de	

Educação	Especial	e	Reabilitação.	

Fonte:	Adaptado	de	Fradinho	(2009)	

	

Mota	e	Santos	(2010)	referem	que,	desde	os	primórdios	da	humanidade	até	

à	 atualidade,	 as	 principais	 mudanças	 da	 espécie	 humana	 estiveram	 relacionadas	

com	as	adaptações	aos	diferentes	ambientes	em	função	das	alterações	climáticas.	

No	 entanto,	 os	 autores	 referem	 que	 um	 aspeto	 negativo	 a	 estas	 mudanças	

adaptativas	 esteve	 relacionado	 com	 a	 avaliação	 das	 diferenças	 físicas	 e	 da	

atribuição	de	qualidades	e	defeitos	aos	seres	humanos.		

Ao	longo	dos	anos,	o	ser	humano	tem	vindo	a	ser	alvo	de	mudanças	culturais	

profundas,	 levando	 a	 que	 ele	 se	 adaptasse,	 cada	 vez	 mais,	 ao	 meio	 natural	

circundante	 e,	 nesse	 sentido	 garantisse	 melhor	 a	 sua	 sobrevivência	 durante	 o	
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processo	de	seleção	natural.	 	Essa	ideia	foi	partilhada	por		Aquino,	Franco	e	Lopes	

(1980).	

Também	 Mota	 e	 Santos	 (2010)	 referem	 que	 esse	 processo	 de	 seleção	

natural:		

“(...)	 ocorria	 principalmente	 porque	 a	 incipiente	 produção	

material	 dos	 povos	 primitivos	 o	 impedia	 de	 amparar	 no	

bando/tribo	 os	 membros	 desprovidos	 de	 uma	 estrutura	

física	capaz	de	suportar	as	 intempéries	da	natureza	ou	que	

por	 alguma	 circunstância	 tenha	 se	 tornado	 dependente	 do	

grupo.”	

O	 reforço	 das	 relações	 entre	 o	 homem	 e	 o	 meio	 natural	 originou	 a	

constituição	das	normas	e	valores	que	norteiam	o	próprio	ser	humano,	bem	como	a	

sua	envolvência	na	sociedade.	Essa	ideia	foi	advogada	por	estes	autores	ao	referir:		

“A	 intensificação	das	relações	homem-natureza	deu	origem	

à	 construção	 simbólica	 e	 social	 das	 normas	 e	 valores	 que	

passaram	a	orientar	a	vida	em	sociedade.	A	cultura	humana	

foi	se	constituindo	e	transformando	as	diferenças	biológicas	

em	diferenças	sociais	num	verdadeiro	processo	de	“seleção	

social”,	 que	 aumentou	 consideravelmente	 o	 escopo	 de	

excluídos	e	segregados	nessa	primeira	forma	de	organização	

humana.”	

Fazendo	uma	pequena	 retrospetiva	através	da	 literatura,	 constatamos	que	

nas	sociedades	antigas,	era	normal	o	 infanticídio	quando	se	observavam	situações	

de	 “anormalidade”	 nas	 crianças.	 Já	 no	 ano	 900	 a.C.,	 os	 Espartanos	 procediam	 à	

eliminação	das	crianças	“fracas”,	deficientes	ou	com	malformações,	e	os	Atenienses	

abandonavam-nas	em	locais	ermos.	No	séc.	 II	d.	C.	os	Romanos	consideravam-nas	

motivo	 de	 diversão	 no	 seio	 do	 grupo/família.	 Durante	 a	 Idade	 Média,	 a	 Igreja	

atribuía	 à	 anormalidade	 causas	 sobrenaturais,	 considerando	 estas	 crianças	

possuídas	pelo	demónio,	espíritos	maléficos	ou	produto	de	pecado,	submetendo-as	

a	práticas	de	exorcismo.	Verificou-se	na	Idade	Média	um	crescimento	do	número	de	
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asilos,	hospícios,	cadeias	e	hospitais,	que	partilhavam	entre	si	o	destino	destes	seres	

humanos.		

Mota	 e	 Santos	 (2010)	 caracterizam	 a	 antiguidade	 pela	 desagregação	 da	

comunidade	 primitiva,	 que	 originou	 a	 existência	 de	 distintas	 sociedades	 divididas	

em	 classes	 sociais,	 tendo	 o	 Estado	 como	 uma	 instituição	 detentora	 de	 poder	 e	

legitimidade	para	apropriação,	produção	e	distribuição	social	de	bens	e	serviços.	

Este	 despotismo,	 ignorância	 e	 rejeição	 reinantes	 desde	 tempos	 remotos,	

sofreram	 uma	 mudança	 com	 o	 novo	 interesse	 pelo	 Homem	 em	 si,	 pela	 sua	

individualidade.	 Nesta	 altura,	 “o	 impacto	 espiritual”	 foi	 provocado	 pelo	 filósofo	

francês	Jean-Jacques	Rousseau,	cujos	escritos	filosóficos	e	educacionais	inspiraram	

alguns	autores.	Não	podemos	esquecer	o	mito	de	“O	Bom	Selvagem”	como	fator	a	

considerar	na	forma	como	propiciou	uma	nova	forma	de	olhar	para	a	criança	no	seu	

todo	procurando	dar-lhe	um	lugar	na	sociedade.	

Fradinho	 (2009)	 refere	 que	 em	 1749	 o	 português	 Jacob	 Rodrigues	 Pereira	

demonstrou,	em	Paris,	na	Academia	das	Ciências,	 como	se	podia	ensinar	 crianças	

deficientes	auditivas	a	ler	e	a	falar.	E	em	1801	que	Itard	e	a	sua	primeira	tentativa	

científica	 de	 educar	 um	 deficiente	 (Vítor,	 O	 Selvagem	 de	 Aveyron),	 é	 apontado	

como	o	início	da	Educação	Especial	propriamente	dita.	

De	acordo	com	Jiménez	(1997),	nos	princípios	do	séc.	XIX	inicia-se,	por	toda	

a	 Europa,	 o	 processo	 de	 institucionalização	 de	 pessoas	 deficientes,	 que	 se	 vai	

prolongar	 até	 meados	 do	 presente	 século.	 Por	 influência	 do	 modelo	 médico,	

pensava-se	 que	 o	 melhor	 seria	 que	 a	 educação	 decorresse	 em	 instituições	

especializadas	 que	 oferecessem	 uma	 resposta	 adequada	 às	 necessidades	

específicas,	de	acordo	com	a	natureza	do	caso.	As	preocupações	centravam-se	mais	

nos	aspetos	médico-terapêuticos	do	que	nos	aspetos	sociais.	

Para	 Fradinho	 (2009)	 é	 nesta	 fase	 que	 surgiram	 as	 primeiras	 escolas	

residenciais	 para	 deficientes	 visuais,	 auditivos	 e	 intelectuais,	 na	 generalidade	

associadas	à	Igreja.	Contudo,	nesta	primeira	fase	da	Educação	Especial,	a	educação	

pública	 ainda	 não	 contemplava	 a	 população	 deficiente.	 Posteriormente,	 com	 o	
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Decreto-lei	nº	142/92	da	educação	obrigatória	o	problema	da	educação	da	criança	

deficiente	surge	como	uma	verdadeira	incógnita.		

Segundo	Simon	(1999),	a	colocação	dos	deficientes	em	instituições,	constitui	

duas	formas	distintas	de	um	só	gesto	social,	isto	é,	a	partilha/exclusão.	Poderemos	

dizer	 também	 que	 este	 gesto	 social	 se	 reveste	 de	 dupla	 proteção,	 ou	 seja,	 a	

sociedade	protege-se	das	crianças	e	dos	adultos	que	a	embaraçam	e,	protege-as	da	

sociedade	e	delas	mesmas.	Criaram-se	as	escolas	especiais	para	cegos	e	surdos	e,	

no	 final	 do	 séc.	 XIX,	 surgiram	 as	 escolas	 para	 deficientes	 mentais.	 Em	 Portugal	

(1823),	o	movimento	institucional	veio	dar	origem	à	criação	do	Instituto	de	Surdos	–	

Mudos	 e	 Cegos,	 integrado	 em	 1924	 na	 Casa	 Pia	 de	 Lisboa.	 Nestas	 instituições,	

separadas	das	estruturas	normais	e	destinadas	à	sociedade	em	geral,	foram	sendo	

introduzidas	preocupações	de	ordem	educativa,	isto	é,	procurou-se	proporcionar	à	

criança	 competências	 de	 carácter	 repetitivo	 e	 o	 ensino	 de	 tarefas	 de	 carácter	

manual	e	ocupacional,	para	além	de	“proteção	e	carinho”.		Até	meados	do	séc.	XX,	

as	 pessoas	 com	 deficiências	 viveram	 situações	 de	 segregação	 social,	 tendo	 sido	

restringidas	 nos	 seus	 direitos	 e	 oportunidades,	 pelas	 orientações	 legais,	 como	

prática	comum	do	dia-a-dia.	

No	 início	 do	 século	 XX,	 houve	 um	 aumento	 exponencial	 de	 movimentos	

sócio-culturais	que	se	encontram	“na	génese	das	recentes	disposições	de	igualdade	

de	 oportunidades	 educativas	 para	 crianças	 com	 NEE	 na	 escola	 regular.”,	 ideia	

partilhada	por	Correia	(1997).		

O	 avanço	 do	 conhecimento	 na	 área	 das	 ciências	 sociais	 e	 humanas	 veio	

contribuir	para	que	gradualmente	se	compreendesse	o	desenvolvimento	humano,	o	

qual	 não	 dependia	 apenas	 dos	 fatores	 orgânicos	 e	 intrínsecos	 ao	 sujeito,	 mas	

também	 de	 fatores	 ambientais	 e	 da	 interação	 do	 sujeito	 com	 os	 diversos	

ambientes.	 Lentamente,	 a	 ideia	 de	 que	 a	 qualidade	 do	 desenvolvimento	 e	 de	

aprendizagem	dependeriam,	em	parte,	da	qualidade	do	ambiente	e	das	condições	

oferecidas	pelo	mesmo,	foi	ganhando	dimensão.	

Os	 sistemas	 de	 educação	 especial	 que,	 desprezando	 esta	 perspetiva,	

retiravam	a	criança	do	seu	meio	natural	dificultando	o	acesso	aos	meios	educativos	

e	 sociais	 comuns,	 começaram	a	 ser	 contestados.	De	acordo	com	Fradinho	 (2009),	
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antes	 de	 avançar	 para	 a	 implementação	 do	 ensino	 especial,	 surgiu	 a	 formação	

específica	de	professores	em	Ensino	Especial.	É,	também,	nesta	altura	que	surgem	

as	 primeiras	 associações,	 como	 a	 Associação	 Americana	 de	 Instrutores	 de	 Cegos	

(1871)	e	a	American	Association	on	Mental	Retardation	 (1876).	Nos	 finais	do	 séc.	

XX,	mais	 concretamente	 por	 volta	 dos	 anos	 60/70,	 surge	 nos	 Estados	Unidos	 um	

movimento	 de	 descontentamento	 dos	 pais	 com	 o	 modelo	 de	 educação	 especial	

vigente.		

O	 resultado	 favorável	 desta	manifestação,	 por	parte	dos	pais,	 levou	a	que	

diferentes	países	da	OCDE	introduzissem	na	sua	legislação	o	direito	à	educação	das	

crianças	 com	 handicap	 nas	 escolas	 regulares,	 sempre	 que	 possível.	 Esta	 fase	

caracteriza-se	por	agrupar	as	crianças	em	categorias	de	acordo	com	o	diagnóstico	

elaborado	 pelas	 entidades	 competentes,	 sendo,	 para	 cada	 grupo	 de	 crianças,	

organizada	 uma	 resposta	 “adequada”.	 Nesta	 fase,	 o	 apoio	 educativo	 prestado	 é	

realizado	em	salas	de	apoio.	A	 intervenção	é	centrada	no	aluno	com	o	auxílio	dos	

técnicos	e	dos	professores.	Ao	professor	da	turma	é	solicitado	uma	maior	ou	menor	

intervenção,	 de	 acordo	 com	 o	 grau	 ou	 tipo	 de	 integração	 que	 é	 pretendido.	 No	

entanto,	 a	 permanência	 (física)	 destes	 alunos	não	acarreta	 ainda	mudanças,	 quer	

no	 currículo,	 quer	 nas	 estratégias	 pedagógicas	 utilizadas.	 Isto	 é,	 a	 criança	 em	

situação	de	apoio	é	retirada	do	seu	grupo	de	pertença	e	o	apoio	é	ministrado	fora	

da	sala	de	aula	(Hegarty,	1993).	

Não	podemos	deixar	de	referir	que,	em	todo	este	contexto	de	contestação,	

tem	 grande	 importância	 a	 Declaração	 Universal	 dos	 Direitos	 do	 Homem,	

proclamada	 pela	 Assembleia	 Geral	 da	 ONU	 a	 10	 de	 Dezembro	 de	 1948	 e	 a	

Declaração	dos	Direitos	da	Criança,	adotada	pela	Assembleia	das	Nações	Unidas	de	

20	de	Novembro	de	1959.	Mais	especificamente,	o	princípio	V	da	Declaração	dos	

Direitos	 da	 Criança,	 que	 defende	 que	 “a	 criança	 que	 é	 física	 e	 mental	 ou	

socialmente	deficiente,	 deverá	 receber	 tratamento,	 educação	e	 cuidados	especiais	

devido	à	sua	condição”.	A	Declaração	dos	Direitos	do	Homem,	nos	pontos	22	e	25,	

defende	 os	 direitos	 económicos,	 sociais	 e	 culturais	 do	 deficiente,	 bem	 como	 a	

proteção	 da	 segurança	 social,	 assistência	 médica	 e	 serviços	 sociais	 necessários	

tanto	 para	 si	 próprio	 como	 para	 a	 família.	 Estes	 princípios	 contemplados	 nas	
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referidas	 declarações	 foram	 essenciais	 para	 a	 emergência	 do	 Princípio	 da	

Normalização.	

No	 início	 dos	 anos	 sessenta	 do	 século	 passado	 houve	 na	 Europa	 e	 na	

América	do	Norte	uma	disseminação	do	conceito	de	normalização.	O	Princípio	da	

Normalização	 consagra	 o	 direito	 das	 pessoas	 portadoras	 de	 deficiência	 a	

desenvolverem	 um	 tipo	 de	 vida	 tão	 normal	 quanto	 possível,	 ideia	 defendida	 por	

Bank-Mikkelsen	 (1975).	 Esse	 conceito	 foi,	 por	 vezes,	 criticado	e	 interpretado	 com	

duplo	sentido:	por	um	lado,	procurar	transformar	o	“anormal”	em	“normal”	e,	por	

outro	tentar	igualizar	todos	os	indivíduos.		

Segundo	Serrano	(2005)	esse	conceito	teve	origem	na	Dinamarca	que:	“(…)	a	

havia	já	incluído	na	sua	legislação,	no	ano	de	1940.”	

Em	simultâneo,	disseminaram-se	diversas	associações	de	pais,	onde	a	 ideia	

dominante	era	repudiar	qualquer	forma	de	segregação	nos	ambientes	escolares.	

Durante	 esse	 período	 do	 século	 XX,	 emergiram	 indícios	 que	 promoviam	 a	

integração	 escolar	 e	 social	 de	 alunos	 com	 deficiência.	 Essa	 ideia	 foi	 descrita	 por	

Marchesi	e	Martin	(1995)	quando	referen:	

“Começou	a	formar-se	em	diferentes	países	um	importante	

movimento	de	opinião	em	 favor	da	 integração	educacional	

dos	alunos	com	algum	tipo	de	deficiência.	Seu	objectivo	era	

reivindicar	 condições	 educacionais	 satisfatórias	 para	 todos	

estes	 meninos	 e	 meninas	 dentro	 da	 escola	 regular	 e	

sensibilizar	 professores,	 pais	 e	 autoridades	 civis	 e	

educacionais	para	que	assumissem	uma	atitude	positiva	em	

todo	este	processo.”			

A	luta	dos	pais	através	dos	movimentos	associativos	e	o	domínio	do	conceito	

de	normalização	forçaram	a	substituição	da	segregação	por	práticas	que	levassem	à	

integração	dos	alunos	com	NEE.	

De	 acordo	 com	 estes	 autores	 citados,	 foi	 baseado	 nesse	 movimento	

convergente	 entre	 as	 associações	 de	 pais	 e	 o	 impacto	 social	 produzido	 pelo	
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conceito	 de	 normalização	 que	 surgiu	 no	 Canadá	 um	 estudo	 precursor	 e	

vanguardista	respeitante	ao	atendimento	educativo	das	crianças	com	NEE:	

“No	 seguimento	 desta	 perspectiva,	 surge,	 no	 Canadá,	 um	

trabalho	 pioneiro	 de	 clarificação	 do	 conceito	 de	

normalização,	sob	uma	perspectiva	pragmática,	uma	vez	que	

lhe	estava	subjacente	o	objectivo	de	nortear	o	atendimento	

educacional	a	indivíduos	portadores	de	deficiência.”	

Foi	 também	 durante	 as	 décadas	 de	 60	 e	 70	 do	 século	 XX	 que	 surgiram	

algumas	 investigações	 que	 descreveram	 com	 minuciosidade	 as	 diferentes	

circunstâncias	 do	 atendimento	 que	 era	 prestado	 aos	 alunos	 portadores	 de	

deficiência	com	base	nos	seus	problemas	educativos.	Segundo	Serrano	(2005),	uma	

dessas	 investigações	 que	 se	 debruçou	 sobre	 essa	 temática	 foi	 a	 realizada	 por	

Reynolds	(1962).	De	acordo	com	as	ideias	deste	autor,	verificou-se	que	nessa	época	

existiam	 oito	modelos	 de	 atendimento	 educativo	 para	 as	 crianças	 portadoras	 de	

deficiência.	

No	 âmbito	 das	 políticas	 de	 integração,	 o	 conceito	 de	 “Necessidades	

Educativas	 Especiais”	 é	 uma	 das	 consequências	 das	 mudanças	 legislativas	 que	

ocorrem	nos	Estados	Unidos	e	no	Reino	Unido	nos	anos	70	e	80	(nomeadamente	a	

Public	Law	e	o	Warnock	Report),	que	progressivamente	alastram	pela	Europa.	Este	

conceito	 surge	 de	 uma	 evolução	 dos	 termos	 que	 até	 então	 se	 usavam,	 quer	

possuíssem	cariz	social,	quer	educacional.	Em	1975,	com	a	aprovação	da	Public	Law	

94-142	 –	 Education	 of	 Handicaped	 Children,	 defende-se	 que	 todas	 as	 crianças	

deficientes	 devem	 ser	 educadas	 no	 ambiente	 menos	 restritivo	 possível,	

promovendo	a	igualdade	de	oportunidades	educacionais	para	todas.	

	De	acordo	com	Pereira	(1993,	p.	10)	esta	lei	chama	a	atenção	para:	

“a	 necessidade	 de	 um	 plano	 individualizado	 de	 ensino	 para	

todas	 as	 crianças	 com	 necessidades	 educativas	 especiais,	 e	

pressupõe	o	direito	de	 todos	à	escolaridade,	com	a	utilização	de	

recursos	para	atingir	fins	semelhantes”.	
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Referindo-nos	 à	 década	 de	 70	 do	 século	 XX,	 verificamos	 que	 no	 elatório	

Warnock	 (1978)	 é	 abordado	 pela	 primeira	 vez	 o	 termo	 necessidade	 educativa	

especial.	 Este	 documento	 exerceu	 grande	 influência,	 não	 só	 na	 Inglaterra,	 tendo	

estado	 na	 base	 da	 Lei	 de	 Educação	 de	 1981,	mas	 em	 outras	 partes	 do	 globo.	 O	

conceito	 fundamental	 consignado	neste	documento	é	o	da	necessidade	educativa	

especial,		que	implicou	uma	mudança	de	perspetiva	e	uma	nova	filosofia,	em	que	se	

relegou	para	segundo	plano	a	categorização	e	se	procurou	valorizar	as	dificuldades	

e	necessidades	sentidas	pelos	indivíduos	portadores	de	deficiência.				

	“A	special	education	need	may	take	various	forms.	There	may	be	need	for	

provision	 of	 special	 means	 of	 Access	 to	 the	 curriculum,	 through,	 for	 example,	

special	 equipment	 or	 specialised	 teaching	 techniques	 or	 need	 for	 a	 modified	

curriculum;	 or	 there	may	 be	 need	 for	 particular	 attention	 to	 the	 social	 structure	

and	emotional	climate	in	which	education	is	taking	place”	(Warnock,	1978,	p.	3).	

Warnock	 (1978)	 diferencia	 ainda	 três	 formas	 de	 integração	 em	 termos	 de	

associação	(local,	social	e	funcional):	

	

1. A	 integração	 local	ocorre	quando	as	 classes	especiais	 são	organizadas	

em	escolas	 regulares,	 ou	 na	 situação	 de	 a	 escola	 especial	 e	 a	 regular	

partilharem	o	mesmo	espaço	físico.	

2. A	 integração	 social	 caracteriza	 as	 situações	 de	 convívio	 nos	 espaços	

comuns	 de	 brincar,	 conviver,	 de	 alimentação	 ou	 ainda	 de	 atividades	

organizadas.	

3. A	 integração	 funcional	 acontece	 quando	 as	 anteriores	 (local	 e	 social)	

conduzem	 a	 uma	 participação	 associada	 em	 atividades	 educacionais,	

onde	as	crianças,	parcialmente	ou	a	tempo	inteiro,	se	associam	à	classe	

regular.	

	

No	 Congresso	 Norte-Americano	 (1990),	 a	 Public	 Law	 ganha	 novo	 estatuto	

passando	 a	 ser	 designada	por	 “Individuals	with	Disabilities	 Education	Act”	 (IDEA).	
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Para	Correia	(1997),	esta	alteração	contem	não	só	as	ideias	fundamentais	da	Public	

Law,	mas	também	passa	a	consignar	que	é	da	responsabilidade	das	escolas	prestar	

auxílio	aos	seus	alunos,	proporcionando-lhes	uma	melhor	integração	na	vida	laboral	

(incluindo	os	portadores	de	autismo	e	os	afetados	com	traumatismo	craniano).	Esse	

documento	substitui	o	termo	handicap	pelo	termo	disability.	

Os	efeitos	decorrentes	destes	documentos	não	são	vedados,	nem	passivos,	

mas	 contribuíram	 para	 que	 o	 direito	 à	 igualdade	 e	 o	 direito	 à	 oportunidade	 e	

autonomia	 fossem	 considerados	 parte	 integrante	 do	 universo	 representativo	 dos	

direitos	 da	 pessoa	 com	 deficiência,	 criando	 uma	 reestruturação	 dos	 modelos	 de	

atendimento,	de	modo	a	oferecer	diversas	possibilidades	de	 integração	educativa,	

conforme	as	necessidades	especiais	de	cada	portador	de	deficiência.		

Podemos	 dizer	 que	 os	 efeitos	 que	 decorrem	 destes	 documentos	 não	 são	

estanques	 nem	 passivos,	 mas	 contribuíram	 para	 que	 o	 direito	 à	 Igualdade	 e	 o	

Direito	 à	 Oportunidade	 e	 Autonomia	 passassem	 a	 fazer	 parte	 no	 universo	

representativo	dos	direitos	da	pessoa	com	deficiência,	para	além	de	induzirem	uma	

estruturação	 dos	modelos	 de	 atendimento	 de	 forma	 a	 oferecerem	 possibilidades	

diversas	de	integração	educativa,	conforme	as	necessidades	educativas	especiais	de	

cada	um.	

O	termo	Integração	é,	na	perspetiva	de	diversos	autores	(Not,	1983;	Vayer	e	

Destrooper,	Sprinthal	e	Sprinthal,	1993;	Correia,	1997;	Bautista,	1997),	um	conceito	

que	corresponde	à	 colocação	destas	 crianças	e	 jovens	nas	escolas	 regulares,	para	

fins	 académicos	 e	 sociais,	 recebendo	 serviços	 especiais	 e	 interagindo	 com	 as	

crianças	“normais”,	num	ambiente	menos	restritivo.	

Muitas	 das	 considerações	 existentes	 sobre	 a	 educação	 das	 crianças	 com	

necessidades	 específicas	 de	 aprendizagem	 foram,	 na	 década	 de	 80,	 motivo	 de	

estudo	tendo	sido	ultrapassadas	e	substituídas	por	outras.	A	educação	focou	a	sua	

atenção	para	a	individualidade	de	cada	criança	e	das	suas	necessidades	educativas,	

e	foi	dado	ao	docente	especializado	um	papel		preponderante	na	integração	desses	

alunos.	Nessa	década	ampliou-se	o	apoio	e	o	acesso	aos	 recursos	educativos	que	

permitiram	uma	adaptação	benéfica	para	esses	alunos,	tendo-se	também	verificado	



	
50	

alterações	 na	 estrutura	 organizacional	 das	 escolas,	 nos	 programas	 de	 ensino,	 nas	

metodologias	 de	 avaliação	 dos	 alunos	 e	 na	 formação	 inicial	 e	 contínua	 dos	

docentes.	

Mota	e	Santos	 (2010)	 salientam	que	através	da	construção	coletiva	de	um	

novo	 paradigma	 de	 Homem	 e	 sociedade	 é	 possível	 a	 superação	 da	 exclusão	 na	

sociedade.	Deste	modo,	serão	ultrapassadas	as	visões	dicotómicas	de	classificação	

das	diferenças	entre	os	 indivíduos	consideradas	como	fatores	de	discriminação	ou	

exclusão.	 Assim,	 o	 fenómeno	 da	 inclusão	 é	 alargada	 às	 vertentes	 social,	 política,	

económica	 e	 cultural	 e,	 segundo	 o	 mesmo	 estudo,	 implica	 o	 comprometimento	

genérico	 de	 uma	 emancipação	 social	 dos	 indivíduos	 desfavorecidos	 e	

marginalizados	 social	 e	 simbolicamente	permitindo	 com	 isso,	 a	 construção	de	um	

caminho	diferente	do	que	o	traçado	pela	exclusão;	para	que	dessa	forma	a	pessoa	

deficiente	possa	 "começar	a	ser	olhada	e	a	olhar	para	si	mesma,	de	forma	menos	

maniqueísta:	 nem	 herói,	 nem	 vítima,	 nem	 deus,	 nem	 demónio,	 nem	melhor,	 nem	

pior,	nem	super-homem,	nem	animal.	Pessoa"	(Mota	e	Santos,	2010,	p.3).		

A	 partir	 da	 década	 de	 60	 do	 século	 XX,	 verificou-se	 uma	 tendência	 para	

integrar	 as	 crianças	 com	 NEE	 nas	 escolas	 e	 sociedades.	 Porém,	 como	 afirmou	

Ferreira	 (2013),	 as	mudanças	de	 atitude	 têm	 sido	 lentas	 e	 encerram	dificuldades.	

Para	além	disso,	como	refere	a	mesma	autora,	essa	integração	das	crianças	não	tem	

sido	fácil:	

	

	“Contudo,	 a	 integração	 destas	 crianças	 continua	 a	 gerar	

polémica	 por	 parte	 dos	 docentes.	 Parece-nos	 que,	 a	

representação	que	a	escola	e	os	seus	autores	partilham	está	

mais	 de	 acordo	 com	 a	 ideia	 de	 presença	 e	 permanência	

física	 da	 criança	 com	 NEE,	 na	 sala	 de	 aula,	

independentemente	 da	 equação	 tempo	 e	 qualidade	 de	

aprendizagem.”		
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Apesar	de	todas	estas	alterações	e	mudanças	sociais,	para	Fradinho	(2009),	a	

polémica	do	tema	da	educação	no	âmbito	das	escolas	de	ensino	especial	encontra-

se	ainda	em	“aberto”,	coexistindo	duas	perspetivas	na	forma	de	entendimento	da	

Educação	Especial.	Por	um	lado	é	defendida	a	Integração	de	crianças	deficientes	no	

sistema	normal	de	ensino	frequentando	classes	regulares,	e	por	outro,	a	preparação	

das	crianças	deficientes	faz-se	independentemente	das	escolas	de	ensino	especial,	

mas	com	participação	ativa	na	vida	social.	Segundo	o	mesmo	estudo	os	defensores	

da	integração	escolar	consideram	fundamental:		

	

1. Enfatizar	 o	 impacto	 do	 isolamento,	 de	 modo	 a	 reduzir	 os	 custos	 dos	

serviços	de	atendimento;		

2. 	Promover	a	individualização	do	ensino	em	todas	as	fases	da	Educação;	

3. Dar	 uma	 maior	 atenção	 ao	 desenvolvimento	 da	 criança	 na	 totalidade,	

incluindo	as	áreas	de	socialização,	evitando	o	isolamento	envolvente	para	

a	criança	deficiente	e	a	permanência	constante	em	ambientes	protegidos,	

dado	que	não	favorecem	a	aceitação	de	si	própria	e	a	integração	social.	

	

Sendo	assim,	o	estudo	defende	que	a	 Integração	Escolar	parte	de	um	princípio	de	

individualização	 do	 ensino,	 em	 que	 são	 respeitadas	 as	 interações	 individuais.	 No	

entanto,	do	ponto	de	vista	prático,	num	âmbito	de	uma	turma	surgem	vários	alunos	

com	 características	 heterogéneas,	 que	 implicam	 que	 o	 professor	 possua	

humanamente	 capacidade	 para	 obedecer	 a	 esses	 princípios	 de	 individualidade	

cognitiva	e	psicomotora.	Para	além	disso,	Fradinho	 (2009)	 salienta	que,	no	século	

passado,	 a	 Educação	 Especial	 sofreu	 um	 enorme	 desenvolvimento,	 quer	 em	

quantidade	de	alunos	envolvidos,	quer	em	qualidade	do	ensino.	No	entanto,	uma	

desvantagem	patente	no	 século	XXI	é	ainda	o	 reduzido	número	de	docentes	 com	

especialização	em	Educação	Especial.		

Ramos	(2006a)	resumidamente	caracterizou	a	fase	de	transição	da	exclusão	para	a	
inclusão	em	três	fases,	as	quais	se	encontram	descritas	na	figura	seguinte.	
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Fazer parte de um todo, o qual 
implica o desenvolvimento de um 
sentido de comunidade, onde, em 
apoio mútuo, se fomente o sucesso 
escolar para todos os alunos. 

Junção das partes num todo, o 
qual implica o ingresso de 
alguém na corrente principal 
(inicialmente poderá ter sido 
excluído) 

Figura	1	–	Fases	de	transição	entre	exclusão	e	inclusão		

	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	Adaptado	de	Fradinho	(	2009)	

Assim,	 a	 autora	 distingue	 a	 a	 integração	 de	 inclusão	 fundamentalmente	

identificando	parâmetros	característicos	de	cada	um,	respetivamente	a	 integração	

como	 educação	 apropriada,	 serviços	 apropriados	 e	 uma	 modalidade	 de	

atendimento	e	por	sua	vez	a	inclusão	como	modalidade	de	atendimento,	educação	

apropriada	 e	 serviços	 adequados.	 A	 autora	 salienta	 ainda	 que,	 segundo	 Wilson	

(2000),	os	valores	referentes	ao	processo	de	inclusão	são	os	seguintes:		

1. É	 livre	de	barreiras	físicas:	curriculares,	de	sistemas	de	apoio	e	métodos	

de	comunicação;		

2. 	Promove	a	colaboração,	em	lugar	da	competição;		

3. Propõe	a	igualdade	e	ideais	democráticos.		

Segundo	 Ramos	 (2006a)	 a	 educação	 integrada	 engloba	 o	 atendimento	 ou	

um	 sistema	 educativo	 específico	 às	 crianças	 e	 jovens	 com	 NEE,	 para	 além	 disso	

enquadra-se	 num	 contexto	 de	 normalização,	 uma	 vez	 que	 estas	 crianças	 são	

inseridas	 no	 seio	 do	 ambiente	 mais	 “normal”	 possível,	 ou	 seja,	 enquadradas	 no	

sistema	 educativo	 geral.	 E	 será	 este	 contexto	 que,	 segundo	 a	mesma	 autora,	 os	

alunos	terão	melhores	probabilidades	de	progressão	e	o	próprio	docente	do	ensino	

regular	deverá	atuar	adequadamente	com	todos	os	alunos	de	modo	a	possibilitar	as	

relações	intersociais	entre	alunos	com	e	sem	NEE.		

Exclusão da corrente 
principal 

Fase I 

Integração física nas 
escolas públicas 

	

Fase II 

Integração social nas escolas 
públicas (a via comum) 

Fase III 

Integração cognitiva  

Envolvimento académico nas classes 

regulares das escolas públicas 
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Todo	 este	 processo	 de	 integração	 progrediu	 no	 sentido	 da	 inclusão	 social	

das	 crianças	 com	 NEE	 o	 qual	 no	 ponto	 seguinte	 iremos	 analisar	 em	 maior	

pormenor.		

	
2.1.2.	Da	Integração	à	Inclusão	

	

Para	além	de	explorar	a	noção	de	educação	inclusiva,	vale	a	pena	investigar	

o	 conceito	 de	 integração,	 que	 antecedeu	 a	 inclusão,	 e	 que,	 tal	 como	 esta,	 está	

também	 relacionado	 com	 políticas	 educacionais,	 sistema	 educativo	 e	 práticas	

educativas.	

De	acordo	com	Rondon,	Rodrigues	e	Baltazar	(2004)	cada	criança	nasce	num	

mundo	complexo	de	sons	e	é	envolvida	desde	cedo	pela	voz	humana,	a	qual	indica	

instruções	 ao	 longo	 do	 seu	 processo	 de	 desenvolvimento,	 que	 vai	 armazenando,	

juntamente	com	as	suas	experiências,	e	que	lhe	permitirão	a	sucessiva	 introdução	

social.	Este	é	o	processo	de	crescimento	normal	de	qualquer	criança.	No	entanto,	

algumas	 crianças	 necessitam	 de	 uma	 educação	 especial	 dada	 as	 características	

específicas.	Tradicionalmente,	a	educação	especial	circunscrevia-se	ao	contexto	das	

escolas	especiais,	 separadas	do	sistema	de	ensino	regular	e	 justificadas	pela	visão	

determinista	 das	 deficiências,	 categorizadas	 e	 fragmentadas	 teórica	 e	

conceptualmente.	

Se,	 por	 um	 lado,	 os	 efeitos	 das	 deficiências	 físicas	 e	 sensoriais	 eram	

deterministicamente	 atribuídos	 ao	 próprio	 indivíduo	 (“uma	 vez	 deficiente,	

deficiente	 para	 sempre”)	 e	 as	 dificuldades	 sentidas	 por	 este	 tipo	 de	 alunos	 na	

escola	 eram	 concebidas	 em	 termos	 de	 deficiência	 mental,	 qualquer	 criança	 ou	

jovem	com	marcadas	dificuldades	físicas,	sensoriais,	mentais,	comportamentais	ou	

de	comunicação,	era	claramente	considerado	como	qualitativamente	diferente	do	

resto	 dos	 alunos,	 com	 características	 consideradas	 inalteráveis	 e	 permanentes	 e,	

como	tal,	fazia	sentido	a	existência	de	um	sistema	educacional	separado	do	ensino	

regular.		

Como	 mencionámos	 anteriormente,	 o	 modo	 como	 a	 sociedade	 foi	

encarando	 as	 pessoas	 com	 “deficiências”	 sofreu	 grandes	 alterações	 ao	 longo	 do	
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tempo.	 No	 início	 do	 século,	 os	 sistemas	 educativos	 assentavam	 em	 modelos	 de	

exclusão.	 Foram	 aparecendo	 colégios	 especiais	 para	 cada	 deficiência.	 Quando	 as	

escolas	públicas	começaram	a	aceitar	alguma	responsabilidade	na	educação	destas	

crianças,	 continuaram	a	 segregá-las,	 colocando-as	em	classes	especiais,	 separadas	

das	 outras	 crianças.	 As	 crianças	 com	 problemas	 de	 comportamento	 ou	 de	

aprendizagem	 eram	 colocadas	 nas	 classes	 regulares,	 sem	 qualquer	

acompanhamento	 específico.	 Com	 o	 final	 da	 II	 Guerra	 Mundial	 e	 o	 regresso	 de	

muitos	mutilados	e	perturbados	mentais,	 as	 sociedades	 sentiram	a	necessidade	e	

obrigação	 de	 tentar	 reabilitar	 estas	 pessoas,	 surgindo	 então	muitos	movimentos,	

com	o	seu	auge	nos	anos	60.	Nestes,	os	pais	expressavam	o	seu	descontentamento	

com	 os	 procedimentos	 escolares	 que	 conduziam	 à	 segregação	 dos	 filhos,	

começando	 então	 a	 falar-se	 de	 integração.	O	 termo	 “integração”	manteve-se	 em	

uso	 por	 tempo	 significativo	 e	 continua	 a	 ser	 utilizado	 e	 descreve	 o	 processo	 de	

transferir	alunos	das	escolas	de	ensino	especial	para	as	escolas	regulares	(Thomas	

et	 al.,	 2005).	 O	 processo	 pretendia	 permitir	 ao	 aluno	 adaptar-se	 à	 turma	 e	 à	

estrutura	 da	 escola,	 em	 geral.	 O	 objetivo	 era,	 portanto,	 a	 assimilação	 (Barton,	

2003).	Para	além	disto,	a	 integração	 focalizava-se	apenas	nos	conceitos	e	práticas	

associadas	 com	 os	 alunos	 identificados	 como	 tendo	 necessidades	 educativas	

especiais	(Armstrong,	2011).			

De	acordo	com	Santos	(2007)	foi	por	esta	altura	que,	com	o	reconhecimento	

das	 aptidões	 dos	 indivíduos	 e	 do	 seu	 potencial	 no	 âmbito	 do	 progresso	 e	 do	

desenvolvimento	 económico	 que	 surgiu	 a	 corrente	 genética	 ou	 teoria	 dos	 dons	

naturais,	 que	 tem	 por	 base	 o	 individual	 e	 “…defendia	 que	 o	 sucesso/insucesso	

escolar	dependiam	das	capacidades	e	da	inteligência	de	cada	indivíduo	capaz	de	ser	

aferida	através	de	testes	que	pudessem	permitir	a	ascensão	dos	alunos	de	origem	

mais	modesta	a	posições	sociais	mais	elevadas”(Sousa,	2007,	p.	19).		

De	 acordo	 com	 Sousa	 (2007)	 a	 inclusão	 das	 crianças	 com	 necessidades	

especiais	tem	sido	uma	proposta	dominante	na	literatura	e	um	projeto	atual	para	a	

educação	nacional	e	internacional.	São	vários	os	estudos	que	defendem	a	inclusão	

social	das	crianças	com	NEE.	Como	Mota	e	Santos	(2010)	referem,	a	inclusão	social	

de	 pessoas	 com	 deficiência	 é,	 desde	 o	 início	 do	 século	 XXI,	 um	 imperativo	
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institucional,	 quer	 no	 território	 nacional	 como	 internacional.	 A	 Declaração	 de	

Salamanca	de	1994	surge	como	um	marco	no	processo	de	defesa	da	 inclusão	das	

crianças	com	NEE	na	escola	regular,	devendo	esta	ser	ajustada	às	necessidades	de	

todas	 as	 crianças	 (Teodoro	 e	 Tavares,	 2009).	O	processo	de	 inclusão	das	 crianças	

com	NEE	surge	de	vários	estudos	empíricos,	os	quais	concluem,	maioritariamente,	

que	 a	 filosofia	 da	 educação	 inclusiva	 permite	 a	 igualdade	 de	 acesso	 a	 todos	 os	

direitos	sociais.	Sousa	(2007)	define	a	 inclusão	escolar	como	“…	um	processo	pelo	

qual	 uma	 escola	 procede,	 permanentemente,	 à	 mudança	 do	 seu	 sistema,	

adaptando	 as	 suas	 estruturas	 físicas	 e	 programáticas,	 suas	 metodologias	 e	

tecnologias	e	capacitando	continuamente	seus	professores,	 funcionários	e	demais	

membros	 da	 comunidade	 escolar,	 inclusive	 todos	 os	 alunos,	 seus	 familiares	 e	 a	

sociedade	 em	 seu	 entorno“	 (Sousa,	 2007,	 p.	 18).	 Assim,	 para	 o	mesmo	 autor,	 as	

escolas	 para	 que	 sejam	 consideradas	 inclusivas	 deverão	 servir	 de	 suporte	 para	

todos	 os	 alunos,	 inclusive	 para	 aqueles	 que	 detêm	 NEE,	 sendo	 respeitada	 a	

diversidade	de	cada	um.				

Um	dos	vários	estudos	fundamentais	desenvolvidos	na	época	foi,	segundo	o	

mesmo	autor,	o	estudo	realizado	entre	o	período	de	1962	e	1972,	com	o	objetivo	

de	 avaliar	 o	 percurso	 escolar	 de	 17.461	 alunos,	 que	 permitiu	 concluir	 que	 existe	

uma	responsabilização	da	escola	relativamente	à	(des)	igualdade	de	oportunidades	

quer	 ao	 acesso,	 como	 ao	 sucesso	 do	 percurso	 educativo	 dos	 alunos,	

nomeadamente	 por	 serem	 diferenciadas	 as	 origens	 e	 os	 estratos	 sociais	 da	

população	escolar.	Para	além	disso,	o	mesmo	estudo	encontrou	uma	inter-relação	

entre	o	sucesso	escolar	e	a	idade	com	que	o	aluno	termina	o	1º	ciclo	de	estudos	e	a	

continuação	 dos	 seus	 estudos,	 bem	 como	 o	 meio	 onde	 vive,	 uma	 vez	 que	 as	

desigualdades	socioeconómicas	à	entrada	para	a	escola	refletem-se	nos	resultados	

escolares,	 bem	 como	 as	 desigualdades	 de	 estatuto	 social	 e	 cultural	 influenciam	

negativamente	os	resultados	dos	alunos.		

Assim	pois,	uma	correta	abordagem	à	relação	entre	educação	e	exclusão,	é	

fundamental	distinguir	questões	de	exclusão	social	e	os	efeitos	no	seio	escolar,	ou	

seja,	abordar	a	“exclusão	escolar	propriamente	dita”.		
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Sousa	 (2007)	 defende	 a	 existência	 de	 uma	 relação	 direta	 entre	 a	

intensificação	 do	 raio	 de	 ação	 da	 escola	 com	 o	 crescimento	 do	 processo	 de	

exclusão,	uma	vez	que,	segundo	o	autor,	a	exclusão	é	ela	própria	uma	dimensão	da	

experiência	escolar.	Mesmo	na	abordagem	ao	ensino	de	crianças	sem	necessidades	

especiais	 existe	 um	 conjunto	 de	 problemáticas	 que,	 segundo	 o	 mesmo	 estudo,	

derivam	 da	 massificação	 do	 ensino,	 das	 transformações	 demográficas	 das	

sociedades,	desemprego,	imigração,	delinquência,	violência,	insucesso	e	abandono	

escolar.	No	entanto,	para	o	autor,	a	escola	deverá,	no	seio	da	massificação	escolar,	

permitir	a	igualdade	de	oportunidades	e	acesso	generalizado	à	educação.		

Por	 exemplo,	 num	 estudo	 que	 tentou	 analisar	 a	 relação	 entre	 o	 estatuto	

socioeconómico	dos	alunos	e	a	sua	inclusão	na	escola,	nomeadamente	com	alunos	

vindos	 de	 casas	 ou	 lares	 de	 acolhimento,	 alunos	 cujos	 pais	 tinham	 problemas	

relacionados	 com	 o	 consumo	 de	 álcool	 ou	 drogas,	 ou	 alunos	 refugiados	 ou	

pertencentes	 a	 minorias	 étnicas,	 encontrou-se	 uma	 correlação	 negativa	 forte,	

sugerindo	que	a	inclusão	das	crianças	com	um	background	social	desfavorecido	se	

torna,	por	si	só,	bastante	difícil	(Veland,	Midthassel	&	Idsoe,	2009).		

Sendo	assim,	para	Correia	(2003)	as	crianças	com	NEE	são	aquelas	que,	por	

possuírem	 condições	 e	 características	 específicas,	 necessitam	 de	 um	 serviço	 de	

educação	especial	durante	uma	parte	ou	a	 totalidade	do	seu	percurso	escolar,	de	

modo	a	facilitar	o	seu	desenvolvimento	do	ponto	de	vista	escolar,	pessoal	e	socio-

emocional.		

De	acordo	com	Ramos	(2006b),	o	Warnock	Report	(1978)	refere	que	uma	em	cada	

cinco	 crianças	 poderá	 ter	 necessidades	 educativas	 especiais	 e,	 deste	modo,	 uma	

turma	com	trinta	alunos	terá	a	probabilidade	de	ter	seis	alunos	com	necessidades	

educativas	especiais	temporárias	ou	permanentes.		

Assim	a	autora	defende	que	a	 intervenção	deverá	ser	centrada	no	aluno	e	

deste	modo	apresentar	as	seguintes	características:		

1. As	 crianças	 deverão	 ser	 agrupadas	 em	 diferentes	 “categorias”	 de	

acordo	com	o	resultado	do	diagnóstico	e	para	cada	grupo	é	organizada	



	
57	

a	resposta	considerada	adequada;		

2. O	 apoio	 prestado	 é	 organizado	 de	 forma	 a	 não	 interferir	 na	 classe	

regular,	realizando-se	preferencialmente	em	salas	de	apoio;		

3. A	intervenção	é	centrada	no	aluno	e	os	seus	agentes	principais	são	os	

professores	 especialistas	 ou	 outros	 técnicos	 requeridos	 para	 cada	

categoria;	

4. Os	restantes	alunos	da	classe	não	são	abrangidos	por	esta	intervenção;	

5. Ao	 professor	 de	 ensino	 regular	 é	 solicitada	 uma	 maior	 ou	 menor	

intervenção	de	acordo	com	o	grau	e	tipo	de	integração	que	se	pretende	

que	seja	realizada.	

	

Segundo	 Correia	 (1997),	 o	 princípio	 da	 integração	 exige	 um	 processo	 de	

mudança	da	escola	regular	e	também	da	educação	especial,	para	que	a	criança	com	

NEE	usufrua	de	uma	educação	adequada,	 tendo	em	conta	as	 suas	necessidades	e	

interesses.	Segundo	o	mesmo	autor,	o	princípio	da	diversificação	de	respostas	para	

o	atendimento	destas	crianças	está	patente	no	sistema	em	cascata	de	Deno	(1970),	

que	 se	baseia	num	conceito	de	avaliação	positiva,	de	 forma	a	 identificar	 as	 áreas	

fortes	do	potencial	educativo,	evitando	a	classificação	em	categorias	negativas.	Os	

serviços	educativos	devem	dar	à	criança	uma	diversificação	de	práticas	educativas,	

que	vão	desde	a	situação	mais	exclusiva,	ou	seja,	cuidado	total,	até	à	situação	de	

integração	plena	na	classe	regular.	 Independentemente	do	nível	em	que	a	criança	

seja	 colocada,	 pretende-se	que	evolua	para	um	nível	 imediatamente	 superior.	Os	

níveis	 da	 cascata	 de	 Deno,	 segundo	 Correia	 (1997),	 estão	 descritos	 na	 figura	

seguinte.		

Figura	2	–	Níveis	da	cascata	de	Deno	

	
Nível	1	

	
Atendimento	 na	 classe	 regular,	 recorrendo	 o	 professor	 a	 serviços	 de	 apoio	 e	 dirigindo	 o	
programa	de	intervenção.	
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Nível	2	
	
Atendimento	na	classe	regular,	mas	o	aluno	recebe	apoio	direto	do	professor	de	educação	
especial,	sendo	o	programa	de	intervenção	dirigido	pelos	dois.	
	

	
Nível	3	

	
Atendimento	 na	 classe	 regular	 e	 na	 sala	 de	 apoio,	 sendo	 também	 o	 programa	 de	
intervenção	dirigido	pelos	dois	professores.	
	

	
Nível	4	

	
Atendimento	na	sala	de	apoio	a	tempo	inteiro,	sendo	portanto	o	programa	de	intervenção	
dirigido	pelo	professor	de	educação	especial.	
	

	
Nível	5	

	
Frequência	de	escola	especial,	sendo	o	programa	elaborado	por	especialistas.	

	
	

Nível	6	
	
Atendimento	no	domicílio,	sendo	o	programa	também	elaborado	por	especialistas.	
	
	

Nível	7	
	
Atendimento	em	instituições	especializadas	(hospitais,	lares…).	Logo	que	os	objetivos	sejam	
alcançados,	 a	 criança,	 colocada	 num	meio	mais	 restrito,	 deve	 evoluir	 para	 um	 ambiente	
cada	vez	mais	integrador.	O	objetivo	de	cada	nível	é	sempre	preparar	a	criança	para	o	nível	
imediatamente	acima.	

Fonte:	Correia	(1997)	

Segundo	o	mesmo	autor,	o	modelo	de	Deno	foi	aperfeiçoado	por	Reynolds	e	

Birch	 (1985),	 com	 o	 objetivo	 de	 incluir	 o	 maior	 número	 de	 alunos	 com	 NEE	 em	

ambientes	 regulares.	Neste	modelo,	 o	 ensino	 deve	 ocorrer,	 sempre	 que	 possível,	

num	ambiente	integrador.	Só	em	circunstâncias	extremas	é	que	as	crianças	deverão	

frequentar	classes	especiais.	

Destas	 formas	 de	 colocação,	 surgem	 diferentes	 níveis	 de	 integração	

consoante	 o	 envolvimento	 educativo	 em	 que	 a	 criança	 se	 encontra.	 Assim,	 e	 de	
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acordo	 com	 Soder	 (1981),	 podemos	 considerar	 a	 integração	 com	 quatro	 níveis	

distintos:	

1. Integração	Física	–	pouca	participação	do	aluno	nas	atividades	da	classe	

regular;	 os	 alunos	 encontram-se	 no	 mesmo	 território,	 mas	 com	

atividades	 educativas	 separadas	 e	 utilizando	 os	 mesmos	 espaços	 em	

momentos	diferentes.	

	

2. Integração	 Funcional	 –	 participação	 mais	 significativa	 do	 aluno	 nas	

atividades	da	classe,	com	utilização	simultânea	dos	mesmos	espaços.	

	

3. Integração	Social	–	 integração	efetiva	da	criança,	desempenhando	um	

papel	no	grupo,	verificando-se	interação	significativa	com	os	colegas.	

	

4. Integração	 Social	 ou	 Comunitária	 –	 acesso	 e	 participação	 na	

comunidade	 para	 além	 da	 escolaridade	 obrigatória,	 durante	 a	 vida	

adulta.	

	

	

Prosseguindo	a	caminhada	da	integração,	foi	promulgada	uma	lei,	em	1975,	

a	Public	Law	94	–	142,	aprovada	pelo	Congresso	dos	Estados	Unidos,	considerada	

como	uma	das	mais	 importantes	na	história	da	educação.	O	 aspeto	 com	maiores	

implicações	nesta	lei	está	contido	na	frase	“alternativa	menos	restritiva”,	tal	como	

refere	Sprinthal	&	Sprinthal	(1993),	que	significa	que	todos	os	alunos	terão	que	ser	

educados	num	meio	o	mais	normal	possível,	tendo	a	escola	de	se	adaptar,	pois	esta	

tem	o	dever	de	incluir	e	não	excluir.	Esta	lei	determina	ainda:	

1. A	existência	de	uma	resposta	educativa	para	todas	as	crianças	e	jovens	
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deficientes;	

2. A	criança	deficiente	deve	ser	educada	juntamente	com	os	colegas	não	

deficientes	durante	o	maior	espaço	de	tempo;	

3. Estas	crianças	devem	ter	ao	seu	dispor	a	mesma	gama	e	variedade	de	

programas	da	escola	disponíveis	a	todas	as	outras	crianças;	

4. A	 existência	 e	 implementação	 de	 um	 Programa	 Educativo	 Individual	

(PEI)	 para	 qualquer	 criança	 com	 NEE,	 que	 requeira	 uma	 intervenção	

educativa	especializada.	

Em	1978,	publica-se	em	Inglaterra	um	relatório,	Warnock	Report,	levando	a	

que	surjam	novas	práticas	e	 ideias	sobre	a	 integração.	Segundo	este	relatório	não	

há	 crianças	 “deficientes”,	 mas	 com	 NEE,	 que	 necessitam	 de	 ver	 as	 suas	

necessidades	 atendidas	 pela	 escola	 regular,	 quaisquer	 que	 sejam	 as	 suas	

dificuldades.	Correia	(1997),	quanto	ao	conceito	de	NEE,	refere	que	ele	se	aplica	a	

crianças	e	adolescentes	com	problemas	sensoriais,	físicos,	intelectuais	e	emocionais	

e	 também	 com	 dificuldades	 de	 aprendizagem	 derivadas	 de	 fatores	 orgânicos	 ou	

ambientais.	O	mesmo	autor	identifica	ainda	a	descrição	de	alunos	com	NEE,	como	

sendo	 aqueles	 que	 apresentam	 problemas	 de	 aprendizagem	 durante	 o	 seu	

processo	 escolar,	 exigindo	 por	 isso	 uma	 atenção	 particular	 e	 recursos	 educativos	

diferentes	dos	usados	para	os	seus	colegas	da	mesma	faixa	etária.	

O	Warnock	 Report	 sublinha	 ainda	 a	 importância	 do	 desenvolvimento	 de	

métodos	 para	 estas	 crianças,	 sendo	 a	 necessidade	 de	 cada	 uma	 o	 aspeto	 mais	

importante	no	suporte	para	a	integração.	Propõe	uma	série	de	recomendações,	que	

vão	 desde	 a	 participação	 dos	 professores	 até	 à	 participação	 de	 todos	 os	 outros	

técnicos,	 pais	 e	 ainda	 autoridades	 locais.	 Com	 a	 publicação	 deste	 relatório	 e	

segundo	Niza	(1996),	o	enfoque	médico	nas	deficiências	do	aluno	desloca-se	para	o	

enfoque	na	aprendizagem	escolar	de	um	currículo	ou	programa.	Verifica-se	assim	a	

passagem	do	modelo	médico	para	o	modelo	educativo.		

Tal	 como	 refere	 Costa	 (1996),	 para	 promover	 a	 aplicação	 da	 Conferência	

Mundial	sobre	a	Educação	para	Todos,	proclamada	na	Conferência	de	Jomtien,	na	
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Tailândia	 em	 1990,	 a	 UNESCO	 publicou	 uma	 obra	 intitulada	 Teachers	 Education	

Resource	Pack,	da	autoria	de	Mel	Ainscow,	na	 tentativa	de	ajudar	as	escolas	e	os	

professores	 a	 lidar	 com	 as	 diferenças	 dos	 alunos.	 As	 estratégias-chave	 sugeridas	

nesse	 documento	 têm	 como	 base	 as	 seguintes	 orientações:	 aprendizagem	 ativa,	

negociação	entre	alunos	e	professores,	demonstração	prática	e	feedback,	avaliação	

contínua	 e	 apoio.	 Ainscow	propõe	 ainda	 a	 formação	 contínua	 de	 professores	 e	 a	

abertura	da	escola	aos	pais	e	à	comunidade.	

Todas	estas	estratégias	e	novos	conceitos	foram	reforçados	posteriormente	

numa	 conferência	 que	 decorreu	 entre	 7	 e	 10	 de	 Junho	 de	 1994,	 em	 Salamanca,	

organizada	 pelo	 Governo	 Espanhol	 em	 cooperação	 com	 92	 governos	 e	 25	

organizações	 internacionais,	 com	 a	 participação	 de	 mais	 de	 300	 pessoas.	 Fruto	

desta	conferência,	surge	a	Declaração	de	Salamanca	com	o	objetivo	de	promover	a	

EDUCAÇÃO	PARA	TODOS,	lançando	o	desafio	a	todos	os	países	para	que	procedam	

às	 mudanças	 fundamentais	 a	 nível	 político,	 económico,	 social	 e	 educacional,	 no	

sentido	de	garantir	a	educação	de	crianças	e	jovens	com	NEE.	

Assim,	esta	conferência	permitiu	a	proclamação	dos	princípios	pelos	quais	se	

devem	orientar	os	diferentes	governos,	entre	os	quais:		

	

1. Cada	 criança	 tem	 características,	 interesses,	 capacidades	 e	

necessidades	de	aprendizagem	que	lhe	são	próprias;	

	

2. Os	 sistemas	 de	 educação	 devem	 ser	 planeados	 e	 os	 programas	

educativos	 devem	 ser	 implementados,	 perspetivando	 a	 vasta	

diversidade	destas	características	e	necessidades;	

	

3. As	 crianças	 e	 jovens	 com	NEE	 devem	 ter	 acesso	 às	 escolas	 regulares,	

que	a	elas	se	devem	adequar	e	ir	ao	encontro	das	suas	necessidades;	
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4. As	escolas	regulares	constituem	os	meios	mais	eficazes	para	combater	

as	atitudes	discriminatórias,	criando	comunidades	abertas	e	solidárias.	

	

	

É	 neste	 contexto	 que	 surge	 um	 novo	 conceito	 “ESCOLA	 INCLUSIVA”,	 tal	

como	refere	Costa	(1996).	Este	conceito	surge	no	sentido	de	escola	para	todos,	num	

meio	o	mais	normalizado	possível,	onde	sejam	dadas	a	todas	as	crianças	as	mesmas	

condições	 de	 aprendizagem,	 não	 descurando	 os	 meios	 técnicos	 e	 intervenção	

especializada	necessária.		

A	 escola	 deverá	 ser	 apoiada	 por	 serviços	 competentes	 e	 eficazes	 que	

formam	 equipas	 multidisciplinares,	 de	 modo	 a	 darem	 resposta	 aos	 problemas	

educativos,	sociais,	psicológicos	e	médicos.	A	escola	regular	terá	de	se	tornar	mais	

flexível,	mais	aberta	aos	pais,	aos	professores	de	apoio	e	à	comunidade	em	geral.	É	

necessário	 que	 a	 escola	 se	 torne	 mais	 autónoma	 para	 poder	 resolver	 os	 seus	

próprios	problemas	e	os	dos	seus	alunos.	

Segundo	 Costa	 (1995),	 com	 esta	 declaração	 inicia-se	 uma	 outra	 fase	

relativamente	 aos	 pressupostos	 e	 princípios	 que	 fundamentam	 a	 educação	 dos	

alunos	 com	 NEE.	 Associando	 a	 ideia	 de	 escola	 inclusiva	 à	 de	 escola	 para	 Todos,	

sublinha	 que	 “não	 há	 ninguém	 de	 fora”,	 o	 que	 não	 acontecia	 com	 a	 ideia	 de	

integração,	a	qual	supõe	pôr	dentro	da	escola	alguém	que,	à	partida,	está	excluído.	

Refere	 ainda	 que	 as	 primeiras	 experiências	 de	 integração	 no	 nosso	 país	

aconteceram	de	forma	pontual,	tendo-se	desenvolvido	sobretudo	a	partir	dos	anos	

70	sem	qualquer	suporte	legal.	Atualmente,	em	termos	de	legislação,	é	evidente	a	

partilha	dos	princípios	e	pressupostos	educativos	preconizados	noutros	países.	

O	 novo	 conceito,	 o	 de	 Escola	 Inclusiva,	 implica,	 para	 Costa	 (1995),	 não	 só	

mudanças	significativas	em	diferentes	áreas,	que	passam	pelas	reformas	de	política	

global,	 reformas	 na	 organização	 do	 sistema	 educativo,	 na	 metodologia	 e	 nos	
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planeamentos	globais	da	educação	e	da	escola,	mas	também	uma	grande	mudança	

de	 atitudes	 de	 todos	 os	 intervenientes	 no	 processo,	 constituindo	 para	 nós	

professores,	 um	 desafio,	 que	 se	 realiza	 através	 da	 nossa	 prática	 pedagógica,	

contribuindo	para	a	criação	de	sociedades	acolhedoras	e	inclusivas.	

Segundo	Ramos	(2006a),	com	estas	novas	metodologias	de	integração,	surge	

uma	intervenção	centrada	não	só	no	aluno	mas	centrada	na	escola,	o	que	implica	a	

adoção	dos	seguintes	princípios:		

1. Reconhecimento	de	que	a	causa	dos	problemas	educativos	das	crianças	

pode	enquadrar-se	na	problemática	geral	do	ensino/aprendizagem;		

	

2. Valorização	 da	 individualidade	 de	 cada	 criança	 e	 incidência	 nas	

“necessidades	educativas”	de	cada	um;	

	

3. Valorização	do	papel	do	professor	de	ensino	regular	e	enquadramento	

do	especialista	no	conjunto	dos	“recursos	educativos”	da	escola;		

	

4. Necessidade	de	estender	a	ação	dos	especialistas	a	todos	os	alunos	que	

dela	pudessem	beneficiar;	

	

5. Reconhecimento	 de	 que	 uma	 intervenção	 centrada	 na	 escola	 implica	

mudanças	 a	 diferentes	 níveis:	 estrutura	 organizativa,	 organização	

curricular,	avaliação	dos	alunos,	formação	de	professores.		

Assim,	 a	 autora	 diferencia	 no	 estudo	 a	 intervenção	 centrada	 no	 aluno,	

referenciada	 anteriormente	 e	 a	 intervenção	 centrada	 na	 escola	 (cf.	 quadro	

seguinte).			
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Quadro	2	–	A	fase	da	Integração	

Integração	centrada	no	aluno	 Integração	centrada	na	Escola	

Ponto	de	vista	do	aluno	

Individual	

Ponto	de	vista	curricular	

1. Um	 grupo	 de	 crianças	 pode	 ser	

identificado	 como	 tendo	

características	especiais;	

2. Estas	crianças	necessitam	de	ensino	

especial	 para	 responder	 aos	 seus	

problemas;	

3. É	 melhor	 ensinar	 um	 conjunto	 de	

crianças	 que	 têm	 problemas	

semelhantes;	

4. As	 outras	 crianças	 beneficiam	 do	

ensino	tal	como	existe.	

1. Qualquer	 criança	 pode	 sentir	

dificuldades	na	escola	

		

2. Estas	 dificuldades	 podem	 sugerir	

maneiras	de	melhorar	o	ensino;	

3. Desta	 melhoria	 resultam	melhores	

condições	 de	 aprendizagem	 para	

todos	os	alunos;	

4. Os	professores	devem	beneficiar	de	

apoio	quando	procuram	melhorar	a	

sua	prática.	

	

Fonte:	Ramos	(2006a)	adaptado	de	UNESCO	(1997)	

	

Em	modo	 conclusivo,	 de	 acordo	 com	Azevedo	 D’Ara	 (2009)	 as	 sociedades	

modernas	caracterizam-se	pela	massificação	do	ensino	de	ambos	os	sexos,	em	que	

a	generalidade	dos	jovens	se	encontra	abrangido	pelo	sistema	de	ensino	gratuito	e	

obrigatório.	 No	 entanto,	 quando	 analisamos	 o	 nível	 de	 êxito	 do	 progresso	 da	

inclusão	das	crianças	com	NEE	as	estatísticas	não	se	revelam	tão	positivas.		

Contrariamente	à	integração,	a	inclusão	focaliza-se	e	encoraja	o	processo	de	

mudança	 nos	 obstáculos	 já	 estruturais,	 mais	 do	 que	 a	 assimilação.	 Um	 dos	

exemplos	 foi	 a	 necessidade	 de	 serem	 repensadas	 as	 definições	 de	 “sucesso”,	

“fracasso”,	 “competência”,	 entre	 outros	 (Barton,	 2003).	 A	 inclusão	 implicou	 uma	
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transformação	 na	 vida	 das	 escolas,	 ao	 nível	 social,	 cultural,	 pedagógico	 e	

organizacional	(Armstrong,	2011).	

No	 ponto	 seguinte	 iremos	 abordar	 em	 maior	 pormenor	 o	 conceito	 aqui	

introduzido	de	escola	inclusiva.	

	

2.1.3	Escola	Inclusiva	

A	conceção	da	educação	 inclusiva	é	algo	disperso	no	espaço	e	na	história,	

uma	 vez	 que	 as	 suas	 raízes	 parecem	 ser	 profundas	 e	 esparsas.	 No	 entanto,	

podemos	 aventar	 a	 década	 de	 60	 como	 um	 marco	 importante	 nesta	 linha	

cronológica,	uma	vez	que	a	 luta	pelos	direitos	civis,	pela	 igualdade	e	emancipação	

tomavam	conta	de	muitos	dos	países.	De	acordo	com	Armstrong	et	al.	 (2010),	 as	

primeiras	 tentativas	 de	 inclusão	 são	 atribuídas	 a	 grupos	 díspares,	 com	 práticas	

diferentes	e	perspetivas	divergentes.	

Acredita-se	que	foi	um	movimento	de	oposição	ao	que	era	prática	corrente	

que	terá	ajudado	a	formar	o	constructo	de	inclusão,	particularmente	em	contextos	

assumidamente	regulares,	com	alunos	integrados.	Sumariamente,	Armstrong	et	al.	

(2010)	sugere	que,	neste	processo	de	oposição	e	crítica,	professores,	pais	e	outros	

defensores	 dos	 alunos	 começaram	 a	 questionar	 as	 barreiras	 ao	 acesso	 e	 à	

participação,	nomeadamente:	

	

o O	facto	de	existir	um	limite	no	nível	de	educação	a	que	alguns	alunos	têm	

acesso,	devido	ao	tipo/	severidade	da	sua	deficiência;	

o De	 forma	 a	 ir	 ao	 encontro	 de	 necessidades	 distintas	 dos	 alunos	

identificados	 como	 tendo	 necessidades	 educativas	 especiais,	 deveria	

haver	um	sistema	de	identificação	e	de	avaliação	compreensivo,	baseado	

nos	atributos	ou	comportamento	do	indivíduo;		

o Deveria	 haver	 formas	 especiais	 de	 educação,	 sendo	mesmo,	 por	 vezes,	

necessária	a	retirada	da	criança	com	NEE	da	sala	de	aula	regular,	para	um	

tipo	de	trabalho	diferente.		
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A	expressão	“escola	inclusiva”	preconiza	um	novo	conceito	de	escola,	com	o	

objetivo	 de	 conseguir	 “escola	 para	 todos”	 ficando	 consagrada	 na	 Conferência	 de	

Salamanca.	Este	conceito	nasceu	do	consenso	crescente	de	que	as	crianças	e	jovens	

com	NEE	 devem	 ser	 incluídas	 nas	 estruturas	 educativas	 destinadas	 à	maioria	 dos	

alunos.		

Porter	 (1998)	 define	 “educação	 inclusiva”	 como	 um	 sistema	 de	 educação	

onde	 os	 alunos	 com	 necessidades	 especiais,	 incluindo	 os	 que	 apresentam	

deficiência,	 são	educados	na	escola	da	área	de	 residência,	dentro	da	 sala	 regular,	

com	colegas	da	mesma	idade	que	não	têm	deficiência,	onde	lhes	é	oferecido	apoio	

e	ensino	que	respeite	as	suas	necessidades	individuais.	

Briggs	 (2004)	 vê	 a	 escola	 inclusiva	 como	 um	 melhoramento	 da	 própria	

escola.	Para	esta	autora,	a	educação	inclusiva	deveria	focalizar-se	mais	em	melhorar	

as	 escolas	 não	 só	 do	 ponto	 de	 vista	 académico,	mas	 também	 social.	 A	 educação	

inclusiva	deveria	preocupar-se	em	criar	escolas	que	fossem	espaços	“more	human	

and	pleasant	places	to	work	and	learn”	(pp.	05).			

	

Comparativamente	 a	 Briggs,	 Armstrong	 et	 al.	 (2010)	 parecem	 ter	 ido	mais	

longe	e	sugerido	uma	interpretação	mais	profunda	da	educação	inclusiva:	vêem-na	

como	um	programa	de	reforma	educacional,	em	vez	de	uma	valorização	com	uma	

boa	 escola	 ou	 boa	 prática.	 O	 propósito	 desta	 reforma	 seria	 a	 reorganização	 e	 a	

reestruturação	do	sistema	educativo.		

	

Lorella	 Terzi	 (2008),	 por	 outro	 lado,	 prefere	 encarar	 a	 educação	 inclusiva	

como	 um	 fator	 primariamente	 político.	 Por	 um	 lado,	 argumenta	 que	 a	 dimensão	

política	 da	 educação	 inclusiva	 surge	de	dois	 grandes	 pontos:	 da	 determinação	de	

evitar	 práticas	 e	 políticas	 de	 exclusão	 e	 da	 convergência	 com	o	modelo	 social	 de	

deficiência	e	da	luta	política	e	movimentos	das	pessoas	com	deficiências.	Defende	o	

ponto	de	vista	político	uma	vez	que	a	noção	de	educação	inclusiva	pretende	olhar	

para	todos	os	cidadãos	no	sentido	da	democracia	participativa.	
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Barton	e	Armstrong	(2007),	por	seu	turno,	consideram	a	educação	inclusiva	

um	meio	para	um	fim,	uma	vez	que	a	referem	com	um	instrumento	que	contribui	

para	 a	 realização	 de	 uma	 sociedade	 inclusiva.	 A	 exigência	 da	 inclusão	 é,	

essencialmente,	um	aspeto	dos	direitos	humanos,	igualdade,	justiça	social	e	da	luta	

por	uma	sociedade	não	segregadora.			

	

Figura	3	-	Problemáticas	associadas	à	NEE	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	Sousa	(2007)	adaptado	de	Correia	(1999)	

	

Houve	 também	 tentativas	 para	 enquadrar	 o	 significado	 de	 educação	

inclusiva	 em	 termos	 de	 países	 desenvolvidos	 e	 de	 países	 em	 vias	 de	

desenvolvimento.	 De	 acordo	 com	 Armstrong	 et	 al.	 (2010),	 a	 ideia	 de	 educação	

inclusiva	nos	países	desenvolvidos	 foi	um	desafio	 imediato	ao	que	era	 comum	na	

educação	 especial,	 principalmente	 motivado	 pelos	 movimentos	 de	 pessoas	 com	

deficiência	 nos	 Estados	Unidos	 da	América	 e	 em	 vários	 países	 da	 Europa	 como	 a	

Grã-Bretanha.		 	Como	salienta	Sousa	(2007),	para	uma	melhor	compreensão	desta	

temática	 é	 fundamental	 definir	 algumas	 temáticas	 e	 conceitos	 teóricos,	 como	 o	

conceito	de	 criança	 com	Necessidades	Educativas	Especiais,	 a	qual	o	autor	define	

como	 aquela	 que	 possui	 determinadas	 condições	 específicas,	 que	 necessita	 de	

apoio	através	de	serviços	de	educação	especial	durante	todo	o	percurso	escolar	ou	

em	parte	dele	(cf.	Figura	3).	Esta	criança	só	com	este	apoio	poder	ver	possibilitado	o	

seu	desenvolvimento	académico,	pessoal	e	toda	a	sua	integração	no	meio	social.		

Necessidades Educativas Especiais 

NEE 

Físicas Sensoriais Intelectuais Emocionais  

Dificuldades de Aprendizagens 
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Figura	4	-	Classificação	das	NEE	

	

	

	

	

	

Fonte:	Ramos	(2006b)	adaptado	de	Correia	(1997)	

	

De	 acordo	 com	 Faria	 e	 Figueiredo	 (2000)	 cada	 criança	 tem	 características	

diferentes	do	ponto	de	vista	do	desenvolvimento	e	relativamente	às	necessidades	

educativas.	 Deste	modo,	 é	 fundamental	 atender	 às	 diferenças	 de	 cada	 um	delas,	

que	 assentam	 fundamentalmente	 em	 características	 de	 ordem	 física,	 cognitiva,	

linguística,	social	e	afetiva,	que	dificultam	o	desenvolvimento	do	seu	potencial.		

Sousa	 (2007)	 classifica	 as	 NEE	 em	 dois	 grupos	 distintos	 em	 função	 das	

características	das	necessidades	especiais	das	crianças	e	o	período	de	tempo	para	o	

qual	 se	 exigem	 as	 adaptações	 especiais	 do	 ensino,	 os	 quais	 denominou	 de	 NEE	

temporárias	e	NEE	permanentes	(cf.	Figura	4).	

As	NEE	permanentes	englobam	necessidades	permanentes	ao	longo	de	todo	

o	percurso	escolar	e	exigem	adoções	generalizadas	às	necessidades	específicas	do	

aluno,	tais	como:		

5. Autismo;		

6. Traumatismo	craniano;	

7. De	carácter	intelectual:		

o Deficiência	 mental	 ligeira,	 moderada,	 severa	 ou	

NEE 

Permanentes Temporárias 

Exigem modificação parcial do currículo 
escolar, adaptando-se às características do 
aluno num determinado momento do seu 
desenvolvimento.  

Exigem modificação parcial do currículo 
escolar, adaptando-se às características do 
aluno num determinado momento do seu 
desenvolvimento.  
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profunda;		

o Dotados	e	superdotados.		

8. De	carácter	sensorial:		

o Cegos;		

o Surdos.		

9. De	carácter	emocional:		

o Psicose;		

o Comportamentos	graves;		

o Outros.		

10. De	carácter	motor:		

o Paralisia	cerebral;	

o Espinha	Bífida;		

o Distrofia	Muscular.		

o Outros	problemas.		

11. De	carácter	Psicológico:		

o Dificuldades	de	aprendizagem.	

12. Outros	problemas	de	saúde:		

o Sida;		

o Diabetes;		

o Asma;		

o Hemofilia;		
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o Problemas	cardiovasculares;		

o Cancro;		

o Epilepsia,	etc.		

	

Por	 outro	 lado,	 as	 NEE	 temporárias	 exigem	 apenas	 cuidados	 especiais	

durante	 parte	 do	 percurso	 de	 ensino	 da	 criança	 e,	 deste	 modo,	 os	 cuidados	

especiais	são	temporários	e	apenas	necessários	até	adaptação	da	criança.		

Tendo	 por	 base	 estas	 diferenças,	 Faria	 e	 Figueiredo	 (2000)	 salientam	que,	

para	 alcançar	 o	 desenvolvimento	 pleno	 das	 capacidades	 das	 crianças,	 é	 essencial	

que	 tenham	 acesso	 a	 uma	 educação	 especializada,	 ou	 seja,	 a	 meios	 e	 cuidados	

especiais	 que	 diferem	 de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 específicas	 de	 cada	 uma.	

Deste	 modo,	 uma	 vez	 que	 as	 crianças	 apresentam	 diferenças	 entre	 as	 suas	

capacidades	 e	 os	 resultados	 obtidos	 necessitam	 de	 obter	 apoios	 especiais	 do	

sistema	de	educação	

De	acordo	com	Ramos	(2006a)	a	definição	e	o	princípio	de	Escola	 Inclusiva	

remonta	à	Declaração	de	Salamanca	 (1994,	21)	em	que	“O	princípio	 fundamental	

das	 escolas	 inclusivas	 consiste	 em	 que	 todos	 os	 alunos	 devem	 aprender	 juntos,	

sempre	 que	 possível,	 independentemente	 das	 dificuldades	 e	 das	 diferenças	 que	

apresentem.	 As	 escolas	 inclusivas	 devem	 reconhecer	 e	 satisfazer	 as	 necessidades	

diversas	dos	seus	alunos,	adaptando-se	aos	vários	estilos	e	ritmos	de	aprendizagem,	

de	modo	 a	 garantir	 um	bom	nível	 de	 educação	 para	 todos,	 através	 de	 currículos	

adequados,	 de	 uma	 boa	 organização	 escolar,	 de	 estratégias	 pedagógicas,	 de	

utilização	 de	 recursos	 e	 de	 uma	 cooperação	 com	 as	 respetivas	 comunidades”,	

Declaração	de	Salamanca	(1994,	p.	21).		

Para	 Correia	 (1997),	 a	 inclusão	 é	 a	 inserção	 da	 criança	 com	NEE	 na	 classe	

regular,	 sempre	 que	 isso	 seja	 possível,	 sendo	 esta	 a	 forma	 mais	 eficaz	 de	

atendimento,	 contando	 com	 todos	 os	 apoios	 adequados	 e	 necessários.	 Outro	

aspeto	fundamental	salientado	no	estudo	deste	autor	é	o	modelo	de	inclusão	que	

permite	a	formação	de	níveis	de	inclusão,	desde	limitado	a	total.	Para	além	das	NEE	
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de	cada	criança	é	 fundamental	atender	a	 todas	as	 condicionantes,	 como	recursos	

materiais	e	humanos	existentes,	relacionamento	entre	professor	do	ensino	regular	

e	 o	 de	 ensino	 especial,	 apoio	 familiar,	 entre	 outros	 aspetos	 que	 interfiram	 no	

desenvolvimento	da	criança.		

O	 autor	 propõe	 três	 níveis	 de	 inclusão	 e,	 deste	 modo,	 considera	 como	

inclusão	 progressiva,	 que	 tem	 por	 base	 aspetos	 da	 atividade	 escolar	 e	 social	 no	

mesmo	 espaço	 físico,	 ou	 seja,	 a	 escola	 regular	 (cf.	 Figura	 5).	 Os	 alunos	 com	NEE	

ligeiras	devem	ser	 inseridos	no	nível	 I	de	 inclusão	total	e	ao	 longo	do	processo	as	

atividades	 comparticipadas	 aumentam,	 uma	 vez	 que	 indica	 que	 a	 o	 problema	 vai	

diminuindo.	 Apenas	 um	 número	 reduzido	 de	 alunos,	 com	 problemas	 menos	

moderados,	 podem	 ser	 considerados	 num	 nível	 II,	 em	 que	 se	 considera	 uma	

inclusão	 moderada.	 Os	 restantes	 com	 problemas	 mais	 graves	 serão	 incluídos	 no	

nível	III	de	inclusão	limitada	dadas	as	suas	enormes	limitações.		

	

Figura	5	-	Modelo	de	Inclusão	Progressiva	

Número	de	alunos	

	

Fonte:	Correia	(1997)	

Legenda:	ER	–	Ensino	Regular;	EE	–	Educação	Especial;	Acad.	–	Atividades	

Académicas;	T	–	Terapias;	AP-	Aconselhamento	psicológico;	AM	–	Aconselhamento	

Médico.	
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Assim,	este	autor	defende	um	modelo	de	inclusão	que	permita	a	formação	

de	níveis:	

1. 	Inclusão	 total	 –	 para	 as	 crianças	 com	 NEE	 ligeiras	 e	 moderadas,	 que	

poderão	 e	 deverão	 receber	 os	 serviços	 educacionais	 nas	 classes	

regulares;	

2. Inclusão	moderada	–	aplicada	a	alunos	com	NEE	moderadas	e	severas	e	

que	 requeiram	práticas	excecionais,	que	poderão	 ter	que	ser	 feitas	 fora	

da	classe	regular;	

3. Inclusão	 limitada	 –	 aplicada	 a	 alunos	 com	 NEE	 severas,	 que	 exijam	

receber	os	serviços	educacionais	fora	da	classe	regular.	

	

Esta	 inclusão	progressiva,	apesar	de	parecer	 ir	contra	o	princípio	da	escola	

inclusiva,	 poderá	 ser	 a	 melhor	 resposta	 para	 alunos	 mais	 complexos,	 que	

necessitem	 de	 apoios	 que	 a	 escola	 regular	 não	 lhes	 pode	 fornecer,	 por	 falta	 de	

recursos	de	vária	ordem.	

Segundo	 Cadima	 (1997),	 para	 que	 a	 escola	 inclusiva	 se	 possa	 tornar	 uma	

realidade,	é	necessário	assegurar	que	todas	as	crianças	tenham	acesso	à	educação	e	

sucesso	escolar,	tendo	a	escola	de	encontrar	formas	para	que	isso	possa	acontecer,	

dando	maior	ênfase	aos	processos,	aos	percursos	e	à	forma	de	gerir	o	currículo.	

Ainscow	(1990,	citado	por	Costa,	1996)	afirma	que	a	mudança	fundamental	

para	uma	escola	inclusiva	consiste	na	transferência	de	uma	perspetiva	centrada	nas	

incapacidades	 ou	 dificuldades	 da	 criança	 para	 uma	 perspetiva	 centrada	 no	

currículo.	Neste	 âmbito,	 perante	 um	problema	de	 insucesso	 escolar,	 não	 se	 trata	

unicamente	de	saber	qual	o	défice	da	criança,	o	problema	da	sua	relação	familiar	ou	

do	seu	percurso	educativo,	mas	de	saber	o	que	faz	o	professor,	o	que	faz	a	classe	e	

o	 que	 faz	 a	 escola	 para	 promover	 o	 sucesso	 desta	 criança.	Os	 recursos	 escolares	

deverão	 ser	distribuídos	de	 forma	a	permitir	que	existam	recursos	 suplementares	

para	 os	 alunos	 que	 apresentam	 maiores	 dificuldades,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	

garantem	as	melhores	oportunidades	de	aprendizagem	para	todos.	
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Segundo	Costa	(1996),	a	escola	inclusiva	é	uma	escola	melhor	para	todos	os	

alunos.	 É	 nestas	 escolas	 que	 se	 formará	 uma	 geração	 mais	 solidária	 e	 mais	

tolerante,	 onde	 aqueles	 que	 têm	 problemas,	 dificuldades	 ou	 deficiências	

aprenderão	a	conviver	no	seu	mundo,	que	é	tão	heterogéneo.	

Na	Educação	 Inclusiva,	para	Porter	 (1995,	citado	por	Ainscow	et	al.,	1997),	

substitui-se	o	modelo	tradicional,	baseado	na	avaliação	do	aluno	por	especialistas,	

por	 uma	 organização	 de	 serviços	 com	 base	 no	 apoio	 cooperativo,	 onde	 os	

professores	 têm	 confiança	 que	 os	 alunos	 com	 NEE	 são	 capazes	 de	 aprender	 na	

situação	de	educação	 regular.	Neste	âmbito,	o	autor	 confronta	alguns	aspetos	da	

educação	especial	na	abordagem	tradicional	e	na	abordagem	inclusiva.	

	

Quadro	3	-	Perspetivas	alternativas	na	prática	da	Educação	Especial	

Abordagem	Tradicional	 Abordagem	Inclusiva	

Focalização	no	aluno	 Focalização	na	classe	

Avaliação	dos	alunos	por	especialistas	
Avaliação	das	condições	

Ensino/aprendizagem	

Resultados	da	avaliação	traduzida	em	

diagnóstico	/	prescrição	
Resolução	cooperativa	de	problemas	

Programa	para	os	alunos	 Estratégias	para	professores	

Colocação	num	programa	apropriado	 Adaptação	e	apoio	na	classe	regular	
	

Fonte:	Adaptação	de	Ainscow	et	al.	(1997)	

Ainscow	et	al.	(1997)	afirmam	que	as	soluções	para	a	inclusão	são	difíceis	de	

atingir,	pelo	que	é	 indispensável	uma	 liderança	a	 todos	os	níveis,	que	enfrente	as	

exigências	da	mudança:	persistência,	resolução	de	conflitos,	coordenação.	Só	assim	

se	conseguirão	melhores	resultados	para	os	alunos	com	NEE	e	também	uma	escola	

mais	eficaz	para	todos	os	alunos.	
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No	 entanto,	 e	 não	 sendo	 tarefa	 fácil,	 para	 uma	 escola	 inclusiva	 o	 que	 é	

importante	e	necessário	é	reordenar	os	esforços	e	os	recursos,	para	que	as	escolas	

criem	 novas	 formas	 de	 trabalhar,	 que	 apoiem	 a	 experimentação	 de	 respostas	

alternativas	aos	problemas	dos	alunos,	isto	é,	a	escola	tem	que	se	adaptar	a	todas	e	

a	cada	criança	e	não	estas	à	escola.	

Porter	(1998,	2000)	condensou	em	cinco	pontos,	aquelas	que	deveriam	ser	

as	práticas	essenciais	para	criar	escolas	inclusivas.		

1. Equipa	de	apoio	a	professores	e	alunos	com	base	na	escola,	para	

resolver	 assuntos	 da	 escola,	 que	 conta	 com	 vários	 profissionais	

(membros	da	direção,	psicólogos,	professores)	que	 se	 coordenam	

entre	 si	 e	 providenciam	 apoio	 indireto	 e	 colaborativo	 aos	

professores,	em	vez	de	instruções	diretas	aos	alunos.		

	

2. Modelo	 do	 professor	 de	 apoio	 centrado	 na	 escola,	 experiente	 e	

competente,	que	saiba	trabalhar	com	crianças	e	com	adultos,	uma	

vez	que	se	exige	ótima	cooperação	com	os	outros	professores.	

	

3. Ensino	por	níveis	diferenciados	(Schulz	&	Turnbull,	1984),	onde	se	

pressupõe	a	inclusão	de	todos	os	alunos	e	se	aceita	a	necessidade	

de	adaptação	dos	programas	ou	em	que	o	nível	de	exigência	seja	

menor,	o	que	possibilita	ao	professor	preparar	uma	aula	com	base	

em	variações	que	possam	responder	às	necessidades	especiais	dos	

alunos.	Implica	a	identificação	dos	principais	conceitos	que	têm	de	

ser	 ensinados	 numa	 lição;	 a	 determinação	 de	 uma	 variedade	 de	

formas	 através	 das	 quais	 os	 alunos	 possam	 exprimir	 a	 sua	

compreensão	 e	 desenvolvimento	 de	 meios	 de	 avaliação	 que	

correspondam	aos	diferentes	níveis	de	desempenho.		

Por	 isso,	 o	professor	prepara	uma	aula	 com	um	 tema	geral,	 para	

todos	os	alunos,	especificando	objetivos	e	 tarefas	diferentes	para	

cada	um	deles,	o	que	diminui	a	necessidade	de	separar	programas.	
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Os	 fundamentos	 deste	 tipo	 de	 prática	 assentam	 no	 Princípio	 da	

Participação	 Parcial,	 permitindo	 à	 criança	 participar	 parcialmente	

na	tarefa	quando	não	consegue	realizá-la	até	ao	fim;	na	Taxonomia	

de	 Bloom	 (1956),	 pela	 hierarquização	 de	 objetivos;	 e	 no	Modelo	

das	 Inteligências	Múltiplas	de	Gardner	 (1993),	que	pressupõe	que	

existem	perfis	cognitivos	muito	irregulares,	difíceis	de	explicar	em	

termos	 de	 uma	 visão	 unitária	 da	 inteligência,	 e,	 por	 isso	 sugere	

vários	tipos	de	inteligências:	Lógica	/	Matemática,	Verbal,	Musical,	

Cinestésica,	Visual	/	Espacial,	Interpessoal,	Intrapessoal.	

	

4. O	desenvolvimento	dos	profissionais	quer	do	ensino	 regular	quer	

do	 ensino	 especial.	 Segundo	Porter	 (1998,	 2000),	 a	 prioridade	 de	

formação	relaciona-se	com	o	ensino	diferenciado.	De	acordo	com	

este	autor,	a	formação	deveria	ser	centrada	na	própria	escola.	

	

5. Existência	 de	 equipas	 de	 resolução	 cooperativa	 de	 problemas	

centrada	na	escola,	formadas	pelos	professores,	encorajando-os	a	

ajudarem	 os	 seus	 colegas	 a	 resolver	 problemas	 educativos	 de	

forma	eficiente	e	eficaz,	mantendo,	ao	mesmo	tempo,	a	 iniciativa	

da	ação	totalmente	nas	mãos	dos	professores.	

	

Correia	 (1997)	 afirma	 que,	 para	 que	 uma	 inclusão	 seja	 bem	 sucedida,	 a	

escola	regular	terá	de	dispor	de	todos	os	recursos	materiais	e	humanos	necessários	

para	 que	 a	 escola	 não	 se	 transforme	 em	 “depósito”,	 para	 onde	 são	 “atiradas”	

crianças	com	NEE.	

A	 escola	 deve	 progredir	 num	 todo,	 dando	 mais	 apoio	 aos	 professores,	

permitindo-lhes	 dar	 respostas	 mais	 adequadas	 a	 estes	 alunos,	 beneficiando	 em	

simultâneo	o	processo	educativo	de	todos	os	alunos.	

Cada	criança	emerge	de	mundos	marcados	por	diferenças	culturais,	sociais	e	

económicas,	onde	cada	uma	tem	o	seu	próprio	ritmo	de	aprendizagem	e	diferentes	
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interesses	e	necessidades.	É	por	todos	estes	motivos	que	a	escola	deve	desenvolver	

uma	 pedagogia	 de	 sucesso,	 adaptando-se	 às	 características	 de	 cada	 criança,	

assumindo	as	diferenças	humanas	como	normais.	

Se	 analisarmos	 os	 conceitos	 de	 integração	 (processo	 através	 do	 qual	 as	

crianças	consideradas	com	NEE	são	apoiadas	individualmente,	de	forma	a	poderem	

participar	 no	 programa	 vigente	 –	 e	 inalterado	 –	 da	 escola)	 e	 de	 inclusão	

(empenhamento	 da	 escola	 em	 receber	 todas	 as	 crianças,	 reestruturando-se	 de	

forma	 a	 poder	 dar	 resposta	 adequada	 à	 diversidade	 dos	 alunos),	 verifica-se	 que,	

embora	 exista	 uma	 certa	 continuidade	 educativa	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	

atendimento	a	alunos	com	NEE,	os	modelos	que	os	configuram	são	diametralmente	

opostos.	Se,	por	um	lado,	a	integração	dá,	na	maioria	dos	casos,	relevância	a	apoios	

educativos	diretos	para	alunos	com	NEE	fora	da	classe	regular,	a	inclusão	proclama	

esses	apoios,	na	maioria	das	vezes	 indireto,	dentro	da	sala	de	aula	e,	só	em	casos	

excecionais,	é	que	os	apoios	devem	ser	prestados	fora	da	classe	regular.	

Assim,	 e	 de	 acordo	 com	Correia	 (1997),	 a	 inclusão	baseia-se	na	 análise	 da	

criança	 como	 um	 todo	 que,	 como	 referido	 anteriormente,	 atende	 aos	 níveis	

académico,	 sócio-emocional	 e	 pessoal,	 distinguindo-se	 da	 visão	 tradicional	 da	

análise	da	criança	apenas	como	aluno.	Esta	teoria	baseia-se	no	modelo	inclusivo	de	

Correia	(1995)	em	que	o	aluno	com	NEE	surge	como	centro	de	atenção	da	Escola,	

da	Família	e	da	Comunidade	(cf.	Figura	6).		
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Figura	6	-	Sistema	inclusivo	centrado	no	aluno	

														

	

																																																											Estado	

	

	

																																																										Aluno	

																																																									Desenvolvimento:	

Comunidade																																				Académico																																													Escola	

																																																											Socioemocional	

																																																																		Pessoal	

	

	

																																																																					Família																

	

Fonte:	Correia	(1995)	

No	 processo	 de	 implementação	 de	 um	 sistema	 inclusivo,	 Correia	 (1997)	

salienta	a	responsabilidade	organizacional	das	várias	entidades	que	formam	todo	o	

sistema	educativo,	quer	ao	nível	nacional	como	internacional.	É	fundamental	que	o	

Estado	 atenda	 a	 alguns	 pormenores	 essenciais	 para	 a	 eficácia	 do	 processo	 de	

inclusão,	tais	como	a	sensibilização	do	público	em	geral	das	vantagens	sociais	deste	

sistema	 inclusivo,	 tomada	 de	 medidas	 legislativas	 necessárias	 para	 a	

implementação	do	novo	sistema	educativo,	gerir	todo	o	processo	de	financiamento	

de	recursos	humanos	e	materiais	necessários,	apoiar	as	instituições	de	ensino	quer	

secundário	quer	superior	para	que	 tenham	autonomia	para	a	concretização	deste	

processo,	entre	outros	aspetos	fundamentais	para	a	sua	viabilidade.		
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Para	além	do	Estado,	o	autor	defende	que	 também	a	escola,	 a	 família	e	a	

comunidade	 detêm	 responsabilidades	 em	 todo	 este	 processo.	 A	 escola	 é	

responsável	 por	 toda	 a	 planificação	 adequada	 que	 permita	 a	 existência	 de	 uma	

comunicação	saudável	entre	o	aluno	e	o	professor,	a	família	e	toda	a	sociedade	de	

modo	a	que	se	proporcione	um	contexto	de	apoio	genérico	da	inclusão	da	criança.	

Deverá	ainda	permitir	uma	flexibilidade	em	relação	aos	resultados,	dado	que	nem	

todos	os	alunos	poderão	alcançar	os	objetivos	pretendidos	no	mesmo	período	de	

tempo	e	é	ainda	essencial	que	seja	proporcionada	formação	a	todo	o	pessoal	dos	

quadros	 da	 escola,	 como	 professores,	 administradores	 e	 restantes	 quadros	

técnicos.		

A	 família	 obviamente	 é	 fundamental	 que	 esteja	 envolvida	 em	 todo	 o	

processo	 de	modo	 a	 poder	 apoiar	 o	 aluno	 na	 sua	 inclusão	 e	 possa	 participar	 na	

comunicação	entre	a	escola	e	a	comunidade	e	poderá	ainda	participar	em	formação	

de	modo	 a	 que	 possam	 desenvolver	 atendendo	 a	 todo	 o	 processo	 aplicado	 pela	

escola.	 Finalmente,	 a	 comunidade	 terá	 um	 papel	 similar	 ao	 da	 família,	

nomeadamente	 na	 participação,	 apoio	 e	 formação	 para	 que	 possa	 contribuir	 da	

melhor	forma	para	todo	o	desenvolvimento	das	crianças	com	NEE.	

	

2.1.4.	Educação	Especial	em	Portugal:		Evolução	histórica	

	

Antes	 de	 iniciar	 o	 estudo	 da	 problemática	 da	 Educação	 Especial,	 torna-se	

pertinente	uma	breve	abordagem	à	evolução	histórica	desta	temática	no	contexto	

nacional.	 Ao	 longo	 da	 história	 da	 humanidade,	 os	modelos	 económicos,	 sociais	 e	

culturais	impuseram	às	pessoas,	portadoras	de	deficiência,	uma	inadaptação	social	

potenciadora	 da	 instalação	 de	 tabus,	 preconceitos	 e	 ignorância	 que	 contribuíram	

para	a	emergência,	rejeição,	medo	e	vergonha.	

Em	Portugal,	de	acordo	com	Azevedo	D’Ara	(2009),	a	evolução	das	ideias	e	

das	 práticas	 face	 às	 pessoas	 deficientes,	 comparativamente	 com	 os	 restantes	

países,	teve	uma	evolução	mais	lenta.	Só	no	século	XIX	as	crianças	com	deficiência	

começam	a	beneficiar	de	alguma	forma	organizada	de	ensino,	ainda	que	segregado,	
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e	só	quase	nos	finais	do	século	XX	começam	a	beneficiar	de	educação,	inseridas	em	

escolas	do	ensino	regular.	

Na	evolução	da	educação	especial	em	Portugal,	podemos	distinguir	quatro	

fases.	A	primeira,	até	1940,	é	caracterizada	pela	existência	de	 instituições	e	asilos	

onde	as	crianças	e	jovens	com	deficiência,	precisando	de	“proteção	e	acolhimento”,	

eram	 isolados	 da	 sociedade	 em	 geral,	 agrupados	 de	 acordo	 com	 o	 tipo	 de	

deficiência	 (Departamento	 de	 Educação	 Especial	 da	 DGEBS,	 1992,	 p.	 5).	

Predominam	 as	 organizações	 provadas	 de	 carácter	 assistencial,	 concentradas	 nos	

princípios	 centros	 humanos	 onde,	 em	 alguns	 casos,	 foram	 progressivamente	

introduzidas	medidas	de	carácter	educativo	visando	uma	aprendizagem	académica	

e/ou	ensino	de	tarefas	manuais.	A	organização	das	estruturas	e	de	apoio	direto	às	

pessoas	com	deficiência	baseava-se	no	modelo	médico.	É	criado	o	Instituto	Médico-

Pedagógico,	 como	 secção	dependente	da	Casa	Pia,	 em	1929,	 instituto	que	 viria	 a	

dar	origem	ao	Instituto	António	Aurélio	da	Costa	Ferreira	(IAACF).	

A	 segunda	 fase	 tem	 início	 no	 princípio	 da	 década	 de	 40,	 época	 em	 que	

ocorrem	 as	 primeiras	 experiências	 de	 “educação	 integrada”	 no	 IAACF.	 Os	 alunos	

com	“problemas	de	aprendizagem”	frequentam	“classes	especiais”	e	são	orientados	

por	professores	especializados	do	citado	 instituto	 (Correia,	1999,	p.	26),	onde	em	

1941	 foi	 criado	 o	 primeiro	 curso	 de	 “preparação	 para	 professores	 de	 crianças	

anormais”	 (Vieira	 e	 Pereira,	 1996,	 p.	 20).	 Nesta	 fase	 verifica-se	 uma	 maior	

intervenção	do	Estado	na	Educação	Especial.		

O	Instituto	de	Assistência	a	Menores	da	Direção	Geral	da	Assistência	Social	

cria	os	serviços	responsáveis	pela	organização	de	meios	educativos	para	crianças	e	

jovens	 deficientes	 de	 todo	 o	 país,	 centrando	 a	 sua	 ação	 na	 organização	 de	

estabelecimentos	educativos	especiais	(internatos	e	semi-internatos	a	nível	distrital,	

em	 1964),	 na	 organização	 de	 serviços	 de	 apoio	 precoce	 e	 na	 formação	 de	

professores.	 Na	 década	 de	 60,	 neste	 contexto,	 surgem	 programas	 destinados	 a	

crianças	 e	 adolescentes	 com	 deficiência	 visual	 e	 auditiva,	 integrados	 em	 escolas	

regulares	 preparatórias	 e	 secundárias	 das	 principais	 cidades	 do	 país.	 Frequentam	

classes	 regulares	 e	 são	 apoiados	 em	 espaços	 próprios	 denominados	 “salas	 de	

apoio”.	Grupos	de	pais	mobilizam-se	e	fundam	instituições,	beneficiando	de	alguma	
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ajuda	da	Assistência	Social.	Em	1972,	o	Ministério	da	Educação	passa	a	assumir	um	

papel	 mais	 atuante	 na	 Educação	 Especial	 com	 a	 criação	 da	 divisão	 do	 Ensino	

Especial.	

A	terceira	fase,	após	o	25	de	Abril	de	1974,	marca	o	início	de	um	processo	de	

transformação	 e	modernização	 da	 Educação	 Especial	 em	Portugal.	 A	 Constituição	

da	República	Portuguesa,	garantindo	a	 todos	o	direito	ao	ensino	e	à	 igualdade	de	

oportunidades	na	formação	escolar,	encoraja	a	progressiva	integração	dos	cidadãos	

deficientes	na	vida	social.		

A	crescente	valorização	dos	direitos	humanos	e	o	surgimento	de	conceitos	

de	 igualdade	 de	 oportunidades,	 o	 direito	 à	 diferença,	 de	 solidariedade	 e	 justiça	

social,	 determinaram	 a	 evolução	 da	 educação	 especial	 no	 contexto	 mundial	 e	

nacional.	 Impõem-se,	 assim,	 conceitos	 de	 normalização	 a	 par	 dos	 conceitos	 de	

Escola	 para	 Todos	 e	 integração,	 evoluindo-se	 para	 a	 substituição	 de	 referenciais	

teóricos	do	modelo	médico-psicológico,	que	categorizava	os	alunos	segundo	a	sua	

deficiência,	pelo	paradigma	educacional,	cujo	enfoque	se	centra	nas	aprendizagens	

escolares.	É	de	salientar	a	 influência	do	relatório	Warnock,	publicado	em	1978	na	

Grã-Bretanha,	 que	 esteve	 na	 base	 da	 divulgação	 do	 conceito	 de	 “necessidade	

educativa	especial”	e	que	coloca	“na	escola	a	responsabilidade	de	todos	os	alunos	

sem	exceção”	(Vieira,	1995,	p.	18).	São	ainda	criadas	as	“Equipas	de	Ensino	Especial	

Integrado”,	 em	1976,	 que	 visam	 “promover	 a	 integração	 familiar,	 social	 e	 escolar	

das	 crianças	 e	 jovens	 com	 deficiência”,	 segundo	 Correia	 (1999,	 p.	 26),	 mas	 que	

legalmente,	 apenas	 são	 reconhecidas	 em	 1988,	 com	 a	 designação	 de	 Equipas	 de	

Ensino	Especial.		

A	 ação	 das	 equipas,	 nos	 primeiros	 anos,	 apenas	 se	 dirigia	 aos	 alunos	

portadores	 de	 deficiências	 motoras	 e	 sensoriais,	 capazes	 de	 acompanhar	 os	

currículos	 escolares.	 Os	 alunos	 portadores	 de	 deficiência	 intelectual	 recorriam	 às	

escolas	especiais.	Essas	equipas	constituíram	um	dos	aspetos	originais	do	processo	

português	de	evolução	da	Educação	Especial	uma	vez	que	seriam	o	elo	de	 ligação	

entre	a	Educação	Especial	e	a	Escola	Regular.	É	de	registar	a	significativa	evolução	

da	 Educação	 Especial	 durante	 esta	 fase,	 uma	 vez	 que	 se	 deu	 o	 “aparecimento	

massivo	 de	 Centros	 de	 Educação	 Especial	 e	 de	 Equipas	 de	 Educação	 Especial,	
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atuando	estas	 junto	do	 sistema	 regular	de	ensino”	 (Vieira	e	Pereira,	1996,	p.	21).	

Todavia,	apesar	da	oferta	representada	naqueles	centros,	a	resposta	às	situações	é	

insuficiente	e	pouco	satisfatória,	ficando	muitos	dos	portadores	de	multideficiência,	

de	deficiência	mental	e	motora,	em	casa	sem	apoio.	

A	 quarta	 fase	 da	 evolução	 da	 educação	 especial	 inicia-se	 em	 1986	 com	 a	

aprovação	da	Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo	(LBSE),	diploma	que,	ao	consagrar	

os	 princípios	 da	 educação	 para	 todos,	 perspetiva	 uma	 igualdade	 de	 direitos	 e	

oportunidades.	 A	 publicação	 do	 Decreto-Lei	 n.º	 319/91,	 de	 23	 de	 Agosto,	

regulamentando	 a	 adequação	 das	 escolas	 ao	 processo	 integrativo	 de	 todas	 as	

crianças,	constitui	um	marco	importantíssimo	na	história	da	evolução	da	Educação	

Especial	em	Portugal,	pois	centra	na	escola	regular	a	responsabilidade	da	educação	

dos	 alunos	 com	 NEE.	 Em	 1994,	 na	 Conferência	 Mundial	 sobre	 Necessidades	

Educativas	 Especiais,	 em	 Salamanca,	 foi	 assinada	 uma	 Declaração	 de	 princípios	

visando	uma	escola	mais	inclusiva.		

Assim,	 no	 ponto	 2,	 a	 Declaração	 proclama	 que	 “as	 crianças	 e	 jovens	 com	

necessidades	educativas	especiais	devem	ter	acesso	às	escolas	regulares,	que	a	elas	

se	 devem	 adequar	 através	 duma	 pedagogia	 centrada	 na	 criança,	 capaz	 de	 ir	 ao	

encontro	 destas	 necessidades”	 e	 que	 “as	 escolas	 regulares,	 seguindo	 esta	

orientação	inclusiva,	constituem	os	meios	mais	capazes	para	combater	as	atitudes	

discriminatórias,	 criando	 comunidades	 abertas	 e	 solidárias,	 construindo	 uma	

sociedade	 inclusiva	 e	 atingindo	 a	 educação	 para	 todos”.	 A	 Declaração	 de	

Salamanca,	 introduzindo	 o	 conceito	 de	 escola	 inclusiva,	 constitui	 um	 importante	

contributo	 que	 visa	 a	 Educação	 para	 Todos	 em	 escolas	 para	 uma	 maior	 eficácia	

educativa.	

A	 Declaração	 de	 Salamanca	 marca	 o	 início	 do	 movimento	 da	 inclusão.	 O	

grande	objectivo	era	que	as	crianças	com	NEE	deixassem	de	ser	segregadas,	podiam	

desta	forma	frequentar	as	escolas	regulares.	

Este	 documento	 fez	 com	que	 a	 educação	 fosse	 centrada	 no	 aluno,	 dá	 aos	

alunos	a	oportunidade	de	aprenderem	juntos,	independentemente	das	diferenças	e	

dificuldades	que	possam	apresentar.	
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Colocar	um	aluno	com	NEE	numa	turma	não	é	caminho	para	o	sucesso,	este	

deve	ser	integrado	a	nível	social	e	académico.	

A	 escola	 inclusiva	 pretende	 que	 todos	 os	 alunos	 tenham	 as	 mesmas	

oportunidades	 independentemente	 das	 diferenças	 culturais	 ou	 limitações	 que	

possam	apresentar.	

O	 grande	 objetivo	 da	 inclusão	 é	 permitir	 que	 cada	 aluno	 seja	 parte	

integrante	 da	 comunidade,	 recebendo	 as	 condições	 que	 permitam	 o	 sucesso	 do	

aluno,	independentemente	das	suas	origens	e	da	sua	condição	de	deficiência.	

A	 EI	 tornou-se	 polémica	 por	 um	 vasto	 conjunto	 de	 fatores.	 Em	 Portugal	

temos	um	bom	suporte	 legislativo	em	termos	de	educação	especial	mas	não	está	

em	concordância	com	o	que	se	pratica	nas	escolas.	

O	suporte	legislativo	e	o	discurso	dos	professores	tornaram-se	rapidamente	

“inclusivos”	enquanto	as	práticas	na	escola	só	muito	superficialmente	tendem	a	ser	

mais	inclusivas.		

A	 educação	 inclusiva	 permite	 que	 todos	 participem	 das	 actividades	

desenvolvidas	na	escola,	currículos	e	cultura,	 restringido	cada	vez	mais	a	exclusão	

dos	 alunos,	 de	 forma	 a	 dar	 resposta	 á	 diversidade	 de	 alunos	 bem	 como	 as	 suas	

características	individuais.	

O	 conceito	 de	 educação	 inclusiva	 surgiu	 associado	 à	 educação	 dos	 alunos	

com	 necessidades	 educativas	 especiais,	 grupo	 tradicionalmente	 vulnerável	 à	

exclusão	 e	 ao	 insucesso.	 Atualmente,	 esse	 conceito	 é	 mais	 abrangente,	 sendo	

enfatizada	 a	 qualidade	 da	 educação	 e	 as	 mudanças	 a	 introduzir	 nos	 contextos	

educativos,	de	maneira	a	responder	às	necessidades	de	todos	os	alunos.	

Assim,	 a	 inclusão	 é	 um	 processo	 que	 visa	 responder	 à	 diversidade	 das	

necessidades	 dos	 discentes,	 através	 do	 aumento	 da	 sua	 participação	 na	

aprendizagem,	 na	 cultura	 e	 na	 comunidade	 e,	 ainda,	 da	 redução	 da	 exclusão	 à	

educação	 durante	 o	 processo	 de	 ensino-aprendizagem.	 Ela	 abrange	 também	

modificações	no	conteúdo,	nas	abordagens,	nas	estruturas	e	nas	estratégias,	bem	

como	na	convicção	de	que	o	sistema	educativo	tem	a	responsabilidade	de	garantir	a	

educação	de	todos	os	alunos.	
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De	 acordo	 com	 o	 conceito	 da	 Unesco,	 existem	 quatro	 ideias	 importantes	

sobre	a	educação	inclusiva:	

 “A	inclusão	é	um	processo;	

 A	 inclusão	 diz	 respeito	 à	 participação	 de	 todos	 os	 alunos	 na	

aprendizagem,	na	vida	escolar	e	na	comunidade;	

 A	 inclusão	 implica	 a	 identificação	 e	 a	 remoção	 de	 barreiras	 à	

participação	 e	 à	 aprendizagem	 (ao	 nível	 das	 atitudes,	 da	

comunicação,	 do	 espaço	 físico,	 do	 meio	 sócio-económico,	 entre	

outras);	

 A	inclusão	baseia-se	no	princípio	de	que	as	escolas	são	responsáveis	

por	garantir	a	educação	de	todos	os	alunos.”	

	

A	 escola	 inclusiva	 tem	 como	 princípio	 fundamental	 que	 todos	 os	 alunos	

devem	 aprender	 juntos,	 independentemente	 das	 suas	 dificuldades	 ou	 diferenças.	

As	escolas	devem	 responder	 às	diversas	necessidades	dos	discentes,	 assegurando	

uma	educação	de	qualidade	para	 todos,	 através	de	um	currículo	 apropriado	e	de	

modificações	organizacionais.	

Na	opinião	de	Miranda	Correia	(2010)	é	fundamental	que	os	alunos	com	NEE	
encontrem	nas	escolas	um	ambiente	propício	à	integração,	quer	por	parte	dos	seus	
pares,	quer	dos	professores	e	demais	intervenientes	educativos.	No	seguimento	
dessa	ideia,	ele	defende	que	o	sucesso	escolar	desses	alunos	apenas	será	possível	
se	tiverem:		

	“Não	 podemos	 esquecer	 que	 os	 alunos	 com	 NEE	 passam	

parte	 significativa	do	 seu	dia-a-dia	nas	escolas,	 se	 tivermos	

em	conta	os	princípios	que	a	inclusão	pressupõe.	E,	se	assim	

é,	durante	esse	período	crucial	do	seu	desenvolvimento,	não	

só	 terão	 de	 interagir	 continuamente	 com	 professores	 e	

colegas,	 mas	 também	 estarão	 expostos	 às	 mais	 diversas	

estratégias	e	métodos	de	ensino.”	

Tendo	como	linha	orientadora	o	documento	“Passo	a	Passo	para	uma	Nova	

Escola	 Inclusiva	 no	 País	 Basco”	 acreditamos	 que	 os	 objetivos	 de	 uma	 educação	

inclusiva,	que	não	afaste	os	seres	excepcionais	do	convívio	com	os	restantes	colegas	
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e	que	promova	uma	sã	convivência	entre	 todos	os	 intervenientes	no	processo	de	

ensino-aprendizagem	são	os	consignados	neste	texto	orientador:	

 “1.	 Procurar	 atingir	 uma	 educação	 que	 garanta	

simultaneamente	os	princípios	da	equidade	e	da	qualidade;	

 2.	 Promover	 o	 desenvolvimento	 de	 projectos	 Educativos	 e	

Curriculares	 baseados	 na	 inclusão,	 na	 equidade	 e	 na	

convivência	 democrática,	 envolvendo	 os	 professores,	 os	

alunos,	as	famílias	e	a	comunidade	social	em	que	a	escola	se	

insere;	

 3.	Desenvolver	 uma	escola	para	 todos	 em	que	o	 sistema	de	

apoios,	 sejam	eles	 internos	ou	externos	à	escola,	aumenta	a	

sua	competência	para	uma	resposta	eficaz	à	diversidade	dos	

alunos;	

 4.	Promover	a	participação	de	todos	os	alunos	nas	actividades	

da	sala	de	aula	e	do	âmbito	extra-escolar,	de	modo	a	que	se	

tenha	 em	 conta	 o	 conhecimento	 e	 a	 experiência	 por	 estes	

adquiridos	fora	da	escola;	

 5.	Potenciar	os	processos	de	ensino	e	de	aprendizagem	numa	

perspectiva	 activa,	 através	 da	 mobilização	 de	 todos	 os	

recursos	 da	 escola	 e	 da	 comunidade	 assim	 como	 as	

oportunidades	 oferecidas	 pelas	 tecnologias	 de	 informação	 e	

de	comunicação.”	

A	 filosofia	 da	 escola	 inclusiva	 traz	 benefícios	 não	 só	 para	 os	 alunos	

portadores	de	deficiência,	mas	também	para	os	restantes.	De	acordo	com	Ferreira			

(2013),	 os	 autores	 Dowing,	 Eichinger	 e	 Williams	 abordaram	 a	 questão	 dos	

benefícios	da	inclusão	nas	escolas	e	chegaram	à	conclusão	que:		

“(…)	 O	 ambiente	 rico	 em	 situações	 de	 aprendizagem	

característico	 das	 salas	 de	 aula	 regulares	 possibilitou	 aos	

alunos	com	profundo	retardamento	mental	a		capacidade	de	

construírem	 comportamentos	 socialmente	 apropriados,	 a	

fazerem	 amizades	 com	 as	 crianças	 normalmente	 educadas	
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em	 classes	 regulares	 e	 a	 desenvolverem	 habilidades	 de	

participação	activa	em	actividades	escolares.”	

	

Também	 os	 docentes	 beneficam	 de	 comportamentos	 mais	 inclusivos,	 ao	

invés	de	 segregadores.	Nesse	 sentido,	Giangreco	 (1997),	 citado	por	Salend	 (1998)	

afirmou	que:	

“os	 professores	 envolvidos	 em	 ambientes	 inclusivos	

consideram	 que	 a	 sua	 vida	 profissional	 e	 pessoal	melhora,	

tendo	 o	 trabalho	 em	 colaboração	 tornado	 o	 ensino	 mais	

estimulante,	 uma	 vez	 que	 permite	 a	 experimentação	 de	

várias	metodologias	e	a	consciencialização	das	suas	práticas	

e	crenças.”	

	

Após	a	Conferência	de	Jomtiem	(1990),	a	Declaração	de	Salamanca	(1994)	sob	

o	 lema	 “Educação	 para	 Todos”	 lançou	 as	 bases	 e	 os	 compromissos	 políticos	

necessários	para	promover	a	Educação	Inclusiva.	

A	 história	 da	 inclusão	 é	 concomitante	 com	 a	 história	 da	 democracia	 e	 a	

história	dos	movimentos	que	lutaram	pela	igualdade	de	direitos	de	todos	os	alunos,	

como	já	tinhamos	mencionado	anteriormente.	

Foi	 publicado,	 recentemente,	 um	 novo	 regime	 jurídico	 para	 a	 Educação	

Especial	 (Decreto-Lei	 nº	 3/2008,	 de	 7	 de	 Janeiro),	 que	 revoga	 o	 Decreto-Lei	 nº	

319/91,	de	19	de	agosto.		

Segundo	Azevedo	D’Ara	(2009),	com	o	DL	nº	319/91,	a	educação	especial	em	

Portugal	 atravessou	 um	 processo	 de	 mudança.	 No	 entanto,	 segundo	 o	 mesmo	

estudo	 importa	 salientar	 é	 se	 de	 facto	 esta	 mudança	 surge	 no	 sentido	 de	

aprofundamento	 e	 consolidação	 das	 boas	 práticas	 existentes	 ou	 representa,	 pelo	

contrário,	um	retrocesso	 face	a	esse	mesmo	percurso,	uma	vez	que	o	Decreto-Lei	

que	 se	 revoga,	 no	momento	da	 sua	 publicação	 se	mostrou	de	 grande	utilidade	 e	

com	um	espírito	muito	 inovador,	mas	veio	a	 verificar-se	alguma	 lacuna	 legislativa	

sobre	o	seu	campo	de	ação.		
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De	acordo	com	Azevedo	D’Ara	(2009)	o	novo	diploma	abrange	quatro	eixos	

que	 reestruturam	 todo	 o	 quadro	 de	 implementação	 da	 educação	 especial,	

nomeadamente:	

1. Escola	 /	 Agrupamento	 –	 o	 órgão	 de	 gestão	 assume	 todas	 as	 funções	

inerentes	à	organização	dos	serviços	de	educação	especial	e	dos	alunos	

com	NEE.	Para	além	disso	existe	a	possibilidade	dos	agrupamentos	de	

escolas	 poderem,	 de	 acordo	 com	 o	 seu	 projeto	 educativo,	 formar	

escolas	 de	 referência	 para	 o	 ensino	 do	 bilingue	 de	 alunos	 surdos	 ou	

escolas	de	referência	para	alunos	cegos	e	com	baixa	visão;		

2. População-alvo	 –	 o	 normativo	 circunscreve	 a	 população-alvo	 da	

educação	 especial	 a	 alunos	 com	 limitações	 significativas	 ao	 nível	 da	

atividade	 e	 participação	 decorrentes	 de	 alterações	 nas	 funções	 e	

estruturas	do	corpo;		

3. Medidas	 educativas	 –	 as	 medidas	 educativas	 foram	 completamente	

revistas,	 pelo	 que	 ainda	 se	 gera	 alguma	 confusão	 em	 torno	 das	

mesmas;		

4. Processo	 de	 avaliação	 /	 intervenção	 –	 formaliza	 o	 processo	 de	

referenciação/avaliação/intervenção	 através	 do	 paradigma	 da	 CIF,	

motivo	 que	 tem	 gerado	 muita	 polémica	 e	 especialmente	

desinformação	na	sua	aplicabilidade.	

	

	

2.1.4.1.	A	inclusão	e	a	legislação	existente	em	Portugal	

	

Após	 definição	 e	 caracterização	 da	 inclusão	 dos	 jovens	 com	 necessidades	

educativas	 especiais,	 importa	 perceber	 até	 que	 ponto	 o	 nosso	 país	 possui	

fundamentos	legais	e	legislação	na	qual	a	educação	inclusiva	esteja	prevista.	
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Assim	 sendo,	 com	 base	 em	 vários	 autores	 chegamos	 à	 conclusão	 de	 que	

Portugal	possui	um	vasto	conjunto	de	medidas,	políticas	e	 leis	que	contemplam	a	

integração	e	 inclusão	escolar	de	alunos	com	NEE.	Todas	estas	medidas,	políticas	e	

leis	visam,	segundo	Cunha	(2006),	a	colocação	em	escolas	regulares	de	alunos	com	

NEE,	 tal	 como	 refere	 OIE	 “a	 educação	 especial	 visa	 a	 recuperação	 e	 integração	

socioeducativa	 dos	 indivíduos	 com	 necessidades	 educativas	 especiais	 devidas	 a	

deficiências	 físicas	 ou	 mentais”.	 Neste	 sentido,	 e	 com	 base	 no	 mesmo	 autor,	 a	

legislação	relativa	a	esta	temática	defende	três	direitos:	

-		Direito	à	educação:	Todas	as	crianças	com	NEE	têm	o	direito	à	educação.	

-	 Direito	 à	 igualdade:	 o	 direito	 de	 todas	 as	 crianças	 à	 igualdade	 de	

oportunidades	para	o	acesso	e	o	sucesso	educativos,	sem	qualquer	tipo	de	

discriminação,	 com	 a	 disponibilização	 de	 recursos	 e	 apoios	 educativos	

adequados	às	necessidades	individuais	de	cada	uma,	é	inalienável.		

-	 Direito	 de	 participar	 na	 sociedade:	 o	 direito	 à	 frequência	 de	 escolas	

regulares	de	educação	e	ensino	que	visa	dar	 respostas	diferentes	 face	às	

necessidades	de	cada	um.	

“A	 intervenção	 com	 os	 apelidados	 de	 «diferentes»	 tem-se	

constituído	 num	 verdadeiro	 laboratório	 de	 inovação	 e	 de	

descoberta	 da	 aprendizagem	 humana.”	 Sanches	 &	 Teodoro	

(2006)	

Perante	 isto	 cabe-nos,	 então,	 identificar	 e	 descrever	 toda	 a	 legislação	

existente	no	nosso	país	que	preveja	a	educação	inclusiva.	De	entre	a	mais	variada	

documentação	relativa	ao	tema	há	a	salientar,	segundo	Felizardo	(2010),	a	seguinte	

legislação:		

1. Declaração	de	Salamanca	de	1994:	“…	Apresenta	os	procedimentos	e	os	

padrões	 para	 a	 igualdade	 de	 oportunidades	 das	 pessoas	 portadoras	 de	

deficiências	e	que	advém	da	preocupação	da	sociedade	democrática	com	

a	equidade	e	o	acesso	à	educação	para	todos…”.	
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2. Lei	 Fundamental	Portuguesa	 (arts.	 71.º,	 73.º	e	74.º):	 “Salvaguarda	dos	

direitos	ao	ensino,	à	igualdade	de	oportunidades	e	a	uma	política	nacional	

de	prevenção,	reabilitação	e	integração	social”.	

3. Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo	(arts.	2.º,	7.º,	17.º	e	18.º)	ou	Lei	n.º	

46/86,	 de	 14	 de	 Outubro:	 “Estabelece	 o	 quadro	 geral	 do	 sistema	

educativo,	os	seus	princípios	gerais	e	considera	a	Educação	Especial	como	

uma	 modalidade	 especial	 de	 educação	 escolar”,	 visando	 a	 inclusão	 e	

integração	de	alunos	com	NEE.	

4. DL	nº	35/90,	de	25	de	Janeiro:	Estabelece	a	escolaridade	obrigatória	bem	

como	a	sua	gratuitidade.	

5. DL	nº	319/91,	de	23	de	Agosto:	“Apresenta	(...)	princípios	inovadores	no	

âmbito	da	 integração	escolar	das	 crianças	 com	necessidades	 educativas	

especiais,	enfatizando	o	modelo	pedagógico,	o	conceito	de	necessidades	

educativas	 especiais	 e	 a	 crescente	 responsabilização	 da	 escola	 regular	

face	à	educação	das	crianças	com	necessidades	educativas	especiais”.	

6. Despacho	 conjunto	 nº	 105/97,	 de	 1	 de	 Julho:	 “Estabelece	 o	

enquadramento	normativo	dos	apoios	educativos,	adotando	um	conjunto	

de	princípios	com	orientação	 inclusiva,	 congruente	com	a	Declaração	de	

Salamanca	(1994)	”.	

7. DL	nº	6/2001,	de	18	de	Janeiro:	Define	a	reorganização	do	ensino	básico	

e	estabelece	a	adequação	dos	programas	às	necessidades	dos	alunos.	

8. Convenção	das	Nações	Unidas	dos	Direitos	das	Pessoas	com	Deficiência,	

de	2006:	“Realça	a	necessidade	dos	Estados	membros	se	comprometerem	

a	 implementar	 um	 sistema	 de	 educação	 inclusivo”,	 reconhecendo	 “o	

direito	 à	 educação,	 sem	 discriminação,	 com	 base	 na	 igualdade	 de	

oportunidades;	 assegurando	um	 sistema	educacional	 inclusivo	 em	 todos	

os	níveis;	a	aprendizagem	ao	longo	da	vida	e	o	pleno	desenvolvimento	do	

potencial	humano”.	

9. I	 Plano	 de	 Acão	 para	 a	 Integração	 das	 Pessoas	 com	 Deficiências	 e	

Incapacidades,	de	2006:	“Apresenta	um	conjunto	de	medidas	e	propostas	
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de	intervenção”,	funcionando	como	orientador	e	estratégico	à	deficiência	

e	incapacidade.	

10. DL	 nº	 3/2008,	 de	 7	 de	 Janeiro:	 Define	 “os	 apoios	 especializados	 para	

alunos	com	necessidades	educativas	especiais	de	carácter	prolongado”	e	

“a	avaliação	das	crianças,	a	qual	deve	ter	como	referência	a	Classificação	

Internacional	 da	 Funcionalidade	 e	 Incapacidade	 (CIF,	 Organização	

Mundial	 de	 Saúde),	 servindo	 de	 base	 à	 elaboração	 dos	 programas	

educativos	individuais”.	

Mediante	um	breve	olhar	 sobre	os	documentos	anteriormente	enunciados	

podemos	 afirmar	 que	 a	 educação	 inclusiva	 está	 bem	 sustentada	 em	 termos	

legislativos	no	nosso	país,	 facto	que	permitiria	uma	verdadeira	 inclusão	por	parte	

dos	alunos	com	NEE	mas,	a	qual,	segundo	Alves	(2000),	não	acontece	na	realidade.	

O	 autor	 afirma	mesmo	 que	 “existe	 um	 enorme	 fosso	 entre	 o	 que	 está	 escrito	 ou	

legislado	 e	 o	 que	 realmente	 acontece	 no	 dia-a-dia	 escolar”.	 Partilhando	 desta	

opinião,	Bahia	e	Trindade	(2010)	afirmam	que	a	inclusão	não	se	deve	basear	apenas	

na	 integração	 de	 alunos	 com	 NEE	 em	 salas	 de	 aula	 regulares	 mas	 também	 à	

implementação	de	uma	mudança	de	atitudes	“da	sociedade	face	à	diversidade	e	as	

crenças	 que	 cada	 educador	 e	 educando	 têm	 relativamente	 à	 diferença”.	 E,	 neste	

sentido,	 Rodrigues	 (2006)	 defende	 que	 “as	 práticas	 nas	 escolas	 têm	 sido	

recorrentemente	 consideradas	 como	 pouco	 inclusivas”,	 fundamentando-se	 na	

“inconsistência	entre	esta	meta	educacional	e	prática	 inclusiva”	pois	para	o	autor,	

docentes,	discentes	e	cultura	 interpretam	esta	problemática	de	maneira	diferente	

do	que	seria	de	esperar	e	muitas	vezes	contra	o	que	a	própria	 lei	define.	Segundo	

Lacey	 (2006),	 “A	 inclusão	 requer	 novas	 abordagens	 ao	 ensino	 e	 à	 aprendizagem	

através	de	ferramentas	adequadas,	inovadoras	e	livres	de	obstáculos.”	

	

2.1.4.1.1.	A	Inclusão	no	Quadro	do	Sistema	Educativo	Português	
	

O	nosso	país	tem	procurado	acompanhar	as	políticas	de	inclusão	de	crianças	

e	 jovens	 com	 Necessidades	 Educativas	 Especiais	 assumindo,	 em	 geral,	 que	 a	
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heterogeneidade	existente	entre	os	alunos	constitui	um	fator	positivo,	para	todos,	

permitindo	o	desenvolvimento	de	comunidades	escolares	ricas	e	profícuas.	Assim,	

deve	 cada	 aluno	 e,	 sempre	 que	 tal	 seja	 possível,	 receber	 todos	 os	 suportes	

educativos	adequados	às	suas	características	(Correia,	2003).		

Para	que	este	cenário	se	torne	uma	realidade,	cabe	ao	estado	implementar	

medidas	que	o	promovam	e	apoiem.	Nesse	 sentido	 foi	 criado	o	Observatório	dos	

Apoios	Educativos	com	sede	no	Departamento	de	Educação	Básica	do	Ministério	da	

Educação,	que	tem	por	missão	monitorizar	o	funcionamento	do	sistema,	provendo	

os	seus	órgãos	das	 informações	necessárias	à	tomada	de	decisão,	à	publicação	de	

legislação	de	suporte	e	definição	promotoras	do	processo,	por	um	lado	em	relação	

à	 escola	 regular	 e,	 por	 outro	 lado,	 definindo	 um	 novo	 modelo	 conceptual	 e	

organizativo	 dos	 apoios	 educativos.	 Deve,	 ainda,	 proceder	 à	 organização	 de	 uma	

rede	 de	 escolas	 com	 unidades	 de	 apoio	 para	 a	 educação	 de	 alunos	 surdos	 e	 de	

medidas	que	promovam	e	 incentivem	as	escolas	especiais	a	transformarem-se	em	

centros	de	recursos.		

Outras	 medidas	 que	 foram	 tomadas	 prendem-se	 com	 a	 definição	 de	

orientações	 na	 área	 da	 intervenção	 precoce,	 a	 dinamização	 e	 articulação	 dos	

Serviços	de	Psicologia	e	Orientação	tendo	em	atenção	o	enquadramento	atual	dos	

apoios	 educativos,	 a	 transferência	 para	 o	 Ministério	 da	 Educação	 da	 tutela	

pedagógica	 da	 componente	 de	 Educação	 Especial	 das	 Instituições	 Particulares	 de	

Solidariedade	 Social,	 a	 articulação	 com	 outros	 Ministérios	 de	 modo	 a	 promover	

uma	ação	mais	eficaz.	A	par	destas	medidas	tem-se	perspetivado	uma	intervenção	

do	 Ministério	 da	 Educação	 conducente	 a	 uma	 melhor	 gestão	 dos	 recursos	

financeiros	 e	 humanos,	 nomeadamente	 em	 relação	 a	 uma	 maior	 incidência	 e	

redefinição	 do	 papel	 das	 auxiliares	 de	 educação,	 assim	 como	 uma	 melhor	

qualificação	do	pessoal	dos	apoios	educativos.		

Segundo	 refere	 Baptista	 (2008),	 uma	 das	 primeiras	 medidas	 de	 fundo	

avançada	 para	 dar	 corpo	 à	 escola	 inclusiva	 prendeu-se	 com	 a	 reestruturação	 da	

rede	escolar	visando	uma	rentabilização	dos	recursos	necessários,	nomeadamente	

no	 que	 diz	 respeito	 ao	 apoio	 educativo	 a	 prestar	 (distribuição	 adequada	 dos	
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professores	de	apoio	e	maior	estabilidade	nas	colocações,	de	forma	a	possibilitar	a	

continuidade	 dos	 projetos),	 e	 à	 possibilidade	 de	 um	maior	 intercâmbio	 entre	 as	

próprias	crianças.		

Para	percebermos	 com	algum	detalhe	a	evolução	das	políticas	de	 inclusão	

em	 Portugal,	 passamos	 a	 referir	 os	 documentos	 normativo-legais	 que	 a	 têm	

consubstanciado.		

Com	 a	 publicação	 da	 Lei	 de	 Bases	 do	 Sistema	 Educativo	 em	 1986	 (Lei	 n.º	

46/86,	 de	 14	 de	 Outubro)	 iniciou-se	 uma	mudança	 nas	 políticas	 de	 atendimento	

escolar	às	crianças	com	Necessidades	Educativas	Especiais.		

Em	 concreto,	 no	 seu	 artigo	 2.º,	 refere-se	 que	 “todos	 os	 portugueses	 têm	

direito	à	educação	e	à	cultura,	nos	termos	da	Constituição	da	República”,	princípio	

que	 abrange	 as	 crianças	 com	problemas	escolares	 e	 que	é	 corroborado	no	 artigo	

17.º,	 onde	 se	 refere	 que	 a	 educação	 “visa	 a	 recuperação	 e	 integração	 sócio	

educativa	 dos	 indivíduos	 com	 necessidades	 educativas	 específicas,	 devido	 a	

deficiências	físicas	e	mentais”.		

Complementarmente,	 no	 artigo	 18.º,	 apresentam-se	 as	 modalidades	

diversificadas	de	 integração	em	estabelecimentos	 regulares	de	ensino,	 com	apoio	

de	 educadores	 especializados,	 prevendo-se	 também	 a	 frequência	 de	 instituições	

específicas	quando,	comprovadamente,	o	tipo	e	o	grau	de	deficiência	o	exijam.		

Na	sequência	da	referida	Lei	 foi	publicado	o	Decreto-Lei	n.º	35/90	que	estabelece	

no	seu	artigo	2.º	que,	tal	como	todas	as	outras	crianças,	as	que	têm	Necessidades	

Educativas	Especiais,	“resultantes	de	deficiências	 físicas	ou	mentais,	estão	sujeitas	

ao	 cumprimento	 da	 escolaridade	 obrigatória,	 não	 podendo	 ser	 isentas	 da	 sua	

frequência,	 a	 qual	 se	 processa	 em	 estabelecimentos	 regulares	 de	 ensino	 ou	 em	

instituições	específicas	de	educação	especial”.		

Posteriormente,	surgiu	o	Decreto-Lei	319/91,	de	23	de	Agosto,	que	procurou	

dar	 resposta	 a	 três	 direitos	 fundamentais	 das	 crianças:	 “o	 direito	 à	 educação,	 o	

direito	 à	 igualdade	 de	 oportunidades	 e	 o	 direito	 de	 participar	 na	 sociedade”.	

Assenta	 também	 “que	 a	 educação	 das	 crianças	 com	 Necessidades	 Educativas	
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Especiais,	 deve	 processar-se	 no	 meio	 menos	 restritivo	 possível",	 em	

estabelecimentos	de	ensino	regular	públicos.		

Com	a	publicação	deste	diploma	legal,	pretendeu-se	assegurar	a	integração	

escolar	que	deve	 ser	 guiada	pelos	 seguintes	princípios:	 adequação	das	medidas	 a	

aplicar	 às	 necessidades	 educativas	 individuais,	 o	 que	 conjetura	 um	 conhecimento	

tão	completo	quanto	possível	da	situação	de	cada	aluno,	no	seu	contexto	escolar	e	

sócio	 familiar;	 participação	 dos	 pais	 no	 desenvolvimento	 de	 todo	 o	 processo	

educativo,	 no	 contexto	 da	 avaliação	 e	 realização	 dos	 planos	 e	 programas	

educativos;	 responsabilização	 da	 escola	 regular	 pela	 orientação	 global	 da	

intervenção	junto	destes	alunos;	diversificação	das	medidas	a	tomar	para	cada	caso,	

de	 modo	 a	 possibilitar	 uma	 planificação	 educativa	 individualizada	 e	 flexível	 que	

tornasse	 viável	 a	 adequação	 a	 cada	 situação;	 utilização	 dos	 professores	 de	

educação	 especial	 como	 um	 recurso	 da	 escola	 (Guia	 de	 Leitura	 do	 Decreto-Lei	

319/91).	 No	 Decreto-Lei	 em	 causa	 define-se	 também	 um	 conjunto	 de	medidas	 a	

serem	 aplicadas	 aos	 alunos	 com	 Necessidades	 Educativas	 Especiais,	 devendo	

sempre	optar-se	pelas	mais	integradoras	como	sejam,	por	exemplo:	as	adaptações	

materiais	 e	 curriculares,	 a	 adequação	 das	 turmas,	 a	 criação	 de	 equipamentos	

especiais	de	compensação,	as	condições	especiais	de	matrícula	e	de	frequência,	as	

condições	de	avaliação,	o	apoio	pedagógico	acrescido	e	a	medida	ensino	especial.	

Estabelece-se,	 ainda,	 que	 os	 alunos	 que	 apresentem	 Necessidades	 Educativas	

Especiais	complexas,	devem	ser	objeto	de	um	Plano	Educativo	Individual	e	aqueles	

a	 quem	 foi	 aconselhada	 a	 medida	 ensino	 especial,	 deveriam	 ter	 um	 Programa	

Educativo	(artigo	14.º).	No	caso	de	a	aplicação	das	medidas	anteriormente	referidas	

se	 revelar	 insuficiente	 em	 função	 do	 tipo	 e	 grau	 de	 deficiência,	 poderá	 ser	

apresentada	uma	proposta	de	encaminhamento	do	aluno	para	uma	 instituição	de	

ensino	especial	(Artigo	12.º).		

Complementarmente	 a	 esta	 legislação	 foram	 publicados	 outros	 diplomas	

legais,	como	é	o	caso	do	Despacho	n.º	173/ME/91,	que	regulamenta	as	condições	e	

procedimentos	 necessários	 à	 aplicação	 do	 Decreto-Lei	 319/91;	 e	 a	 Portaria	 n.º	

611/ME/93,	para	aplicação	do	mesmo	Decreto-Lei	aos	Jardins	de	Infância.		
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Posteriormente	 e,	 com	 o	 intuito	 de	 reordenar	 os	 meios	 humanos,	

institucionais	 e	 materiais	 imprescindíveis	 à	 aplicação	 das	 medidas	 de	 regime	

educativo	 especial,	 estabelecidas	 pelo	 Decreto-Lei	 319/91,	 foi	 publicado	 o	

Despacho	 Conjunto	 n.º	 105/97,	 de	 1	 de	 Julho,	 no	 qual	 se	 definiu	 um	 novo	

enquadramento	 legal	dos	Apoios	Educativos	a	prestar	às	escolas	que	 integrassem	

alunos	 com	 Necessidades	 Educativas	 Especiais,	 devidas	 a	 deficiências	 físicas,	

sensoriais	 ou	 mentais.	 Neste	 documento	 esclarece-se	 que	 “os	 apoios	 educativos	

constituam	uma	resposta	consistente	com	a	descentralização	e	territorialização	das	

políticas	 educativas,	 preconizando	 a	 possibilidade	 de	 articular	 apoios	 educativos	

diversificados	 necessários	 para	 a	 integração	 das	 crianças	 com	 necessidades	

educativas	específicas,	para	o	alargamento	da	aprendizagem,	para	a	promoção	da	

interculturalidade	e	para	a	melhoria	do	ambiente	educativo	das	escolas”.		

O	referido	Despacho	considera,	ainda,	que	o	enquadramento	normativo	dos	

Apoios	Educativos	se	deve	materializar	num	conjunto	de	medidas	que	constituam	

uma	resposta	adequada	e	 integrada	aos	problemas	e	necessidades	sentidas	nas	e	

pelas	 escolas,	 de	 acordo	 com	 um	 conjunto	 de	 princípios	 orientadores,	

nomeadamente:	“assegurar,	de	modo	articulado	e	flexível,	os	apoios	indispensáveis	

ao	desenvolvimento	de	uma	escola	de	qualidade	para	todos”;	“centrar	nas	escolas	

as	 intervenções	 diversificadas	 necessárias	 para	 o	 sucesso	 educativo	 de	 todas	 as	

crianças	 e	 jovens”	 e	 “perspetivar	 uma	 solução	 simultaneamente	 adequada	 às	

condições	 e	 possibilidades	 atuais,	 mas	 orientada	 também	 para	 uma	 evolução	

gradual	e	para	novas	e	mais	amplas	respostas”.		

Entretanto,	em	1986	foi	publicada	a	Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo	que	

estabelece	as	modalidades	especiais	de	educação	escolar	(art.º	20),	fixa	o	âmbito	e	

objetivos	da	educação	especial	(art.º	21)	e	fixa	a	organização	da	educação	especial.		

Em	 3	 de	 janeiro	 de	 2008,	 saiu	 em	 Diário	 da	 República,	 o	 Decreto-Lei	

nº.3/2008	 referente	 às	 novas	medidas	 da	 “Escola	 Inclusiva	 e	 Educação	 Especial”.	

Esse	 documento	 legislativo	 tinha	 como	 objetivo	 implementar	 as	 condições	

necessárias	 para	 adequar	 o	 processo	 educativo	 às	 Necessidades	 Educativas	

Especiais	 dos	 alunos	 com	 deficiências	 ou	 incapacidades.	 Nesse	 documento	 são	
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definidos:	 “os	 apoios	 especializados	 a	 prestar	 na	 educação	 pré-escolar	 e	 nos	

ensinos	 básico	 e	 secundário	 dos	 sectores	 público,	 particular,	 cooperativo	 e	

solidário”.	Ele	determina	como	objetivos	da	educação	especial	a	inclusão	educativa	

e	 social,	o	acesso	e	o	 sucesso	educativos,	 a	autonomia,	a	estabilidade	emocional,	

bem	 como	 a	 promoção	 da	 igualdade	 de	 oportunidades,	 a	 preparação	 para	 o	

prosseguimento	 de	 estudos	 ou	 para	 uma	 adequada	 preparação	 para	 a	 vida	

profissional	circunscrevendo	a	população-alvo	da	educação	especial:		

“(…)	 aos	 alunos	 com	 limitações	 significativas	 ao	 nível	 da	

atividade	 e	 da	 participação	 num	 ou	 em	 vários	 domínios	 de	

vida,	 decorrentes	 de	 alterações	 funcionais	 e	 estruturais,	 de	

carácter	permanente,	resultando	em	dificuldades	continuadas	

ao	 nível	 da	 comunicação,	 aprendizagem,	 mobilidade,	

autonomia,	relacionamento	interpessoal	e	participação	social;	

define	 os	 direitos	 e	 deveres	 dos	 pais/encarregados	 de	

educação	 no	 exercício	 do	 poder	 paternal	 e	 introduz	 os	

procedimentos	a	ter	caso	estes	não	exerçam	o	seu	direito	de	

participação;	 estabelece	 como	 medidas	 educativas	 de	

educação	 especial	 o	 apoio	 pedagógico	 personalizado,	 as	

adequações	 curriculares	 individuais,	 as	 adequações	 no	

processo	 de	 matrícula,	 as	 adequações	 no	 processo	 de	

avaliação,	o	currículo	específico	individual	e	as	tecnologias	de	

apoio.”		

	

	Para	 melhor	 se	 compreenderem	 as	 aproximações	 e	 diferenças	 deste	

documento,	 que	 no	 presente	 orienta	 a	 educação	 inclusiva	 de	 alunos	 com	

Necessidades	 Educativas	 Especiais,	 com	 o	 anterior	 (Decreto-Lei	 n.º	 319/91),	

sistematizamos	os	âmbitos	de	aplicação,	as	medidas	educativas,	os	procedimentos	

gerais	e	a	organização	das	escolas	que	ambos	preconizam.		
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Quadro	4	-	Comparação	entre	o	Decreto-Lei	n.º	319/91	e	o	Decreto-Lei	n.º	3/2008	

Adaptado	de	informação	disponibilizada	pelo	Ministério	da	Educação	na	Internet	
	

	

DIFERENCIAÇÃO	ENTRE	OS	DIPLOMAS	

Decreto-Lei	n.º	319/91	 Decreto-Lei	n.º	3/2008	

Âmbito	de	aplicação	

-	 Aplica-se	 a	 alunos	 com	 NEE	 dos	
estabelecimentos	 públicos	 de	 ensino	
básico	e	secundário;		

-	 Introduz	 o	 conceito	 de	 alunos	 com	
NEE,	baseado	em	critérios	pedagógicos,	
mas	não	o	define;	alude	apenas	a	alunos	
com	 deficiências	 ou	 dificuldades	 de	
aprendizagem;		

-	 Reconhece	 a	 crescente	
responsabilização	 da	 escola	 regular	
pelos	 problemas	 dos	 alunos	 com	
deficiência	 ou	 dificuldades	 de	
aprendizagem;		

-	Assenta	na	perspetiva	da	“escola	para	
todos”;		

-	Reconhece	explicitamente	o	papel	dos	
pais	na	orientação	educativa	dos	filhos.		
	

-	 Estas	 medidas	 referem-se	 a	 um	
“Regime	 Educativo	 Especial”	 que	
consiste	 na	 “adaptação	 das	 condições	
em	 que	 se	 processa	 o	 ensino-
aprendizagem	 dos	 alunos	 com	 NEE”,	
sem	comprometer	os	objetivos	gerais	de	
ciclo,	 o	 currículo	 nacional	 e	 o	 nível	 de	
frequência;	

-	 As	 NEEs	 ligeiras	 originam	 adaptações	

-	 Consagra	 medidas	 educativas	 que	
visam	 promover	 a	 aprendizagem	 e	 a	
participação	 dos	 alunos	 na	 adequação	
do	 seu	 processo	 de	
ensino/aprendizagem:	Apoio	pedagógico	
personalizado;	Adequações	

-	 Alarga	 a	 aplicação	 ao	 ensino	 pré-
escolar,	 básico	 e	 secundário,	 dos	
sectores	 público,	 particular	 e	
cooperativo;		

-	 Reconhece	 a	 intervenção	 precoce	 na	
infância;		

-	 Define	 a	 população	 alvo	 da	 educação	
especial:	alunos	com	NEE	decorrentes	de	
alterações	 funcionais	 e	 estruturais	 de	
carácter	permanente;		

-	Estabelece	como	objetivos	da	educação	
especial:	 promover	 a	 igualdade	 de	
oportunidades	 no	 acesso	 e	 sucesso	
educativo	e	a	melhoria	da	qualidade	do	
ensino;	 promover	 a	 inclusão	 social	 e	
educativa;	combater	a	discriminação	e	a	
exclusão	 social;	 individualizar	 e	
personalizar	 as	 estratégias	 educativas;	
oferecer	 respostas	 educativas	
adequadas	 e	 incentivar	 a	 participação	
dos	pais	e	garantira	confidencialidade	da	
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curriculares	 ligeiras,	 presentes	 em	 8	
medidas:	 Equipamentos	 especiais	 de	
compensação;	Adaptações	de	materiais;	
Adaptações	 curriculares;	 Condições	
especiais	 de	 matrícula;	 Condições	
especiais	 de	 frequência;	 Condições	
especiais	 de	 avaliação;	 Adequação	 na	
organização	de	classes	ou	turmas;	Apoio	
pedagógico	acrescido;		
	

-	 As	 NEEs	 graves	 originam	 adaptações	
curriculares	 mais	 profundas,	 presentes	
na	 seguinte	 medida:	 Ensino	 especial:	
Currículo	escolar	próprio	e		

Currículo	alternativo;		

-	 Estas	 medidas	 podem	 ser	 aplicadas	
cumulativamente;		

-	Não	 consegue	evitar	 a	 confusão	entre	
adaptações	 curriculares,	 currículo	
escolar	próprio	e	currículo	alternativo.		

informação.		

Medidas	educativas	

-	Consagra	medidas	educativas	aplicadas	
segundo	o	 princípio	 de	que	 a	 educação	
dos	 alunos	 com	 NEE	 deve	 processar-se	
no	meio	menos	 restrito	 e	mais	 familiar	
possível;	

	

-	 Consagra	 medidas	 educativas	 que	
visam	 promover	 a	 aprendizagem	 e	 a	
participação	 dos	 alunos	 na	 adequação	
do	 seu	 processo	 de	
ensino/aprendizagem:	Apoio	pedagógico	
personalizado;	 Adequações	 curriculares	
individualizadas;	 Adequações	 no	
processo	 de	 matrícula;	 Adequações	 no	
processo	 de	 avaliação;	 Currículo	
específico	 individual	 (CEI);	 Tecnologias	
de	apoio;		

-	 Todas	 as	 medidas	 integram	
obrigatoriamente	 o	 Plano	 de	 Atividades	
da	Escola	e	o	Projeto	Educativo;		

-	 O	 CEI	 centra-se	 numa	 perspetiva	
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curricular	 funcional,	 destinando-se	 a	
promover	 a	 autonomia	 e	 a	 inserção	
social	 e	 laboral	 dos	 alunos	 com	NEE	 de	
carácter	permanente;		

-	 O	 PE	 além	 de	 delinear	 o	 CF	 deverá	
incluir	um	Plano	 Individual	de	Transição	
(PIT),	de	modo	a	preparar	o	aluno	para	a	
vida	futura	e	para	a	inserção	no	mercado	
de	trabalho.		

Procedimentos	gerais	

-	Sinalização;		

-	Caracterização;		

-	 Elaboração	do	PEI	 por	 uma	equipa	de	
avaliação;		

-	 Elaboração	 do	 PE	 pelo	 professor	 de	
Educação	Especial;		

-	Anuência	do	Encarregado	de	Educação.		

-		Referenciação;		

-	Avaliação	das	NEE	por	referência	à	CIF,	
OMS;		
	-	 Elaboração	 de	 um	 Relatório	 Técnico	
Pedagógico,	 com	 a	 indicação	 das	
medidas	educativas;	

-	Elaboração	do	PEI,	no	prazo	de	60	dias	
após	a	referenciação,	que	documenta	as	
NEE,	 fixa	 e	 fundamenta	 as	 respostas	
educativas	 e	 formas	 de	 avaliação,	
integrando	 o	 processo	 individual	 do	
aluno;		

-	Elaboração	do	PIT,	 se	as	NEE	do	aluno	
não	 lhe	 permitirem	 adquirir	 as	
competências	 definidas	 no	 currículo	
comum,	 pelo	 professor	 de	 Educação	
Especial;		

-	Anuência	do	Encarregado	de	Educação;		

-	Elaboração	no	final	do	ano	letivo	de	um	
Relatório,	 por	 aluno,	 dos	 resultados	
obtidos	pela	aplicação	do	PEI.	

Organização	das	escolas	

-	Não	menciona.	 -	 Os	 Projetos	 Educativos	 das	 escolas	
devem	 incluir	 as	 adequações	 do	
processo	 de	 ensino/aprendizagem,	
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necessárias	 às	 respostas	 a	 dar	 a	 alunos	
com	NEE;		

-	 Prevê	 modalidades	 específicas	 de	
educação	 para	 alunos	 surdos	 e	
cegos/baixa	visão,	através	da	criação	de	
uma	rede	de	escolas	de	referência;		

-	Prevê	a	criação	de	Unidades	de	Ensino		

Estruturado	para	alunos	com	PEA,	dando	
aos	 agrupamentos	 de	 escola	
possibilidade	 de	 desenvolverem	
respostas	educativas	diferenciadas.		

-	 Prevê	a	 criação	de	Unidades	de	Apoio	
Especializado	 para	 alunos	 com	
multideficiência	 e	 surdo	 cegueira	
congénita.		

	

Para	se	orientarem	os	professores,	e	outros	técnicos	de	educação,	além	do	

referido	Decreto-Lei	3/2008	que	analisámos	com	algum	detalhe,	devem	contar	com	

a	 Classificação	 Internacional	 de	 Funcionalidade	 da	 Deficiência	 e	 da	 Saúde	 (CIF)	

publicada	pela	Organização	Mundial	da	Saúde	e	que	foi	aceite	por	191	países.	Aliás,	

Portugal	 tornou-se	o	primeiro	país	ocidental	 a	 adotar	 a	CIF	 como	 instrumento	de	

elegibilidade	dos	alunos	que	deverão	beneficar	de	apoios	especializados	ao	 longo	

do	seu	processo	educativo.		

Esta	 focaliza-se	na	 forma	 como	as	 pessoas	 encaram	os	 seus	problemas	de	

saúde	e	como	podem	melhorar	as	 suas	condições	de	vida,	para	que	consigam	ter	

uma	 existência	 produtiva	 e	 enriquecedora.	 Ao	 utilizar	 a	 Classificação	 a	 que	 nos	

referimos	 em	 contexto	 educativo	 tem	 de	 se	 considerar	 os	 seguintes	 aspetos:	 a	

avaliação	 das	 Necessidades	 Educativas	 Especiais	 terá	 de	 ser	 efetuada	 por	 uma	

equipa	 pluridisciplinar	 (sempre	 que	 seja	 necessário	 por	 profissionais	 exteriores	 à	

escola).		

O	processo	de	avaliação	dos	alunos	nos	diferentes	domínios	deverá	 incluir	

pessoas	com	formação	especializada	para	os	 respetivos	 fins	 (médicos,	 terapeutas,	
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psicólogos	e	docentes	especializados	em	diferentes	áreas	da	Educação	Especial);	o	

processo	 da	 caracterização	 educacional	 dos	 alunos	 no	 âmbito	 da	 componente	 –	

atividades,	participação	e	 identificação	dos	fatores	ambientais	que	 interagem	com	

as	restantes	componentes	–	deve	ser	do	domínio	de	quem	exerce	as	suas	funções	

na	 escola	 e	 está	 habilitado	 para	 tal.	 Entra	 aqui	 o	 docente	 do	 ensino	 regular,	

elementos	 dos	 serviços	 especializados	 de	 apoio	 educativo,	 órgãos	 de	 gestão	 e	 as	

famílias.		

Por	sua	vez,	a	definição	de	critérios	e	de	possíveis	modalidades	de	avaliação,	

no	 âmbito	 da	 quantificação	 dos	 problemas	 nas	 diferentes	 componentes	

classificadas	pela	CIF,	deverá	estar	a	cargo	de	cada	uma	das	equipas	encarregues	da	

avaliação	das	Necessidades	Educativas	Especiais.		

	

2.1.5.	O	contributo	da	CIF	para	a	Educação	Especial	

	

Após	análise	detalhada	da	legislação	vigente	relativa	à	educação	especial,	tal	

como	foi	referenciado	em	alguns	dos	documentos,	importa	abordar	a	Classificação	

Internacional	 de	 Funcionalidade	 (CIF),	 elemento	 das	 classificações	 internacionais	

para	aplicação	em	vários	aspetos	da	saúde	desenvolvida	pela	Organização	Mundial	

da	 Saúde	 (OMS),	 cujo	 objetivo	 geral	 é	 estabelecer	 uma	 linguagem	 unificada	 e	

padronizada,	bem	como	uma	estrutura	de	trabalho	para	a	descrição	da	saúde	e	de	

estados	com	ela	relacionados	(OMS,	2004).	

A	CIF	foi	uma	das	implementações	adotadas	no	decorrer	dos	últimos	anos	e	

serve-nos	de	 referência	 a	uma	 correta	 avaliação	das	 crianças	 com	NEE,	 apoiando,	

ainda,	 a	 execução	 dos	 respetivos	 programas	 educativos	 individuais.	 Citando	

Felizardo	(2010):	

“…	 a	 CIF	 é	 apresentada	 como	 um	 sistema	 de	 classificação	

multidimensional	e	 interativo,	 cujo	objetivo	não	é	o	estabelecimento	

de	 categorias	 diagnósticas,	 mas	 a	 interpretação	 das	 características	

nomeadamente,	 as	 estruturas	 e	 funções	 do	 corpo	 e	 a	 interação	

pessoa-meio	ambiente	(atividades	e	participação)”.		
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Desta	forma,	e	de	acordo	com	a	mesma	autora,	com	base	neste	sistema	de	

classificações	 é,	 então,	 possível	 uma	 linguagem	 universal	 no	 que	 toca	 à	

funcionalidade	e	incapacidade	humana	e	relativamente	aos	processos	de	avaliação	

possibilita-nos	 a	descrição	do	estatuto	 funcional	 do	 indivíduo,	 valorizando	as	 suas	

capacidades,	 os	 fatores	 ambientais,	 as	 barreiras	 e	 os	 facilitadores	 da	 participação	

social.		

É	com	base	nisto	que,	segundo	a	OMS	(2003),	a	CIF	passou	a	ser	considerada	

como	 uma	 das	 classificações	 sociais	 das	 Nações	 Unidas	 e	 está	 incorporada	 nas	

Regras	 Uniformes	 para	 a	 Igualdade	 de	 Oportunidades	 para	 Pessoas	 com	

Incapacidades.		

Acrescentar	apenas	que,	tal	como	a	OMS	e	a	DGS	(2003)	referem,	a	CIF	não	é	

aplicada	apenas	a	pessoas	com	incapacidades,	mas	sim	a	todas	as	pessoas.	

“A	CIF	permite	descrever	situações	relacionadas	com	a	funcionalidade	

do	ser	humano	e	as	suas	restrições	e	serve	como	enquadramento	para	

organizar	esta	informação.	Ela	estrutura	a	informação	de	maneira	útil,	

integrada	e	facilmente	acessível.”	

OMS	&	DGS	(2003)	

Nesse	 sentido,	 importa	 perceber	 até	 que	 ponto	 este	 sistema	 de	

classificações	 contribui	 ou	 tem	 contribuído	 para	 a	 educação	 inclusiva	 e	 para	 o	

desenvolvimento	 da	 educação	 especial.	 Para	melhor	 percebermos	 esta	 questão	 é	

importante	entender	a	forma	como	a	CIF	organiza	a	informação.	Assim	sendo,	com	

base	nos	autores	anteriormente	referidos,	a	informação	reparte-se	em:	

- Funcionalidade	e	 Incapacidades:	Corpo	 (b	–	body),	 incluindo	as	 funções	

dos	 sinais	 orgânicos	 e	 as	 várias	 estruturas	 do	 corpo	 (s	 –	 structure);	 e,	

Atividades	 e	 Participação	 (d	 –	 domain)	 que	 avaliam	 os	 domínios	 da	

funcionalidade.	

- Fatores	Contextuais:	Fatores	ambientais	(e	–	environment)	e		

- Fatores	pessoais.	
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Apesar	 de	 separados	 todos	 estes	 componentes	 estão	 interligados	 e	 é	

possível	visualizá-los	nesta	figura:	

Figura	7	-	Interação	entre	os	componentes	da	CIF	

	

Fonte:	OMS	&	DGS	(2003)	

Estes	 elementos	 serão,	 então,	 avaliados	 pela	 CIF	 e	mediante	os	 resultados	

obtidos,	a	sua	avaliação	é	expressa	em	valores	positivos	ou	negativos,	o	que	permite	

caracterizar	 e	 identificar	 qual	 o	 nível	 de	 funcionalidade	 de	 cada	 indivíduo,	 bem	

como	no	caso	de	não	funcionalidade,	possibilitar	o	conhecimento	da	sua	ocorrência,	

como	ilustra	o	quadro	seguinte:	

	

Quadro	5	-	Elementos	de	avaliação	da	CIF	

	 Parte	1:	Funcionalidade	e	
Incapacidade	 Parte	2:	Fatores	Contextuais	

Componentes	
Funções	e	

Estruturas	do	
corpo	

Atividade	e	
Participação	

Fatores	
Ambientais	

Fatores	
pessoais	

Domínios	

	
Funções	do	

Corpo	
Estruturas	do	

Corpo	
	
	

	
Áreas	Vitais	
(tarefas,	
ações)	

Influências	
externas	sobre	

a	
funcionalidade	

e	a	
incapacidade	

Influências	
internas	sobre	

a	
funcionalidade	

e	a	
incapacidade	
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Constructos	

Mudanças	nas	
funções	do	

corpo	
(fisiológicas)	

	
Mudanças	nas	
estruturas	do	

corpo	
(anatómicas)	

	

Capacidade	
Execução	de	
tarefas	num	
ambiente	
padrão	

	
Desempenho/
Execução	de	
tarefas	no	
ambiente	
habitual	

Impacto	
facilitador	ou	
limitador	das	
características	
do	mundo	

físico,	social	e	
atitudinal	

Impacto	dos	
atributos	de	
uma	pessoa	

Aspetos	
positivos	

Integridade	
funcional	e	
estrutural	

Atividades	
Participação	

Facilitadores	 Não	aplicável	

Funcionalidade	

Aspetos	
negativos	

Deficiência	 Limitação	da	
atividade	

Barreiras	 Não	aplicável	

Incapacidade	

Fonte:	OMS	&	DGS	(2003)	

Desta	 forma,	 sendo	 a	 CIF	 uma	 classificação	 relativa	 à	 funcionalidade	 e	

incapacidade	 do	 homem,	 o	 contributo	 que	 esta	 terá	 na	 educação	 especial	 será	

fundamentalmente	 na	 avaliação	 das	 verdadeiras	 necessidades	 que	 os	 alunos	

possuem	bem	como	na	sua	identificação	no	sentido	de	fornecer	toda	a	informação	

necessária	 a	 uma	melhor	 elaboração	 do	 programa	 educativo	 individual	 (PEI)	 e	 no	

sentido	 de	 que	 esse	mesmo	 PEI	 esteja	 idealmente	 adequado	 às	 necessidades	 de	

cada	aluno.	

Após	um	ano	da	utilização	da	CIF	 no	processo	de	 inclusão	escolar	 e	 social	

dos	 alunos	 com	 NEE	 na	 província	 de	 Treviso,	 Itália,	 que	 se	 iniciou	 com	 uma	

exposição	 intensiva	 dos	 profissionais	 à	 CIF	 através	 de	 ações	 de	 formação	 e	

disponibilização	 de	 documentação,	 nomeadamente	 a	 que	 é	 utilizada	 para	 o	

processo	 de	 cada	 aluno,	 verificou-se	 uma	 adesão	 satisfatória	 ao	 novo	 protocolo,	

bem	como	validade	e	relevância	dos	novos	documentos.	A	utilização	da	CIF	mostrou	

efeitos	 positivos	 na	 participação	 escolar	 e	 social	 dos	 alunos	 com	NEE,	 tendo	 sido	

reduzidas	 as	 barreiras	 no	 meio	 envolvente	 (De	 Polo,	 Pradal,	 Bortolot,	 Buffoni	 &	

Martinuzzi,	2009).	
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No	que	diz	respeito	à	utilização	da	CIF	em	Portugal,	esta	é	utilizada	desde	os	

profissionais	 de	 Intervenção	 Precoce	 como	 base	 para	 a	 elaboração	 dos	 Perfis	 de	

Funcionalidade	 das	 crianças	 que	 acompanham	 (e.g.	 Centro	 de	 Psicologia	 do	

Desenvolvimento	e	Educação	da	Criança,	2005;	Silva,	2011),	ao	ensino	básico	(e.g.	

Maia	 &	 Lopes	 dos	 Santos,	 2010).	 As	 referências	 no	 que	 dizem	 respeito	 a	 outros	

níveis	e	tipos	de	ensino	são,	ainda,	escassas.	

No	entanto,	a	utilização	da	CIF	como	o	instrumento	para	a	classificação	dos	

alunos	e	a	 tomada	de	decisão	sobre	a	elegibilidade	para	a	Educação	Especial	 tem	

sido	 fortemente	 contestada,	 por	 parte	 dos	 docentes	 do	 ensino	 regular	 e	 da	

Educação	Especial.	São	colocadas	questões	relativamente	ao	facto	de	ser	necessário	

recorrer	 a	 um	 instrumento	 da	 Saúde	 para	 orientar	 um	 processo	 pedagógico	 e	

inclusivo	(Rodrigues	&	Nogueira,	2011).	O	processo	apressado	e	mal	informado	do	

lançamento	 desta	 adoção	 da	 CIF	 não	 contribuiu	 para	 uma	 boa	 recetividade	 dos	

professores.	(FEEI,	2007).	

Parece	ser	urgente	a	necessidade	de	mobilizar	esforços	para	que	se	entenda	

a	 CIF	 tanto	 como	 uma	 lista	 de	 itens	 de	 funcionalidade	 como	 um	 modelo	 que	

entende	 a	 incapacidade	 como	 resultado	 da	 interação	 entre	 o	 indivíduo	 e	 o	meio	

(Maia	 &	 Lopes	 dos	 Santos,	 2010).	 Não	 acontecendo	 esta	 evolução	 conceptual,	

permaneceremos	 com	 um	 sistema	 educativo	 cujos	 profissionais	 utilizam	 os	

instrumentos	 sem	 critério	 crítico,	 sem	 individualização	 e	 sem	 valorização	 dos	

fatores	ambientais	das	crianças.	

Relativamente	a	outras	políticas	de	integração/inclusão	de	alunos	com	NEE	

destacamos	 o	 relatório	 “Educação	 Especial	 na	 Europa”	 (2003)	 da	 Associação	

Europeia	 para	 o	 Desenvolvimento	 da	 Educação	 Especial,	 onde	 foi	 abordada	 a	

tendência	nos	países	da	UE	de	se	desenvolver	uma	política	que	adote	como	meta	a	

inclusão	de	alunos	com	NEE	nas	escolas	do	Ensino	Regular.	Nesse	sentido,	segundo	

esse	mesmo	documento,	os	países	podem	ser	agrupados	em	três	categorias:	

“1.	A	primeira	categoria,	na	qual	Portugal	se	insere,	segue	a	via	da	trajetória	

única	(“one	track	approach”)	e	inclui	os	países	que	desenvolvem	políticas	e	práticas	

orientadas	 para	 a	 inclusão	 de	 todos	 os	 alunos	 no	 sistema	 regular	 de	 ensino.	 Os	
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seguintes	países	adotaram	esta	abordagem:	Chipre,	Espanha,	Grécia,	Islândia,	Itália,	

Noruega	e	Suécia;	

2.	 A	 segunda	 categoria	 refere-se	 aos	 países	 que	 seguem	 uma	 abordagem	

múltipla	 para	 a	 inclusão	 (“multi	 track	 approach”),	 isto	 é,	 integram	 o	 sistema	 de	

educação	especial	e	o	sistema	regular;	

3.	 A	 terceira	 categoria	 agrupa	 os	 países	 onde	 existem	 dois	 sistemas	

educativos	distintos	(“two	track	approach”).	Os	alunos	com	NEE	frequentam	escolas	

especiais	com	um	currículo	específico.	São	os	casos	da	Suíça	e	Bélgica.”	

Na	 publicação	 feita	 pela	 OCDE	 com	 o	 título:	 “Child	 well-being	 module	

2012”,	 no	 capítulo	 dedicado	 à	 Educação	 Especial,	 apresentaram-se	 dados	

respeitantes	a	2010	que	destacaram	que	a	maioria	dos	países	 já	tem	um	grande	

número	 de	 crianças	 em	 ambientes	 totalmente	 inclusivos.	 Como	 aconteceu	 em	

países	como	a	Noruega,	a	Espanha	e	a	Itália,	também	Portugal	incluiu	mais	de	75%	

das	crianças	com	NEE	em	turmas	do	Ensino	Regular	em	2010.	Todos	estes	dados	

constam	da	tabela	seguinte:		

Tabela	1-	Percentagem	de	alunos	com	NEE	em	diferentes	contextos	e	anos	

	Fonte:	OCDE	(2012)	

	 2008	 2010	
Países Escolas 

especiais 
Turmas 
especiais 
em escolas 
do ensino 
regular 

Ambiente 
inclusivo 

Escolas 
Especiais 

Turmas 
especiais 
em escolas 
do ensino 
regular 

Ambiente 
Inclusivo 

Áustria 36,9 7,7 55,4 41,3 3,4 55,3 
Dinamarca 21,8 70,2 8,0 37,8 56,3 5,9 
Finlândia 16,1 32,7 51,2 14,9 32,0 51,1 
França 22,4 46,7 30,09 21,2 45,2 33,6 
Alemanha 84,9 15,1 83,2 16,7 
Itália 0,4 N/A 99,6 NE NE NE 
Holanda 67,0 N/E 33,0 62,1 NE 37,9 
Noruega 6,1 N/E 93,9 4,0 10,9 85,1 
Portugal 8,0 3,0 89,0 7,3 5,9 86,8 
Espanha 23,7 76,3 16,7 83,3 
Suécia 3,6 96,4 3,7 96,3 
Inglaterra 41,4 7,4 51,2 42,6 7,2 50,3 
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2.2. Atitude 

	

2.2.1.	Conceito	de	Atitude	

 

Para	 se	 alcançar	 a	 definição	 do	 conceito	 de	 atitude,	 são	 múltiplas	 as	

abordagens	 teóricas	que	contribuem	para	o	 seu	esclarecimento,	e	que	permitem,	

em	 simultâneo,	 o	 confronto	 de	 ideias	 e	 de	 perspetivas,	 que	 se	 afiguram	 tão	

abundantes	e	diversas.	O	vocábulo	“atitude”,	fazendo	parte	da	linguagem	do	dia-a-

dia,	 transporta	 consigo	 a	 história	 da	 língua,	 acarretando	 vários	 significados	 que	

foram	surgindo	ao	longo	da	sua	evolução.	

Segundo	 o	 dicionário	 Huaiss	 da	 Língua	 Portuguesa	 (2003),	 a	 palavra	

“atitude”	significa:	

“Comportamento	 ditado	 por	 disposição	 interior;	maneira	 de	 agir	 em	

relação	 a	 pessoa,	 objeto,	 situação,	 etc.;	 maneira,	 conduta	 –	 a.	

arrogante,	passiva	-.	Posição	assumida,	orientação,	modo	ou	norma	de	

proceder.	 Estado	 de	 disponibilidade	 psicofísica	 marcada	 pela	

experiência	 que	 exerce	 influência	 orientadora	 e	 dinâmica	 sobre	 o	

comportamento”.	

Como	 podemos	 observar	 pela	 definição	 acima	mencionada,	 este	 vocábulo	

encerra	uma	grande	riqueza	na	medida	em	que,	se	por	um	lado	a	atitude	tem	ação	

direta	sobre	o	comportamento,	por	outro	lado	pressupõe	uma	relação	com	algo	ou	

com	alguém	que	é	fruto	de	experiências	interiorizadas.	

Apesar	 de	 muitas	 pesquisas	 sobre	 o	 conceito	 “atitude”	 no	 campo	 das	

Ciências	 Sociais,	 é	 na	 Psicologia	 Social	 que	 este	 conceito	 tem	mais	 significado.	 A	

atitude	é,	para	Lima	(1996:	168)	“um	conceito	que	pretende	ser	mediador	entre	a	

forma	 de	 agir	 e	 a	 forma	 de	 pensar	 dos	 indivíduos”,	 com	 efeito	 “as	 atitudes	 são	

consideradas	pela	generalidade	dos	especialistas	que	se	debruçam	sobre	elas,	como	

estruturas	básicas	da	personalidade	que	condicionam	o	que	cada	um	de	nós	fará	ou	

dirá	 em	 determinadas	 situações”	 (Trindade	 1996).	 Assim,	 sempre	 que	 alguém	

manifesta	uma	determinada	atitude	face	a	algo,	deduzimos	que	tem	relativamente	
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a	 esse	 referente,	 determinados	 pensamentos,	 opiniões	 e	 expectativas,	 que	 são	

manifestamente	diferentes	perante	outro	referente.	Podemos	também	deduzir	que	

diferentes	 pessoas	 podem	 ter	 diversas	 atitudes	 face	 a	 um	 mesmo	 objeto.	 As	

atitudes	 são	 construções	 teóricas	 que	 não	 são	 diretamente	 observáveis,	 por	 isso	

sempre	 inferidas,	 isto	é,	deduzidas	a	partir	da	observação	do	comportamento	em	

interação	social.	

Existem	 diversas	 posturas	 teóricas	 que	 desde	 os	 primórdios	 da	 Psicologia	

Social	têm	tentado	delimitar	e	clarificar	o	conceito	de	atitude	e	que,	segundo	Lima	

(1996),	 tentam	 acentuar	 a	 componente	 cognitiva	 ou	 a	 componente	

comportamental	nas	atitudes:	

“Assim,	 enquanto	 as	 correntes	 comportamentalistas	 mais	 estritas	

definem	a	atitude	 como	o	 comportamento	 verbal	 através	do	qual	 as	

pessoas	expressam	as	 suas	preferências	e	aversões,	numa	perspetiva	

cognitiva	 radical	 podemos	 esquecer	 a	 relação	 das	 atitudes	 com	 o	

comportamento,	 e	 dedicar	 teorias	 inteiras	 à	 análise	 da	 congruência	

interna	 das	 atitudes,	 da	 sua	 relação	 com	 as	 crenças	 e	 os	 valores	

individuais	ou	grupais.”	(Lima,	1996:	170).	

Lima	(1996)	tentou	clarificar	o	conceito	de	atitude	através	da	diferenciação	

de	 outros	 constructos	 semelhantes	 à	 definição	 de	 atitude.	 Este	 autor	 distingue	

“atitude”	de	“traços	de	personalidade”	afirmando	que	as	atitudes	possuem	sempre	

traços	avaliativos	dirigidos	a	um	objeto	específico	e	são	mais	maleáveis	enquanto	os	

traços	de	personalidade	descrevem	tendências	de	resposta	num	dado	domínio,	mas	

sem	 especificarem	 o	 alvo	 do	 comportamento	 e	 são	mais	 resistentes	 à	mudança,	

pois	estão	mais	sujeitos	à	experiência	de	vida	do	indivíduo.	

Ele	 distingue	 também	 “atitude”	 e	 “crença”	 referindo	 que	 ambos	 os	

conceitos	se	dirigem	a	um	determinado	objeto,	mas	a	crença	abarca	a	informação	

que	uma	pessoa	dispõe	acerca	do	objeto.	Segundo	o	autor	supra	citado	(1996:	170-

171):		

“As	 atitudes	 existem	 suportadas	por	 crenças,	 que	 constituem	a	 sua	

componente	 cognitiva	 e	 racional.	 É	 através	 das	 crenças	 que	
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encontramos	 os	 argumentos	 para,	 numa	 discussão,	 defendermos	 a	

nossa	posição	atitudinal,	que	é,	como	vimos,	basicamente	afetiva”.		

Já	 Fishbein	 e	 Ajzen	 (1975)	 citado	 por	 Lima	 (1996)	 na	 sua	 teoria	 da	 ação	

refletida,	 desenvolvem	 um	 conceito	 de	 atitude	 definindo-o	 como	 a	 força	 das	

crenças	relativas	a	um	determinado	objeto,	passando	pela	avaliação	que	o	indivíduo	

faz	dessas	mesmas	crenças.	Nesse	sentido,	como	afirma	Lima	(1996:171):		

“Assim,	 atitude	 seria	 função	 da	 avaliação	 das	 crenças	 a	 que	

determinados	 objetos	 estão	 associados,	 (…)	 pesados	 pela	

importância	 que	 lhes	 é	 atribuída	 ou	 força	 da	 crença	 (…).	 Segundo	

este	 modelo,	 diferentes	 atitudes	 podem	 ser	 suportadas	 pelas	

mesmas	crenças	e	avaliadas	da	mesma	forma”.		

Em	 relação	 aos	 “valores”	 isto	 é,	 “as	 conceções	 centrais	 sobre	 o	 que	 é	

desejável	a	nível	individual	ou	societal,	que	servem	como	padrões	ou	critérios	para	

orientar	 não	 só	 a	 ação	 mas	 também	 a	 avaliação,	 as	 escolhas,	 as	 atitudes	 e	 as	

atribuições	de	 causalidade”	 (Rokeach,	1979	cit.	 in	 Lima	1996),	 Lima	 (1996)	afirma	

que	estes	são	mais	gerais,	mais	abstratos	e	com	um	carácter	normativo,	enquanto	

as	atitudes	se	dirigem	apenas	a	um	objeto.	

Por	 fim,	a	“ideologia”	entende-se	como	“um	sistema	estruturado	e	estável	

de	 crenças	 e	 atitudes,	 pretendendo-se	 assim	 um	 conceito	 com	 um	 nível	 de	

abstração	mais	 elevado.”	 (Lima,	 1996,	 p.	 172).	 No	 entanto,	 Eysenck	 (1954,	 cit.	 in	

Lima	 1996)	 propõe	 um	 modelo	 de	 organização	 das	 atitudes	 sociais:	 a	 distinção	

entre	os	níveis	de	conceitos	(opiniões,	atitudes	e	ideologia)	é	feita	através	de	uma	

metodologia	 fatorial	 e	 hierárquica	 de	 modo	 a	 definir	 as	 opiniões	 políticas	 mais	

comuns.	

No	que	 toca	à	 relação	entre	 “atitude”	e	 “comportamento”,	desde	 cedo	os	

especialistas	procuraram	estabelecer	e	avaliar	a	possível	relação	entre	as	respostas	

verbais	 e	 as	 ações	 de	 um	 sujeito	 tentando	 prever	 o	 comportamento	 de	 um	

indivíduo.	LaPierre	(1934)	levou	a	cabo	uma	investigação	colocando	em	evidência	a	

questão	 do	 poder	 preditivo	 das	 atitudes	 e	 concluiu	 que,	 afinal,	 atitude	 e	

comportamento	 são	 dois	 conceitos	 com	 uma	 relação	muito	 baixa.	 Os	 resultados	
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mostraram	 que	 pode	 existir	 uma	 manifestação	 de	 tolerância	 ao	 nível	 do	

comportamento	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 uma	 expressão	 de	 intolerância	 em	 termos	

atitudinais	(Lima,	1996).	

Se	 apresentarmos	 as	 atitudes	 como	 uma	 disposição	 ou	 tendência	 para	

assumir	 um	 comportamento	 geralmente	 favorável	 ou	 desfavorável	 perante	 o	

objeto	 de	 atitude,	 então,	 estas	 podem	 exprimir	 uma	 variedade	 de	 respostas	

(verbais	ou	não),	apresentando	uma	tendência	pessoal.	Os	indivíduos	podem	diferir	

no	 seu	 grau	 de	 envolvimento	 em	 relação	 a	 um	objeto	 ou	 questão;	 quando	 estes	

têm	 um	 elevado	 envolvimento,	 um	 indivíduo	 está	 mais	 motivado	 para	 pensar	 e	

mesmo	até	recolher	informação	sobre	o	tema.	

Também	 é	 verdade	 que	 as	 atitudes	 formadas	 em	 experiências	 diretas	

tendem	a	predizer	ações	específicas,	concretas;	mas	é	 igualmente	verdadeiro	que	

as	 atitudes	 baseadas	 em	 informações	 triviais	 vão	 ter	 pouco	 efeito	 sobre	 o	

comportamento.	E	como	afirma	Jesuíno	(1994,	p.	174)	“procurar	relacionar	atitudes	

gerais	com	comportamentos	específicos	não	é	de	 forma	alguma	a	estratégia	mais	

adequada.	 As	 atitudes	 revelam-se,	 contudo,	 boas	 preditoras	 de	 intenções	

comportamentais	específicas”.	

Na	opinião	de	Luís	 (2014),	a	Teoria	da	Ação	Racional	proposta	por	Ajzen	&	

Fishbein,	 1975	 tem	 como	 objetivo	 prever	 e	 compreender	 o	 comportamento	

humano	em	contextos	específicos.	Este	pressuposto	teórico	foi	advogado	partindo	

da:	

	“premissa	que	o	ser	humano	é	um	ser	racional	e	que,	portanto,	faz	

uso	sistemático	da	informação	disponível	aquando	dos	processos	de	

tomada	 de	 decisão	 relativos	 à	 execução	 ou	 não	 de	 determinado	

comportamento,	os	indivíduos	têm	em	conta	as	implicações	das	suas	

ações	 antes	 de	 optarem	 por	 consumar	 ou	 não	 um	 determinado	

comportamento.”	

Corroborando	 dessa	 ideia,	 Pinheiro	 (2012)	 refere	 que	 essa	 abordagem	

teórica	advogada	pelos	dois	teóricos	tem	como	finalidade	a:	
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“(…)	 intenção	 em	 concretizar	 um	 comportamento	 específico	 ser	

determinado	pela	vontade	de	concretização,	 já	que	os	seus	autores	

consideram	 que	 qualquer	 comportamento	 é	 uma	 escolha,	 uma	

opção.	Daí	que	o	melhor	preditor	de	comportamento	será	a	intenção	

comportamental,	 e	 a	 atitude	 é	 um	 fator	 importante	 na	 decisão.	

Assim,	a	atitude	tem	um	efeito	seletivo	no	conjunto	de	respostas	do	

indivíduo,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 tem	 uma	 função	 reguladora	 dos	

estímulos	 e	 define	 orientações	 para	 o	 objeto	 em	 termos	 afetivos	 e	

emocionais.”		

A	atitude,	entendida	deste	modo,	relaciona-se	com	os	“aspetos	mais	

afetivos	e	emocionais	do	sujeito,	constituindo	por	isso,	a	dimensão	mais	importante	

e	duradoura	presente	nas	representações”.	(Santiago,	1989,	pp.	90,	91).	

De	 acordo	 com	 estes	 autores,	 a	 atitude	 é	 entendida	 como	 uma	

predisposição	 emocional	 para	 determinado	 comportamento	 ou	 ação,	 mas	 no	

entender	de	outros	 investigadores,	 ela	 refere-se	 a	 um	 comportamento	 com	 forte	

componente	afetiva	e	cognitiva.	

Trindade	(1996),	ao	citar	diversos	autores	 (Lapierre,	1934;	Katz	&	Stotland,	

1959)	 afirma	 que,	 se	 é	 verdade	 que	 as	 atitudes	 nem	 sempre	 se	manifestam	 em	

comportamentos,	é	verosímel	que	os	comportamentos	radicam	em	atitudes.	

Ao	 nível	 da	 conceptualização,	 as	 atitudes	 têm-se	 mostrado	 de	 difícil	

conhecimento	e	possível	definição.	Sendo	este	um	objeto	importante	da	Psicologia	

Social,	ele	sofreu	o	choque	provocado	pelas	diversas	correntes	de	pensamento	que	

percorreram	 esta	 ciência.	 Por	 esse	 motivo,	 pretendemos	 conhecer	 um	 pouco	

melhor	a	evolução	da	sua	definição.	

A	 introdução	 da	 noção	 de	 atitude	 surgiu	 na	 Psicologia	 Social,	 no	 início	 do	

século,	 com	 Thomas	 e	 Znaniecki.	 Estes	 autores	 entendiam	 por	 atitudes	 “um	

processo	de	consciência	 individual	que	determina	atividades	 reais	ou	possíveis	do	

indivíduo	no	mundo	social”	(Thomas	e	Znaniecki,	1915,	cit.	in	Lima,	1996:	168).	

Para	 Allport	 (1935	 cit.	 in	 Lima,	 1996,	 p.	 168),	 a	 atitude	 é	 “um	 estado	 de	

preparação	mental	ou	neural,	organizado	através	da	experiência	e	exercendo	uma	
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influência	dinâmica	sobre	as	 respostas	 individuais	a	 todos	os	objetos	ou	situações	

com	 que	 se	 relaciona”.	 Assim,	 as	 atitudes	 podem	 ser	 definidas	 como	 processos	

mentais	individuais	que	originam	respostas	potenciais	e	reais,	de	cada	indivíduo	no	

mundo	social	que	o	rodeia.	

Rosenberg	 e	 Hovland	 (1960,	 cit.	 in	 Lima	 1996,	 p.	 168)	 referem	 três	

categorias	 de	 respostas	 observáveis	 resultantes	 das	 atitudes:	 as	 afetivas,	 as	

cognitivas	e	as	comportamentais.	Isso	acontece,	porque	eles	consideram	as	atitudes	

como	 “predisposições	 para	 responder	 a	 determinada	 classe	 de	 estímulos	 com	

determinada	classe	de	respostas”.	Assim,	a	atitude	funciona	como	mediadora	entre	

os	 estímulos	 antecedentes	 observáveis	 e	 as	 respostas	 consequentes	 observáveis.	

Ao	definirem	atitude	como	a	predisposição	para	responder	a	um	determinado	tipo	

de	 estímulos	 com	 um	 determinado	 tipo	 de	 respostas,	 os	 autores	 postulavam	 a	

inter-relação	entre	as	várias	classes	de	resposta	atitudinal,	ao	contrário	da	maioria	

das	 definições	 que	 salientam	 apenas	 um	 dos	 componentes,	 apresentando	 uma	

perspetiva	unidimensional	das	atitudes	(Lima,	1996).	

Para	Jaspars	(1986,	cit.	in	Lima,	1996,	p.	168),	as	atitudes:	

	“(…)	 são	 vistas	 geralmente	 como	 predisposições	 comportamentais	

adquiridas,	 introduzidas	 na	 análise	 do	 comportamento	 social	 para	 dar	

conta	 das	 variações	 de	 comportamento	 em	 situações	 aparentemente	

iguais.	 Como	 estados	 de	 preparação	 latentes	 para	 agir	 de	 determinada	

forma,	 representam	 os	 resíduos	 da	 experiência	 passada	 que	 orientam,	

enviesam	ou	de	qualquer	outro	modo	influenciam	o	comportamento.	Por	

definição,	as	atitudes	não	podem	ser	medidas	diretamente,	mas	têm	de	ser	

inferidas	do	comportamento”.	

Mais	 recentemente,	Ajzen	 (1998,	 cit.	 in	 Lima	1996,	 p.	 168)	 refere	 atitudes	

como	“uma	predisposição	para	responder	de	forma	favorável	a	um	objeto,	pessoa,	

instituição	ou	acontecimento”.	Este	autor	realça	o	carácter	avaliativo-afetivo,	isto	é,	

as	atitudes	 traduzem	sempre	uma	posição	pessoal	 face	a	um	determinado	objeto	

social.	Reforça	os	propósitos	apresentados	por	Kerlinger	(1984)	e	citados	por	Duran	

e	 Beconã	 (1986,	 p.	 18)	 de	 que	 “estas	 representam	 as	 respostas	 emocionais,	
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motivacionais	 e	 cognitivas	 das	 pessoas	 em	 relação	 a	 “objetos”	 sociais	 do	 meio	

ambiente	e	a	sua	predisposição	para	atuar	sobre	aqueles	objetos	sociais”.	

A	 conceção	 geral	 de	 atitude,	 na	 opinião	 de	Doise	 (1989),	 não	 tem	 sofrido	

grandes	alterações,	pois	trata-se	de	uma	posição	específica	que	o	 indivíduo	ocupa	

sobre	 uma	 dimensão	 ou	 várias	 dimensões	 pertinentes	 para	 a	 avaliação	 de	 uma	

dada	realidade	social.	

Segundo	 Vala	 (1993,	 pp.	 364,	 365),	 a	 atitude	 é	 “a	 dimensão	 avaliativa	 da	

representação	 social	 e	 é	 através	 dela	 que	 esta	 ganha	 sentido,	 como	 geradora	 de	

juízos	 avaliativos	 sobre	 o	meio”	 e	 para	 Shrigley,	 Koballa	 e	 Simpson	 (1998,	 cit.	 in	

Trindade	 1996)	 a	 atitude	 aparece	 como	 “uma	 predisposição	 apreendida	 para	

responder	 de	 forma	 consistente,	 favorável	 ou	 desfavoravelmente,	 a	 um	 objeto	

(social)	”.	

As	atitudes	não	surgem	num	vazio	social,	pois	são	fruto	da	interação	social,	

de	processos	de	comparação,	 identificação	e	diferenciação	sociais.	Elas	permitem-

nos	 situar	 e	 argumentar	 a	 nossa	 posição	 face	 à	 dos	 outros	 num	 determinado	

momento	 e	 numa	 realidade	 social	 específica.	 As	 diferentes	 posições	 quanto	 ao	

conceito	de	atitude	apresentam	alguns	pontos	em	comum,	nomeadamente	que	as	

atitudes	se	referem	a	experiências	subjetivas,	que	são	sempre	referidas	a	um	objeto	

e	que	incluem	sempre	uma	dimensão	avaliativa	(Lima,	1996).	

Muitos	 teóricos	 apresentam	uma	definição	 restrita	 do	 conceito	 de	 atitude	

enfatizando	 a	 componente	 cognitiva,	 afetiva	ou	 social	 da	mesma;	 outros	 teóricos	

concebem-na	 como	 algo	 indissociável;	 outros	 ainda	 definem-na	 como	 um	 termo	

que	engloba	diferentes	componentes.	

A	 existência	 de	 uma	 grande	 diversidade	 de	 definições	 sobre	 atitudes	

dificulta,	 por	 vezes,	 a	 delimitação	 dos	 seus	 constituintes	 essenciais	 e	 coloca	 em	

evidência	a	sua	complexidade.	Para	Vala	(1993),	a	compreensão	dos	processos	que	

estão	 na	 base	 da	 formação,	 estabilização	 e	 mudança	 das	 atitudes	 sociais,	 têm	

também	constituído	um	importante	campo	de	investigação	do	domínio	das	ciências	

sociais	 e	 humanas.	 No	 entanto,	 na	 opinião	 de	 Lima	 (1996),	 as	 definições	 mais	
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utilizadas	são	as	de	carácter	mais	geral	e	ecléticas	e,	apesar	de	existirem	algumas	

divergências,	há	consenso	relativamente	à	existência	de	diversos	traços:	

1. As	atitudes	dizem	respeito	a	experiências	subjetivas	–	elas	expressam	os	

posicionamentos	relativamente	estáveis	de	um	indivíduo	ou	de	um	grupo	

e,	em	situações	conhecidas,	é	possível	predizer-se	a	reação	do	indivíduo.	

Este	 posicionamento	 é	 construído	 a	 partir	 da	 sua	 história,	 pelo	 que	

apresenta	um	carácter	aprendido,	embora	seja	suscetível	de	mudança;	

2. As	 atitudes	 referem-se	 a	 um	 objeto	 –	 quando	 se	 fala	 de	 atitudes	

obrigatoriamente	 se	 explicita	 o	 objeto	 da	 sua	 referência	 utilizando	

frequentemente	a	expressão	“atitudes	face	a…”.	

3. As	 atitudes	 incluem	 sempre	 uma	 dimensão	 avaliativa	 –	 está	 sempre	

presente	 a	 dimensão	 afetivo-avaliativa,	 sendo	 passível	 de	 ser	

perspetivado	como	positivo	ou	negativo.	

Outros	 teóricos	 atribuem	 ou	 definem	 atitudes	 como	 uma	 predisposição	

emocional	para	um	determinado	comportamento	ou	ação	potencial.	Rosenberg	e	

Hovland	 (1960,	 cit.	 in	 Lima,	 1996)	 propõem	 o	Modelo	 dos	 três	 componentes	 das	

atitudes	para	caracterizar	as	atitudes	e	a	sua	relação	com	as	respostas	observáveis.	

Encontraram	três	componentes	observáveis	como	forma	de	caracterizar	as	atitudes	

relativamente	 às	 respostas:	 o	 modelo	 tridimensional	 do	 conceito	 de	 atitude	

contempla	nas	suas	vertentes	a	componente	cognitiva,	afetiva	e	comportamental.	

A	 componente	 cognitiva	 assenta	 nas	 crenças,	 informações,	 pensamentos,	

opiniões,	 ideias	ou	perceções	 referentes	a	um	objeto	 social.	Refere-se	a	vivências	

no	 ambiente	 em	 que	 a	 pessoa	 se	 encontra	 envolvida	 e	 destas	 derivam	 as	 ideias	

pessoais.	 Muitas	 vezes,	 as	 pessoas	 respondem	 de	 forma	 idêntica	 a	 estímulos	

diferentes.	 Assim,	 encontramos	 semelhanças	 nas	 atitudes	 de	 indivíduos	 que	

pertencem	a	um	mesmo	grupo.	

A	componente	afetiva	diz	respeito	a	sentimentos	e	emoções	de	aceitação	ou	

rejeição	acerca	das	categorias	de	pessoas.	

A	 componente	 comportamental	 é	 a	 predisposição	 para	 a	 ação	 numa	

determinada	 direção.	 Deste	 modo,	 poderá	 ser	 vista	 como	 uma	 reação	 aberta	 e	
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observável,	que	o	 indivíduo	manifesta	perante	a	presença	de	um	referente	e	que	

depende	dos	hábitos,	normas	e	outras	atitudes	dos	indivíduos.	

Cada	componente	da	atitude	(cognitiva,	afetiva	e	comportamental)	implica	a	

interação	e	 inter-relação	entre	o	 indivíduo	e	o	ambiente.	As	três	componentes	de	

atitudes	coincidem,	na	medida	em	que	todas	são	avaliações	do	objeto	atitudinal.	

Alguns	 autores,	 como	 Rodrigues	 (1972,	 p.	 343),	 exaltam	 a	 componente	

afetiva	da	atitude	ao	afirmar	que	esta	demonstra	“…um	sentimento	pró	ou	contra	

um	objeto	social	ou	qualquer	produto	da	atividade	humana”.	Outros,	por	sua	vez,	

abordam	mais	o	conceito	através	do	seu	carácter	avaliativo,	como	Lamberth	(1980,	

p.	184),	para	quem	este	 termo	é	visto	como	“uma	resposta	de	carácter	avaliativo	

relativamente	estável	face	a	um	objeto	que	tem	componentes	cognitivas,	afetivas	e	

provavelmente	comportamentais.”	

Mas,	geralmente,	a	perspetiva	mais	defendida	e	citada	de	análise	do	termo	

tem	 como	 base	 um	 modelo	 das	 três	 componentes.	 Assim,	 o	 termo	 pode	 ser	

considerado	numa	visão	multidimensional.	

	

2.2.2.	A	Avaliação	das	Atitudes	

	

O	estudo	das	atitudes	e	sua	avaliação	são	de	extrema	dificuldade,	uma	vez	

que	 estas	 se	 apresentam	 de	 forma	 latente,	 isto	 é,	 inferidas	 e	 não	 diretamente	

observáveis.	A	medição	das	atitudes	corresponde	à	avaliação	de	um	de	três	tipos	de	

resposta	atitudinal	–	respostas	afetivas,	cognitivas	e	comportamentais	–	e	a	opção	

pelos	diferentes	tipos	de	medida	prende-se	com	definição	de	atitude	por	parte	do	

autor.	(Lima,	1996).	

Segundo	 Lima	 (1996,	 p.	 174)	 “A	 longa	 história	 das	 atitudes	 na	 psicologia	

social	 permite	 que	 se	 tenham	 desenvolvido	 formas	 estruturadas	 de	 avaliar	 as	

atitudes	que	podemos	dividir	em	três	grandes	grupos:	técnicas	de	papel	e	lápis	(as	

escalas	 de	 atitudes),	 técnicas	 psicofisiológicas	 (medidas	 corporais)	 e	 técnicas	 de	

observação	do	comportamento	(medidas	comportamentais)	”.	
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Numa	primeira	fase	do	estudo	das	atitudes,	o	esforço	de	numerosos	autores	

consistiu	 em	 individualizar	 as	 atitudes,	 através	 da	 construção	de	 instrumentos	de	

medida	 com	 o	 objetivo	 de	 situar	 uns	 indivíduos	 relativamente	 aos	 outros.	 Neste	

sentido,	utilizavam	escalas	de	atitudes,	que	medissem	as	diferenças	de	disposição	a	

respeito	dos	objetos	de	atitudes,	como	uma	instituição,	um	partido	político	ou	uma	

etnia	específica.	A	escala	apresenta-se	como	uma	técnica	que	“parte	do	princípio	de	

que	 podemos	 mediar	 as	 atitudes	 através	 das	 crenças,	 opiniões	 e	 avaliação	 dos	

sujeitos	acerca	de	um	determinado	objeto,	e	que	a	forma	mais	direta	de	acedermos	

a	 estes	 conteúdos	 cognitivos	 é	 através	 da	 auto-descrição	 do	 posicionamento	

individual.”	(Lima,	1996,	p.	174).	

Uma	das	escalas	que	podem	ser	usadas	para	medir	a	atitude	é	a	escala	de	

Thurstone	 (1971),	 constituída	 por	 uma	 série	 de	 frases	 relativamente	 às	 quais	 o	

indivíduo	 deve	 referir	 se	 concorda	 ou	 não.	 A	 atitude	 do	 participante	 é,	 assim,	

medida,	fazendo	a	média	ponderada	dos	itens	em	que	houve	acordo,	sendo	que	os	

fatores	 de	 ponderação	 são	 calculados	 durante	 a	 fase	 de	 construção	 da	 escala.		

Assim	 sendo,	 esta	 é	 a	 escala	 dos	 intervalos	 aparentemente	 iguais	 na	medida	 em	

que	 “caracteriza	 a	 atitude	 do	 sujeito	 através	 do	 seu	 posicionamento	 face	 a	

estímulos	 previamente	 cotados”	 (Lima,	 1996:	 174).	 Nesta	 escala,	 Thurstone	

começava	 por	 organizar	 um	 conjunto	 de	 frases	 que	 manifestavam	 opiniões	

relativamente	a	qualquer	objeto	social,	desde	o	“favorável”	ao	“desfavorável”.	

Ferreira	 (2012)	 explica	 que	 estas	 seriam	 posteriormente	 entregues	 a	 um	

grupo	 de	 juízes,	 que	 objetivamente	 selecionavam	 as	 frases	 e	 as	 colocavam	 em	

categorias	 iguais	 entre	 si.	 As	 categorias	 são	 11	 e	 vão	 desde	 o	 mais	 favorável	

(categoria	 11)	 ao	 mais	 desfavorável	 (categoria	 1),	 havendo	 uma	 posição	 neutra	

(categoria	6).	Ao	participante	era	requerido	que	identificasse	as	frases	ou	itens	com	

as	quais	concordava.	A	escala	dos	valores	médios	ou	medianos	das	afirmações	com	

as	quais	cada	inquirido	concordava	servia	para	medir	a	sua	atitude.	

Apesar	 de	 muito	 popular,	 esta	 escala	 apresentava	 algumas	 desvantagens:	

em	 primeiro	 lugar,	 era	muito	 demorado	 construir	 esta	 escala	 e	 foi	 demonstrado	

empiricamente	a	possibilidade	de	interferência	das	atitudes	dos	próprios	 juízes	ao	

agrupar	os	itens.	
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Outra	escala	usada	na	avaliação	das	atitudes	é	a	escala	de	tipo	Likert,	uma	

técnica	que	faz	uso	de	uma	série	de	frases	através	das	quais	o	sujeito	seria	avaliado.	

Assim,	o	objetivo	é	medir	a	atitude	do	participante	somando,	ou	calculando	a	média	

do	nível	escolhido	para	cada	item.	Com	esta	escala,	Likert	conseguia	eliminar	o	uso	

de	 juízes	 passando	 todo	 o	 processo	 a	 ter	 como	 ponto	 fulcral	 os	 indivíduos	 que	

seriam	submetidos	aos	questionários	elaborados	pelo	investigador.	

Assim	sendo,	os	participantes	nos	questionários	têm	que	indicar	através	de	

uma	escala	de	cinco	valores	a	sua	opinião	relativamente	ao	objeto	de	estudo.	Essa	

escala	não	 se	 encontra	 limitada	 a	 esses	 cinco	 itens.	Numa	etapa	 subsequente,	 as	

respostas	colhidas	servem	para	criar	um	somatório	total	que	representará	a	atitude	

manifestada	 pelo	 indivíduo	 participante.	 Numa	 fase	 final,	 realiza-se	 uma	 análise	

fatorial	 para	 definir	 os	 itens	 que	 mais	 se	 correlacionam	 com	 os	 valores	 dos	

restantes	 itens.	 Logo,	 os	 itens	 que	 têm	 uma	 correlação	 pobre	 com	 o	 total	 do	

somatório	são	eliminados	e	os	restantes	são	utilizados	para	produzir	um	índex	das	

atitudes	(Manstead	&	Hewstone,	1995).	

Por	ser	menos	dispendioso	e	de	fácil	aplicação,	tornou-se	no	instrumento	de	

medição	das	atitudes	mais	conhecido.	No	entanto,	como	afirma	Lima	(1996)	ele	não	

é	“	(…)	capaz	de	garantir	a	medição	numa	escala	intervalar”.	

Falando	 dos	 Diferenciadores	 Semânticos	 propostos	 por	 Osgood,	 Suci	 &	

Tanenbaum	(1957,	cit.	por	Lima,	1996),	eles	são	um	método	popular	na	avaliação	

das	 atitudes	 usando,	 para	 o	 efeito,	 uma	 escala	 de	 adjetivos	 e	 os	 seus	 antónimos	

(ex.:	 bonito/feio;	 grande/pequeno),	 tendo	 os	 participantes	 de	 optarem	 por	 uma	

posição	na	escala	de	variações	de	sete	pontos.	

Na	opinião	de	Pinheiro	(2001),	o	maior	benefício	desta	técnica	do	dife	reside	

no	facto:	“(…)	de	o	mesmo	conjunto	de	adjetivos	servir	para	avaliar	qualquer	objeto	

de	 atitude.	 Por	 outro	 lado,	 transfere	 para	 as	 atitudes	 a	 característica	 da	

unidimensionalidade,	pressupondo	assim	que	a	posição	do	sujeito	é	contínua.”	

A	mesma	autora	 (2001)	destaca	o	 teórico	Guttman	que,	em	1944	apresentou	um	

método	de	escalogramas	ou	escalas	nos	seguintes	termos:		
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“Quando	 um	 indivíduo	 responde	 favoravelmente	 a	 qualquer	 das	

perguntas,	 responderá	 também	 favoravelmente	 a	 todos	 os	 itens	 a	

que	mais	 vulgarmente	 se	 dá	uma	 resposta	 favorável.	 É	 um	método	

com	um	conteúdo	muito	repetitivo,	mas	ao	mesmo	tempo	garante	a	

unidimensionalidade	da	escala.”	

Outra	 forma	de	medir	 as	 atitudes,	muito	 utilizada	 em	estudos	 de	 opinião,	

mas	também	em	áreas	aplicadas	da	psicologia,	utiliza	não	escalas	mas	apenas	uma	

pergunta,	em	que	a	posição	do	sujeito	é	avaliada	diretamente	utilizando	itens	que	

vão	 do	 “extremamente	 insatisfeito”	 (nº	 1)	 ao	 “extremamente	 satisfeito”	 (nº	 7)	

como	o	método	de	 Lima,	Vala	e	Monteiro	 (1890,	 cit.	 in	 Lima,	1996).	 “Trata-se	de	

uma	 metodologia	 muito	 menos	 fiável	 e	 muito	 mais	 maleável	 a	 estratégias	 de	

autoapresentação	do	que	as	escalas	de	atitude,	mas	que	permite	obter	resultados	

de	uma	forma	rápida”.	(Lima,	1996,	p.	180.).	

Uma	 forma	 indireta	 de	 medir	 as	 atitudes	 é	 as	 medidas	 corporais.	 Alguns	

autores	 optam	 por	 estas	medidas	mais	 indiretas	 de	 avaliar	 atitudes	 visto	 que	 se	

apresentam	mais	fiáveis	e	menos	sujeitas	a	falsos	resultados.	

Estes	 instrumentos	de	avaliação	das	 atitudes	 correspondem	a	 sinais	que	o	

corpo	humano	revela,	sendo	que	esses	indícios	podem	ir	desde	o	corar,	o	palpitar	

do	 coração,	 o	 suor	 que	 se	 aloja	 nas	 mãos	 e	 no	 rosto.	 É	 possível	 separarmos	 as	

respostas	dadas	por	secções:	as	“respostas	naturais	escondidas”	que	se	referem	a	

alterações	corporais	ao	nível	fisiológico	que	são	dificilmente	observáveis	a	olho	nu	e	

que	não	estão	ao	alcance	do	controlo	voluntário	do	sujeito	(resposta	da	pele	e	da	

pupila)	 e	 as	 “respostas	 naturais	 manifestas”	 que	 se	 referem	 ao	 estudo	 do	

comportamento	não-verbal	 (postura	e	 /	ou	expressão	do	 rosto);	 “falsas	 respostas	

fisiológicas”,	em	que	se	utiliza	um	falso	indicador	fisiológico	e	se	tenta	convencer	o	

indivíduo	que	a	máquina	tem	sempre	razão	e	que	mede	a	veracidade	das	respostas	

apresentadas	e,	por	 fim,	as	 “respostas	 fisiológicas	 condicionadas”	que	pretendem	

superar	a	diversidade	de	interpretações	possíveis	das	respostas	escondidas.	

Este	campo	de	investigação	é	muito	interessante.	No	entanto,	esta	forma	de	

medir	as	atitudes	é	muito	dispendiosa	e	pouco	produtiva,	devido	à	árdua	tarefa	de	

avaliar	de	forma	geral	as	respostas	emocionais	dos	indivíduos.	Além	disso,	acresce	
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alguma	“dificuldade	de	interpretar	univocamente	as	respostas	psicofisiológicas	dos	

sujeitos	e	as	dificuldades	práticas	de	aceder	a	este	tipo	de	material	para	o	registo	

das	respostas.”	(Lima,	1996,	p.	184).	

A	 avaliação	 dos	 comportamentos	 possibilita	 a	 superação	 da	 falta	 de	

sinceridade	que	é	possível	nas	medidas	de	auto-descrição	e	produzir	observações	

em	 meio	 natural,	 impossível	 através	 das	 medidas	 corporais.	 “Deste	 modo,	 as	

técnicas	 comportamentais	 mais	 importantes	 neste	 domínio	 referem-se	 a	

observações	 de	 comportamentos	 reveladores	 de	 atitudes,	 mas	 observações	 que	

passam	 completamente	despercebidas	 aos	 sujeitos”	 (Lima,	 1996,	 p.	 184).	Mesmo	

esta	forma	de	avaliação	das	atitudes	não	está	isenta	das	influências	situacionais	na	

determinação	 do	 comportamento	 social.	 “Depois,	 a	 relação	 entre	 o	

comportamento	do	sujeito	e	a	inferência	da	sua	atitude	é	deixada	completamente	

nas	 mãos	 de	 experimentador.	 E,	 […]	 não	 é	 linear	 nem	 simples	 que	 o	

comportamento	das	pessoas	corresponda	à	sua	atitude.”	(Lima,	1996,	p.	185).	

Nos	nossos	dias,	com	a	incidência	de	trabalhos	sobre	a	cognição	social,	uma	

visão	mais	complexa	de	estrutura	 interna	das	atitudes	se	 impõe.	Graças	à	difusão	

de	 programas	 de	 tratamento	 de	 dados,	 das	 análises	 e	 representações	 gráficas,	

mostram-se	 as	 posições	 ocupadas,	 respetivamente,	 por	 objetos	 de	 atitudes	 e	

grupos	sociais,	em	espaços	pluridimensionais.	

As	 atitudes	 distinguem-se	 de	 outros	 conceitos	 próximos	 como	 opiniões	 e	

ideologia	 através	 de	 metodologias	 de	 análise	 fatorial.	 Segundo	 Lima	 (1996),	 as	

opiniões	definem-se	por	respostas	a	itens	unidimensionais,	enquanto	as	atitudes	se	

extraem	 do	 conjunto	 de	 itens	 definidos	 através	 da	 análise	 fatorial	 das	 opiniões.	

Nesta	perspetiva,	a	ideologia	é	constituída	pelo	agrupamento	de	atitudes	extraídas	

de	uma	análise	fatorial	de	segunda	ordem.	

Corroboramos	a	opinião	de	Pinheiro	 (2001)	e	consideramos	que	“Podemos	

dizer	que	as	atitudes,	como	constructo	hipotético	no	campo	da	Psicologia	Social,	se	

têm	mostrado	instrumento	de	extremo	uso	na	explicação	e	consequente	predição	

do	comportamento	social	humano.”	
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No	entanto,	segundo	Bairrão,	“quaisquer	que	sejam	as	técnicas	empregues,	

permanece	 o	 problema	 metodológico	 de	 fundo	 que	 é,	 em	 nosso	 entender	 a	

qualidade	e	a	validade	(nas	suas	várias	aceções)	do	constructo	ou	constructos	que	

se	pretende	utilizar”(Bairrão	et	al.,	1986,	p.	91).	

	
2.2.3.	Atitudes	dos	Professores	Face	à	Inclusão:		Alguns	estudos	
	

Um	dos	desafios	que	se	coloca	atualmente	à	Escola	é	o	de	educar	todos	os	

alunos	sem	exceção.	O	direito	de	todos	os	alunos	à	educação	no	ensino	regular	é	

hoje	 inquestionável,	 contudo	 há	 ainda	 práticas	 pouco	 consonantes	 com	 o	 que	

deveria	ser	corrente	nas	nossas	instituições	de	ensino.	Os	obstáculos	à	consecução	

de	 uma	 política	 educativa	 verdadeiramente	 abrangente	 poderão	 advir,	 além	 de	

muitos	outros	fatores,	das	atitudes	dos	vários	atores	que	interagem	na	dinâmica	do	

processo	educativo,	nomeadamente,	do	grupo	docente.		

Desde	que	o	movimento	integrativo	começou	a	dar	os	primeiros	passos	que	

se	 desenvolveram	 numerosas	 investigações	 sobre	 as	 atitudes	 face	 a	 alunos	 com	

NEE.	 No	 entanto,	 Larrivee	 e	 Cook	 (1979)	 afirmam	 que	 estas	 investigações	 são	

minoritárias	 relativamente	 a	 outros	 estudos	 face	 à	 integração	 e	 mesmo	 assim	

apontam	uma	grande	fragilidade	metodológica	relativamente	a	este	tipo	de	estudos	

(Garcia	 e	 Alonso,	 1985).	 Segundo	 Larrivee	 e	 Cook	 (1979,	 p.	 316)	 “it	 seems	

reasonable	 to	 expect	 that	 teacher	 attitude	 toward	 mainstreaming	 would	 be	

affected	by	various	institutional	variables”.	

O	 sucesso	da	 inclusão	escolar	poderá	depender,	em	grande	parte,	de	uma	

variável	 muito	 importante:	 as	 atitudes	 dos	 professores	 face	 à	 inclusão	 escolar.	

Garcia	e	Alonso	(1985,	p.	52)	consideram	que	para	que	a	integração	se	alcance	com	

êxito,	será	necessário	“controlar	variables	clave.	Una	de	estas	variables	clave	es	 la	

actitud	de	los	maestros	hacia	la	integración	escolar”.	

De	 acordo	 com	 o	 estudo	 da	 UNESCO	 (2005)	 as	 atitudes	 positivas	 dos	

professores	relativamente	à	inclusão	dependem	fortemente	da	sua	experiência,	do	

tamanho	das	turmas	e	sobretudo	a	capacidade	de	trabalho	são	fatores.	Por	outro	

lado,	as	atitudes	negativas	dos	professores	e	dos	restantes	adultos,	de	acordo	com	
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alguns	estudos,	são	o	maior	obstáculo	à	inclusão,	uma	vez	que	as	crianças	não	têm	

preconceitos	 até	 ao	momento	 em	 que	 os	 adultos	 os	 revelem.	 Deste	modo,	 este	

estudo	 salienta	 que	 “A	mudança	 de	 atitudes	 implica	mudanças	 significativas	 nos	

conceitos	e	comportamentos.	Entre	outros	 fatores,	esta	é	a	 razão	pela	qual	é	 tão	

difícil	conseguir	a	mudança”	(UNESCO,	2005,	p.19).			

As	 atitudes	 dos	 professores	 face	 à	 inclusão	 de	 crianças	 com	Necessidades	

Educativas	 Especiais	 em	 escolas	 regulares	 têm	 então	 sido	 objeto	 de	 estudos	 e	

investigações	de	vária	ordem	de	modo	a	descobrir-se	quais	os	fatores	que	estão	na	

génese	 das	 atitudes	 negativas	 face	 às	 pessoas	 com	 NEE	 para	 que	 se	 possa	

manipular	 esses	 fatores	 e,	 consequentemente,	 modificar	 essas	 atitudes	 com	 o	

objetivo	 de	 melhorar	 as	 práticas	 conducentes	 a	 uma	 inclusão	 bem-sucedida.	

Segundo	Cliné	(1981	cit.	por	Garcia	e	Alonso,	1985),	num	colóquio	de	diretores	de	

educação	especial	(Universidade	de	Miami,	1974),	identificaram-se	quatro	grandes	

obstáculos	à	integração	escolar	de	alunos	com	NEE:	

1º	 -	 As	 atitudes	 dos	 professores	 do	 ensino	 regular	 face	 aos	 alunos	 com	

deficiência;	

2º	-	As	atitudes	e	a	boa	vontade	da	administração	geral;	

3º	-	A	carência	de	recursos	financeiros;	

4º	-	A	falta	de	especialistas	de	apoio.	

Na	opinião	de	Ferreira	 (2012:	49),	o	estudo	elaborado	por	Cline	 (1981)	 fez	

emergir	as	seguintes	conclusões:	

“1º	-	A	presença	ou	ausência	de	uma	classe	ou	de	um	programa	especial	numa	
escola,	não	está	relacionado	com	as	atitudes	dos	professores,	nem	com	o	
conhecimento	que	os	diretores	têm	das	crianças	com	NEE;	

	

2º	-	As	atitudes	dos	diretores	face	à	integração	são	semelhantes	às	dos	técnicos	de	
educação	especial,	relativamente	às	crianças	portadoras	de	deficiência	mental	
ligeira.	Contudo,	observaram-se	atitudes	mais	positivas	por	parte	dos	diretores	
perante	as	crianças	com	deficiência	mental	moderada	ou	grave;	

	

3º	-	Em	todas	as	áreas	examinadas,	os	diretores	demonstraram	um	conhecimento	
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significativamente	reduzido	em	relação	ao	dos	técnicos	de	educação	especial,	
constatando-se	ainda,	que	os	que	tinham	uma	experiência	de	menos	de	dez	anos	
possuíam	mais	informação	do	que	os	que	possuíam	mais	experiência.”	

	

Para	 assegurar	 o	 sucesso	 da	 inclusão,	 é	 importante	 que	 os	 diretores	 das	

escolas	exibam	comportamentos	que	promovam	a	integração,	aceitação	e	sucesso	

dos	 alunos	 com	 deficiência	 nas	 turmas	 do	 ensino	 regular.	 Num	 estudo	 levado	 a	

cabo	por	Praisner	(2003)	onde	foram	inquiridos	408	diretores	de	escolas	do	ensino	

básico,	 cujo	 objetivo	 era	 compreender	 quais	 os	 fatores	 que	 influenciariam	 as	

atitudes	 face	 à	 inclusão,	 os	 resultados	 indicaram	que	 as	 atitudes	de	 1	 em	 cada	5	

diretores	 são	 positivas,	 enquanto	 os	 restantes	 mostravam	 incertezas.	 As	

experiências	positivas	 com	alunos	com	deficiência	e	a	exposição	aos	 conceitos	de	

educação	especial	estão	associados	a	atitudes	mais	positivas	em	relação	à	inclusão.	

Para	além	disso,	diretores	com	mais	atitudes	e	/	ou	experiências	positivas	exibiam	

mais	 tendências	 para	 colocar	 alunos	 em	 meios	 menos	 restritivos.	 Foram	

encontradas	diferenças	ao	nível	das	experiências	e	da	colocação	dos	alunos	entre	

categorias	 de	 deficiência.	 Os	 resultados	 enfatizam	 a	 importância	 de	 práticas	

inclusivas	 que	 deem	 aos	 diretores	 experiências	 positivas	 com	 alunos	 de	 todos	 os	

tipos	de	deficiência,	bem	como	promover	formação	específica	entre	os	diretores.	

Sanson	e	Reason	 (1988)	 conduziram	um	estudo,	através	do	qual	destacam	

alguns	 fatores	 a	 ter	 em	 consideração	 num	 processo	 de	 integração.	 Estes	 fatores	

foram	 referenciados	 pela	 sua	 pertinência	 educacional	 e	 pelas	 interações	 que	

implicam	com	a	nova	realidade	escolar.	Os	fatores	destacados	foram	a	realização	do	

aluno,	a	aceitação	dos	parceiros,	as	atitudes	dos	professores,	a	atitude	dos	pais	e	a	

organização	curricular.	

Scruggs	e	Mastropieri	(1996)	realizaram	um	levantamento	sobre	as	atitudes	

dos	 professores	 e	 concluíram	 que	 cerca	 de	 65%	 dos	 professores	 inquiridos	

acreditavam	 na	 inclusão	 de	 alunos	 com	 deficiência.	 Simon	 (1991),	 num	 estudo	

efetuado	 sobre	 o	 mesmo	 tema,	 conseguiu	 obter	 também	 um	 parecer	

medianamente	favorável	à	integração.	No	entanto,	Correia	e	Cabral	(1999,	p.	40	cit.	

por	Correia,	1999),	citando	Kauffman	 (1989),	 referem	que	“muitos	professores	do	
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ensino	regular	ainda	não	aceitaram	completamente	a	ideia	de	inserção	dos	alunos	

com	necessidades	educativas	especiais	nas	classes	regulares”.	

Num	 estudo	 realizado	 em	 Oslo,	 acerca	 da	 forma	 como	 os	 professores	

percecionavam	e	 compreendiam	 a	 educação	 inclusiva	 (Yeibyo,	 2012),	 verificou-se	

que	estes	nutriam	uma	visão	otimista	da	 inclusão.	No	entanto,	este	otimismo	era	

facilmente	 encoberto	 pelos	 desafios	 técnicos	 e	 práticos	 que	 a	 educação	 inclusiva	

coloca,	como	o	excesso	de	conteúdo,	o	tempo	escasso	para	o	abordar	na	totalidade	

e	 a	questão	 financeira	 foram	as	 razões	mais	 apontadas	para	as	 suas	dificuldades.	

Por	outro	lado,	alguns	dos	participantes	referiam	ser	da	opinião	que	são	igualmente	

necessárias	escolas	do	ensino	regular	e	do	ensino	especial.	

Quanto	aos	benefícios	da	inclusão,	os	professores,	na	sua	generalidade,	são	

da	opinião	que	os	alunos	sem	deficiência	não	são	prejudicados	com	a	inclusão	dos	

seus	 colegas	 com	 deficiências,	 não	 sendo	 afetada	 a	 sua	 evolução	 académica.	

Scruggs	 e	 Mastropieri	 (1996),	 no	 seu	 inventário	 de	 estudos,	 observaram	 que	 a	

maioria	dos	professores	inquiridos	concordou	que	os	alunos	com	e	sem	deficiência	

beneficiavam	com	as	experiências	de	integração.	Alguns	estudos	apresentam	bons	

resultados	num	item	indicador	do	não	prejuízo	para	os	restantes	membros	da	classe	

face	 ao	 contacto	 com	 crianças	 com	 NEE.	 No	 entanto,	 Simon	 (1991)	 apresentou	

valores	menos	 otimistas	 vindos	 de	 um	 inquérito	 realizado	 a	 docentes	 escolhidos	

aleatoriamente.	 Apenas	 55%	 considerou	 não	 haver	 prejuízo	 no	 contacto	 entre	

crianças	com	NEE	e	as	outras	da	sala	de	aula.	

Um	 dos	 primeiros	 estudos	 sobre	 as	 atitudes	 dos	 professores	 face	 à	

integração	foi	feito	após	a	publicação	do	Warnock	Report,	a	partir	do	qual	resultou	

a	elaboração	de	um	instrumento	de	medida	denominado	ATDP	(attitudes	towards	

disable	people).	Os	resultados	mostraram	que	as	professoras	eram	mais	tolerantes	

em	relação	à	integração	do	que	os	professores.	

Num	 estudo	 realizado	 por	 Gallis	 e	 Tanner	 (1995)	 com	 o	 objetivo	 de	

determinar	 as	 perceções	 dos	 professores	 face	 à	 inclusão,	 estes	 autores	 davam	

como	hipótese	o	facto	de	a	falta	de	experiência	profissional	possibilitar	uma	maior	

abertura	 perante	 a	 educação	 inclusiva.	 No	 entanto,	 constataram	 precisamente	 o	

oposto:	“it	appears	 that	educators	who	have	been	 in	 the	 field	 for	many	years	 feel	
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more	 strongly	 that	 they	 have	 support	 for	 educational	 changes	 and	 view	 inclusive	

education	 more	 positively	 than	 their	 less	 experienced	 peers.”	 (Gallis	 and	 Tanner,	

1995,	p.	17).	

No	 que	 diz	 respeito	 à	 variável	 idade	 e	 tempo	 de	 serviço,	 os	 dados	

encontrados	 revelam	que	 são	os	professores	mais	novos	e	 com	menos	 tempo	de	

serviço	que	se	mostraram	mais	favoráveis	à	integração	(Ward	&	Center,	1987).	

A	experiência	profissional	pode	constituir	uma	das	variáveis	que	afetam	as	

atitudes	 dos	 professores	 face	 à	 integração	 de	 alunos	 com	 NEE.	 Porém,	 tanto	 a	

definição	 das	 variáveis	 como	 o	 grau	 de	 importância	 dessas	 mesmas	 constitui	

matéria	para	a	qual	não	há	concordância	entre	os	investigadores.	

Relativamente	 à	 perceção	 que	 os	 professores	 têm	 acerca	 do	 seu	

desempenho,	o	que	reporta	à	sua	formação	pedagógica,	habilitações	e	capacidades	

para	 lidar	 com	a	 inclusão	de	 alunos	 com	NEE,	 os	 docentes,	 na	 generalidade,	 têm	

uma	 perspetiva	 um	 pouco	 negativa.	 Vários	 estudos	 realizados,	 entre	 eles,	 o	 de	

Simon	 (1991),	 confirmaram	 o	 grande	 número	 de	 docentes	 que	 não	 se	 sente	

confiante	em	relação	às	suas	competências	formais	para	lidar	com	esta	situação.	

Um	 estudo	 acerca	 das	 opiniões	 e	 práticas	 relacionadas	 com	 a	 avaliação	 e	

diferenciação	no	ensino	relativamente	a	alunos	com	deficiências	de	baixa	incidência	

(Kurth,	Gross,	 Lovinger	&	Catalano,	2012),	que	 contou	com	a	participação	de	139	

professores	 de	 escolas	 inclusivas,	 encontrou	 que	 (1)	 os	 professores	 do	 ensino	

regular	 e	 os	 do	 ensino	 especial	 têm	 práticas	 diferentes	 no	 que	 diz	 respeito	 à	

avaliação	dos	alunos	com	deficiência;	(2)	os	professores	do	ensino	regular	e	os	do	

ensino	 especial	 também	 reportaram	 diferenças	 no	 que	 concerne	 ao	 nível	 de	

conforto	e	de	formação	para	avaliar	alunos	com	deficiências,	sendo	os	professores	

do	 ensino	 especial	 que	 se	 sentem	mais	 preparados;	 (3)	 os	 professores	 do	 ensino	

básico	estão	mais	recetivos	a	aceitar	modificações	no	seu	trabalho	que	os	do	ensino	

secundário;	(4)	os	professores	do	ensino	secundário	referem	fazer	diferenciação	no	

ensino	menos	frequentemente	que	os	professores	do	ensino	básico.	
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Larrivee	e	Cook	(1979	cit.	por	Garcia	e	Alonso,	1985)	referem	que	as	atitudes	

face	à	integração	são	afetadas	por	diversas	variáveis	institucionais,	que	subdividem	

em	dois	grupos:	

1. As	 variáveis	 relacionadas	 com	 o	 meio	 escolar:	

nível	 educativo,	 número	 de	 alunos	 por	 turma,	

dimensão	e	tipo	de	escola;	

2. As	 variáveis	 percetivas	 dos	 professores:	 grau	 de	

êxito	 conseguido	 com	 alunos	 com	 NEE,	 nível	 de	

apoio	 administrativo	 recebido	 e	 disponibilidade	

de	serviços	de	apoio.	

	

Estes	 autores	 referem	que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 tendem	 a	 ser	mais	

positivas	quanto	mais	baixo	é	o	nível	educativo	e	que	o	primeiro	tipo	de	variáveis	

não	parece	afetar	as	atitudes	dos	professores,	ao	contrário	do	segundo	grupo	onde	

se	 observa	 a	 relação.	 Os	 autores	 consideram	 as	 variáveis	 “nível	 de	 apoio	

administrativo	 recebido”	 e	 “disponibilidade	 de	 serviços	 de	 apoio”	 como	 variáveis	

importantes;	 a	 variável	 “grau	 de	 êxito	 conseguido”	 é	 perspetivada	 como	 a	 mais	

significativa	 e	 relacionam-na	 com	 outras,	 como	 o	 “nível	 de	 informação”,	

“conhecimento”,	 “competências	 específicas”,	 “contacto	 e	 experiência	 com	 alunos	

com	 NEE”.	 Salientam,	 no	 entanto,	 que	 é	 necessário	 realizar	 mais	 estudos	 para	

confirmar	estes	aspetos	(Garcia	e	Alonso,	1985,	pp.	52-53).	

No	 que	 respeita	 ao	 nível	 de	 ensino,	 parece-nos	 que	 essas	 adaptações	

acontecem,	mais	frequentemente,	ao	nível	do	ensino	básico,	além	de	que,	à	medida	

que	 a	 exigência	 de	 ensino	 aumenta	 (secundário	 e	 superior),	 a	 importância	 e	 a	

qualidade	das	 adaptações	parece	diminuir	 (Associação	Portuguesa	de	Deficientes,	

2005).	

No	ensino	superior,	por	hipótese,	a	realidade	educativa	é	significativamente	

diferente,	comparando	com	o	ensino	básico.	De	acordo	com	Bisol	et	al.	(2010),	para	

se	 conseguir	 uma	 verdadeira	 educação	 superior	 inclusiva,	 as	 mudanças	 naquelas	
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instituições	 implicam,	 obrigatoriamente,	 mudanças	 noutros	 sectores,	 como	 por	

exemplo,	 no	 papel	 dos	 professores.	 A	 resistência	 destes	 profissionais	 está	

frequentemente	associada	à	 falta	de	treino	destas	competências	na	sua	 formação	

de	 base,	 à	 valorização	 do	 ensino	 tradicional,	 à	 dificuldade	 na	 funcionalidade	 das	

tarefas	e	à	incerteza	na	execução	de	novas	estratégias	(Silva,	2009).	No	entanto,	há	

muitos	docentes	que	dão	importância	à	informação	acerca	da	educação	inclusiva,	e	

a	necessidade	da	adaptação	metodológica	(Correia	et	al,	2011).	

Villa	et	al.	(1996)	referem	que	os	docentes	apontam	como	aspetos	basilares	

influenciadores	da	atitude	o	apoio	da	gestão	e	administração	da	escola,	o	tempo	de	

interação	entre	os	técnicos	do	ensino	regular	e	especial	e	experiência	de	contacto	e	

de	trabalho	com	alunos	com	deficiência,	factos	também	apontados	por	Zanandrea	e	

Rizzo	(1998).	

Outros	 estudos,	 como	 os	 de	 Harasymiw	 e	 Horne	 (1975	 cit.	 por	 Garcia	 e	

Alonso,	 1985),	 tentaram	 relacionar	 as	 atitudes	 dos	 professores	 relativamente	 à	

integração	 com	 variáveis	 tais	 como	 “sexo”,	 “idade”,	 “nível	 de	 ensino”,	 “anos	 de	

experiência”	 e	 “formação	 específica”,	 não	 encontrando	 qualquer	 ligação.	

Zanandrea	e	Rizzo	 (1998)	apresentam,	entre	outros,	os	anos	de	 serviço,	 ações	de	

formação	 específicas,	 anos	 de	 ensino	 com	 alunos	 com	 deficiência	 e	 competência	

apercebida,	 como	 estando	 relacionadas	 com	 as	 atitudes	mais	 favoráveis	 perante	

esta	problemática.	Keith	e	Ross	(1998)	concluíram	que	uma	maior	exposição	face	à	

deficiência	em	termos	de	treino	e	experiência	está	relacionada	com	atitudes	mais	

favoráveis.	

McCauley	et	al.	(1978)	referem	que	quanto	menos	anos	de	experiência	têm	

os	 professores	maior	 são	 atitudes	 positivas	 demonstradas	 e	 relevam	 que	 o	 item	

“sexo”	não	revela	nenhuma	diferença	significativa	face	ao	tipo	de	atitudes	(Garcia	e	

Alonso,	1985).	

Vayer	e	Roncin	(1992)	referem	que	quanto	mais	 jovens	são	os	professores,	

mais	 consideram	 a	 inclusão	 e,	 consequentemente,	 têm	 atitudes	 mais	 positivas.	

Stephens	 e	 Braun	 (1980)	 demonstraram	 a	 existência	 de	 uma	 relação	 significativa	

entre	as	atitudes	dos	docentes	em	função	da	idade.	
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Um	 estudo	 conduzido	 por	 Bennett	 (1997)	 sobre	 as	 perspetivas	 dos	

professores	e	dos	pais	quanto	à	 inclusão	 refere	que	enquanto	os	docentes	 focam	

como	 fatores	 significativos	 os	 recursos	 e	 as	 adaptações	 curriculares,	 os	 pais	

consideram	as	atitudes	dos	professores	fundamentais,	considerando	que	a	maioria	

tem	 atitudes	 pouco	 positivas	 face	 aos	 seus	 filhos	 com	 NEE.	 Os	 dados	 sugerem	

também	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 face	 ao	 conceito	 de	 inclusão	 e	 ao	

envolvimento	dos	pais	estão	fortemente	relacionadas	com	as	suas	perceções	sobre	

a	 qualidade	 das	 suas	 experiências	 com	 pais	 de	 crianças	 com	 deficiência:	 “While	

positive	 attitudes	 may	 lead	 to	 positive	 experiences,	 positive	 experiences	 may	 in	

turn	cultivate	positive	attitudes”.	(Bennett	et	al.,	1997,	p.	123).	

Estudos	que	se	debruçam	sobre	a	relação	entre	as	atitudes	dos	professores	

e	 categorias	 de	 diagnóstico	 envolvidas,	 parecem	 concluir	 que	 quanto	 mais	

complexo	 for	 o	 diagnóstico	 menos	 positivas	 são	 as	 atitudes.	 Vários	 estudos	

apontam	 para	 a	 mesma	 conclusão	 que	 o	 estudo	 de	 Vayer	 e	 Roncin	 (1992):	 as	

atitudes	 dos	 professores	 são	 mais	 favoráveis	 quando	 se	 trata	 de	 crianças	 com	

deficiências	 mentais	 ligeiras	 e	 deficiências	 físicas	 e	 menos	 favoráveis	 quando	 se	

trata	 de	 crianças	 com	 deficiências	 físicas	 muito	 acentuadas,	 deficiências	 mentais	

graves	e	perturbações	emocionais.	

Garcia	e	Alonso	(1985),	no	seu	estudo	sobre	as	atitudes	dos	professores	face	

à	 integração	 escolar	 de	 alunos	 com	 NEE,	 denominado	 por	 “Actitudes	 de	 los	

maestros	 hacia	 la	 integración	 escolar	 de	 niños	 con	 necesidades	 especiales”,	

apontavam	como	hipótese	a	inexistência	de	diferenças	significativas	em	termos	de	

atitudes	dos	docentes	face	à	 integração	de	crianças	com	NEE	segundo	o	“sexo”,	a	

“língua	 materna”,	 o	 “número	 de	 alunos	 por	 turma”,	 a	 “realização	 de	 atividades	

extracurriculares”	e	o	“tipo	de	centro”.	

No	entanto,	ao	nível	de	outras	variáveis,	são	colocadas	hipóteses	no	sentido	

de	se	verificarem	diferenças	significativas,	nomeadamente:	atitudes	mais	positivas	

face	à	integração	por	parte	de	professores	mais	jovens	e	os	professores	do	ensino	

especial,	 pelo	 tempo	 dedicado	 às	 crianças	 com	 NEE;	 dos	 professores	 que	

consideram	ter	maior	apoio	administrativo	ou	técnico	e	dos	professores	com	maior	

experiência	 docente,	 relativamente	 aos	 que	 têm	 maior	 experiência	 como	
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professores	com	atitudes	mais	ou	menos	positivas	face	à	integração	destas	crianças,	

segundo	as	 características	diagnosticadas;	 atitudes	menos	positivas	à	medida	que	

aumenta	o	nível	educativo.	

Os	autores	concluem	que	as	variáveis	“formação	dos	professores”,	“turmas	

reduzidas”,	 “tipo	 de	 deficiência”,	 “existência	 de	 atividades	 extracurriculares”,	

“informação”,	 “nível	 educativo”	 e	 “professores	 mais	 jovens”	 afetam	

significativamente	 as	 atitudes	 dos	 docentes,	 sendo	 a	 primeira	 a	 que	 apresenta	

maior	 grau	 de	 significância	 face	 o	 aumento	 de	 atitudes	 positivas	 enquanto	 as	

variáveis	“sexo”,	“língua	materna”,	“origem	dos	alunos”,	“tipo	de	escola”,	“nível	de	

apoio	 administrativo/técnico”	 e	 “tempo	 de	 integração”	 não	 apresentavam	

resultados	 significativos.	 A	 relação	 entre	 “atitudes”	 e	 a	 variável	 “atividades	

extracurriculares”	é,	segundo	a	sua	opinião,	a	mais	difícil	de	interpretar	e	requer	um	

estudo	 adicional	 desta	 variável,	 provavelmente,	 dependente	 de	 uma	 ou	 outra	

variável.	

Os	 professores	 que	 se	 diziam	 mais	 informados	 sobre	 integração,	

apresentavam	atitude	mais	positiva	o	que,	segundo	estes	autores,	teria	implicações	

imediatas	 na	 prática.	 Não	 se	 verifica	 uma	 associação	 efetiva	 entre	 atitudes	mais	

positivas	 e	 o	 “nível	 de	 apoio	 administrativo	 e	 técnico”,	 tal	 como	 se	 previra	

inicialmente,	embora	esta	hipótese	 tenha	sido	confirmada	em	estudos	anteriores.	

Uma	 possível	 explicação	 parece	 estar	 associada	 à	 homogeneidade	 de	 respostas	

dadas	pelos	professores	relativamente	a	estas	variáveis.	

Segundo	 este	 estudo,	 não	 existe	 qualquer	 relação	 entre	 a	 experiência	 dos	

docentes	e	as	suas	atitudes,	constatando-se,	no	entanto,	que	aos	professores	mais	

jovens,	 se	 associam	 relações	 mais	 positivas	 face	 à	 integração.	 Através	 de	 uma	

análise	 correlacional,	 os	 resultados	 apontaram	 para	 a	 existência	 de	 relações	

negativas	 e	 significativas	 face	 à	 variável	 “experiência	 docente”.	 Embora	 seja	 de	

realçar	o	facto	de	a	um	maior	tempo	de	experiência	na	integração	estar	associado	

todo	um	 leque	de	 conhecimentos	 e	 informações	 sobre	 crianças	 com	NEE,	 não	 se	

observam	 relações	 significativas	 entre	 a	 variável	 referida	 e	 as	 atitudes	 dos	

docentes.	
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Apesar	 de	 considerarem,	 no	 geral,	 que	 as	 atitudes	 se	 apresentavam	

positivas,	reconheceram	a	importância	de	“una	consideración	multidimensional	del	

estúdio	de	 las	actitudes	de	 los	maestros	hacia	 la	 integración	escolar	de	niños	com	

necesidades	especiales”.	(Garcia	e	Alonso,	1985,	p.	51).	Defenderam	também	que	o	

estudo	 das	 atitudes	 dos	 professores	 face	 à	 integração	 tem	 uma	 influência	

indiscutível	 no	 processo	 de	 mudança	 de	 uma	 filosofia	 baseada	 na	 “segregação”	

para	uma	filosofia	baseada	no	princípio	da	normalização.	Desta	forma,	é	de	extrema	

importância	 a	 análise	 da	 variável	 atitudes,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 a	

requalificação	 das	 atitudes	 dos	 professores	 face	 à	 integração	 escolar	 de	 crianças	

com	NEE.	

As	atitudes	têm	um	carácter	multifactorial	e	multidimensional	que	não	pode	

ser	 ignorado.	 No	 caso	 das	 atitudes	 dos	 professores,	 existem	 vários	 fatores	 que	

contribuem	ou	não	para	a	modificação	das	mesmas.	Os	estudos	apresentados	não	

são	 conclusivos	 e	 abrem	matéria	 para	 discussão.	 Por	 outro	 lado,	 o	 professor	 não	

constrói	deliberadamente	as	 suas	atitudes,	nem	são	produto	 isolado:	 resultam	de	

interações	que	estabelece	com	os	restantes	atores	sociais	em	diferentes	contextos,	

com	o	 seu	mundo	 social	 e	 cultural.	Além	de	 inúmeros	 fatores	que	 influenciam	as	

atitudes,	as	crenças,	as	perceções	e	os	sentimentos	“tornam	o	seu	estudo	difícil	e	

obrigam	a	abordagens	múltiplas	e	concorrentes”.	(Bairrão	et	al.,	1986,	p.	91).	

Os	primeiros	estudos,	relativamente	à	implementação	da	inclusão	educativa,	

referem	 que	 os	 professores	 do	 ensino	 regular	 não	 estão	 descontentes	 com	 o	

sistema	 de	educação	 especial,	 apresentando-se	 pelo	 contrário,	 pouco	 recetivos	 à	

introdução	de	programas	inclusivos,	preferindo	o	apoio	fora	da	sala	de	aula.	Esses	

professores	mostram-se	apreensivos	quanto	ao	seu	nível	de	preparação	para	 lidar	

com	 os	 alunos	 com	 necessidades	 educativas	 especiais,	 bem	 como	 em	 relação	 à	

qualidade	das	aprendizagens	académicas	que	estes	possam	adquirir	e	com	o	tempo	

que	 seria	necessário	despender	para	um	atendimento	 individualizado	 (Semmel	et	

al.,	1991).	

Por	 outro	 lado,	 alguns	 grupos	 profissionais	 continuam	 a	 expressar	 a	 sua	

preocupação,	em	relação	ao	entendimento	que	as	escolas	possam	ter	do	conceito	

de	 inclusão,	 confundindo	este	com	o	conceito	de	 integração	 (Council	 for	Learning	
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Disabilities	1993;	Learning	Disabilities	Association,	1993).	Estas	organizações	não	se	

opõem	 à	 implementação	 de	 escolas	 inclusivas,	 mas	 acreditam	 que	 deve	 ser	

mantido	 um	 contínuo	 de	 serviços	 e	 advertem	 que	 os	 dois	 conceitos	 (inclusão	 e	

integração)	 não	 devem	 ser	 entendidos	 como	 sinónimos	 (Bender,	 Vail,	 &	 Scott,	

1995).	

No	entanto,	ainda	que	a	 inclusão	seja	um	modelo	educativo	desejável,	são	

encontradas	diversas	barreiras,	como,	por	exemplo,	falta	de	preparação	conceptual	

relativamente	 à	 diferenciação	 Inclusão	 vs.	 Integração,	 conhecimentos	 e	 falsas	

conceptualizações	 das	 NEE	 e	 as	 dificuldades	 associadas	 com	 a	 diferenciação	 no	

ensino	e	as	limitações	de	tempo	(Paliokosta	&	Bladford,	2010).	Os	autores	sugerem	

que	 a	 inclusão	 teria	 mais	 sucesso	 se	 fosse	 retirado	 o	 paradigma	 do	 diagnóstico,	

associado	às	NEE,	e	se	fosse	criado	um	enquadramento	para	a	formação	contínua	

de	professores,	que	 incidisse	sobre	uma	pedagogia	orientada	para	a	 justiça	social,	

que	 permitisse	 apetrechar	 os	 professores	 relativamente	 à	 conceptualização	 e	 à	

prática.	

Além	 dos	 problemas	 que	 se	 encontram	 diretamente	 relacionados	 com	 a	

escola,	 levanta-se	 o	 problema	 da	 desaprovação	 da	 comunidade	 escolar	 e	 das	

pressões	 no	 sentido	 da	 exclusão:	 271	 adultos	 mostraram	 ansiedade	 intergrupal,	

oposição	 manifesta	 face	 ao	 mediador	 (o	 professor),	 preconceito	 face	 às	 pessoas	

com	 deficiência	 e,	 ainda,	 que	 o	 contacto	 prévio	 com	 pessoas	 com	 deficiência	

aumentava	o	grau	de	ansiedade	face	a	esse	grupo	(Crowson	&	Brandes,	2010).	

Atualmente,	os	professores	têm	vindo	a	revelar	uma	atitude	mais	favorável	

à	inclusão	dos	alunos	com	necessidades	educativas	especiais	e	de	uma	forma	geral,	

a	maior	parte	deles	concorda	com	o	conceito	de	inclusão	e	acredita	que	as	crianças	

com	 necessidades	 educativas	 têm	 direito	 a	 uma	 educação	 em	 escolas	 de	 ensino	

regular.	No	entanto,	nem	todos	concordam	que	os	alunos	tenham	sempre	benefício	

com	a	colocação	a	tempo	inteiro,	pois	não	consideram	as	salas	de	aula	tradicionais	

como	as	mais	apropriadas	para	responder	às	necessidades	dessas	crianças	 (Minke	

et	al.,	1996;	Scruggs	&	Mastropieri,	1996).	

Existem	alguns	autores	que	discordaram	da	existência	da	falta	de	recursos,	

tanto	 materiais	 quanto	 humanos	 para	 que	 fosse	 possível	 realizar	 um	
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acompanhamento	 optimizado,	 enquanto	 outros	 revelaram	 uma	 tendência	 para	

prever,	 como	 refere	 Lopes	 (2011),	 citando	Minke	 et	 al.	 (1996)	 “(…)	 um	 impacto	

negativo,	 resultante	 da	 inclusão,	 nos	 alunos	 sem	 deficiência	 ao	 nível	 do	

ajustamento	sócio	emocional.”			

Segundo	McIntosh	et	al.	(1993),	existiram	outras	investigações	cuja	objetivo	

fundamental	 foi	 salientar	 que	 alguns	 docentes	 não	 encontraram	 reservas	 para	 se	

predisporem	 a	 ensinar	 alunos	 com	 NEE	 nas	 suas	 aulas	 do	 Ensino	 Regular.	 O	

problema	 existente	 nestes	 casos	 reside	 no	 facto	 de	 estes	 não	 promoverem	 as	

adaptações	necessárias	ao	nível	do	programa	curricular.	

Na	 opinião	 de	 Lopes	 (2011),	 apesar	 de	 os	 docentes	 do	 ensino	 regular	 se	

mostrarem	eficazes	no	acompanhamento	prestado	aos	discentes	com	NEE,	eles	não	

implementam	 as	 alterações	 necessárias	 que	 promovam	 uma	 integração	 eficaz	

desses	alunos:		

“Mesmo	os	professores	de	educação	regular,	identificados	

como	 sendo	 eficazes	 no	 atendimento	 a	 alunos	 com	

necessidades	educativas	 especiais,	 não	utilizam	na	prática	

as	 alterações	 que	 implicam	 mudanças	 mais	 extensas	 na	

planificação,	 ou	 seja,	 as	 adaptações	 curriculares,	

considerando	mais	 as	 adaptações	 durante	 o	 decorrer	 das	

aulas,	embora	os	professores	acreditem	que	alterar	partes	

do	 programa	 é	 a	 melhor	 forma	 de	 responder	 às	

necessidades	desses	alunos”		

Os	 estudos	 sugerem	 assim	 que	 os	 professores	 consideram	 as	 adaptações	

curriculares	mais	 desejáveis	 do	que	possíveis,	 criando	obstáculos	 à	 sua	 aplicação,	

mesmo	tendo	em	conta	que	elas	são	necessárias	para	a	aprendizagem	com	sucesso	

das	crianças	com	necessidades	educativas	especiais	(Bender	et	al.,	1995).	

Porém,	 quando	 os	 estudos	 incidem	 sobre	 escolas	 com	 prática	 de	 inclusão	

educativa	os	resultados	são	algo	diferentes,	indicando	globalmente	que	o	contacto	

direto	 com	 alunos	 que	 apresentam	 problemas	 escolares	 pode	 providenciar	

mudanças	positivas	nas	suas	atitudes.	Dos	estudos	que	se	centram	na	avaliação	das	
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atitudes	dos	professores	nestas	escolas,	merece	especial	destaque	o	de	Minke	et	al.	

(1996).	Os	 autores	 analisaram	a	opinião	dos	professores	quanto	 à	 eficácia	de	um	

modelo	de	inclusão	(TAM)	então	em	experiência.1	

Analisaram	 em	 simultâneo	 a	 competência	 sentida	 pelos	 professores	 para	

trabalhar	 nesse	 modelo,	 a	 satisfação	 profissional	 decorrente	 desse	 trabalho	 e	 a	

desejabilidade	e	exequibilidade	das	adaptações	da	sala	de	aula	para	a	 inclusão	de	

alunos	 com	 necessidades	 educativas	 especiais.	 Os	 resultados	 mostraram	 que	 os	

professores	que	desenvolvem	a	sua	atividade	em	parceria	com	outros,	quer	os	de	

educação	especial,	quer	os	do	ensino	regular,	manifestaram	opiniões	mais	positivas	

sobre	a	 inclusão,	 níveis	de	eficácia	mais	 elevados	e	pontuações	mais	 altas	da	 sua	

própria	 competência	 em	 comparação	 com	professores	 que	 trabalham	em	 turmas	

tradicionais.	 Da	 mesma	 forma,	 os	 professores	 do	 ensino	 regular	 sem	 acesso	 a	

recursos	 especiais	 específicos,	 revelaram	 atitudes	mais	 negativas	 relativamente	 à	

inclusão,	do	que	os	seus	colegas	em	salas	de	aulas	com	tais	recursos.	

Os	resultados	obtidos	neste	estudo	mostram,	que	a	atitude	dos	professores	

relativamente	à	 inclusão	de	crianças	com	necessidades	educativas	especiais,	pode	

ser	 mais	 favorável	 e	 positiva	 do	 que	 geralmente	 se	 crê	 (Minke	 et	 al.,	 1996).	

Provavelmente	as	escolas	que	conseguem	fazer	avançar	com	sucesso	a	sua	prática,	

tendem	a	influenciar	a	forma	como	os	professores	se	percecionam	a	si	próprios	e	a	

forma	como	veem	o	seu	trabalho.	

Embora	seja	claro	que	muitos	professores	são	 relutantes	à	 implementação	

de	práticas	inclusivas,	são	menos	claras	as	razões	de	tal	resistência.	

Talvez	a	mais	usual	seja	a	crença	de	que	diferentes	competências	e	métodos	

são	 necessários	 para	 ensinar	 crianças	 com	 dificuldades	 escolares	 (Minke	 et	 al.,	

1996),	 para	 além	 de	 outras	 razões	 que	 os	 professores	 referem,	 como	 a	 falta	 de	

informação	e	conhecimentos,	a	falta	de	tempo	e	o	acréscimo	de	trabalho.	

Tendo	 pois	 as	 crenças	 e	 atitudes	 um	 peso	 considerável	 na	 intervenção	

educativa,	não	é	de	se	prever	por	 isso,	que	os	professores	abandonem	as	práticas	

																																																													
1	 Turmas	 TAM	 são	 turmas	 onde	 se	 incluem	 alunos	 com	 necessidades	 educativas	 especiais	 e	 nas	 quais	 há	 o	
recurso	a	dois	professores,	um	do	ensino	regular	e	outro	de	educação	especial.	
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educativas	 tradicionais,	 com	 base	 em	 relações	 administrativas	 ou	 teorias	 dos	

investigadores	(Speece	&	Keogh,	1996).	Numa	investigação	junto	de	professores	do	

ensino	 regular,	 os	 resultados	 apontaram	 para	 uma	 discrepância	 entre	 o	 que	 os	

professores	diziam	e	o	que	faziam	nas	suas	aulas	(Kavale	&	Forness,	1999).	

Os	professores	resistem	à	implementação	de	novas	estratégias	(apesar	de	as	

conhecerem)	 preferindo	 aquelas	 em	 que	 se	 sentem	mais	 à	 vontade	 e	 nas	 quais	

acreditam.	 As	 mudanças	 na	 prática,	 quando	 ocorrem,	 parecem	 muitas	 vezes	

envolver	pequenos	ajustamentos,	à	medida	que	os	professores	aperfeiçoam	os	seus	

repertórios,	 em	 resposta	 a	 circunstâncias	 imprevistas.	 Raramente	 ocorrem	

mudanças	 globais,	 uma	 vez	 que	 os	 professores	 se	 mostram	 relutantes	 em	

abandonar	formas	de	trabalhar	que	provaram	ser	eficazes	em	ocasiões	anteriores.	

Em	síntese,	é	necessária	e	inevitável	não	só	a	reestruturação	e	diversificação	

das	formas	de	apoio	educativo,	contextualizadas	e	centradas	nas	aprendizagens	do	

aluno	mas	acima	de	tudo	reestruturar	a	Educação	adotando,	na	prática,	perspetivas	

de	política	legislativa	e	educacional	que	atendam	à	diversidade	e	heterogeneidade	

da	população	escolar	que	atualmente	frequenta	as	nossas	escolas.	

Contudo,	tal	política	não	poderá	deixar	de	ter	em	consideração	as	perceções	

e	 comportamentos	dos	professores	em	geral	 e	dos	professores	do	ensino	 regular	

em	 particular,	 face	 aos	 desafios,	 por	 vezes	 incomportáveis,	 que	 tal	 situação	

acarreta.	

	

2.2.3.1.	Formação	dos	professores	em	Educação	Especial	

	

Com	 o	 enquadramento	 da	 educação	 especial	 surge,	 muitas	 das	 vezes,	 a	

questão	 de	 que	 os	 docentes	 não	 estarão,	 grande	 parte	 das	 vezes,	 idealmente	

formados	 para	 lecionar	 alunos	 com	NEE,	 fator	 este	 negativo	 à	 educação	 especial	

pois	 tal	 como	 Cunha	 (2006)	 refere,	 um	 dos	 fundamentais	 pontos-chave	 para	 o	

sucesso	da	educação	inclusiva	prende-se	com	os	docentes	e	particularmente	com	a	

forma	como	os	mesmos	encararam	e	lidam	com	a	situação.		
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Tal	como	foi	anteriormente	referido,	a	integração	é	feita	pela	colocação	de	

alunos	com	NEE	em	turmas	regulares	tendo	essas	mesmas	turmas	que	possuir	um	

professor	de	educação	especial,	o	qual	tem	como	função,	de	acordo	com	Sanches	&	

Teodoro	(2006),	efetuar	o	plano	curricular	(PEI)	no	sentido	de	compensar	áreas	nas	

quais	o	aluno	poderá	ter	alguns	défices,	desenvolvendo-as	com	o	aluno.	Todo	este	

processo	deve	ser	efetuado	com	o	máximo	rigor	e	profissionalismo	no	sentido	de	

não	 conduzir	 à	 “etiquetação”	 das	 crianças	 pois	 o	 objetivo	 é	 a	 igualdade	 e	 não	 a	

discriminação.	

Um	outro	estudo,	por	Burke	e	Sutherland	(2004),	reforça	a	importância	que	

a	atualização	da	informação	sobre	inclusão	tem	sobre	as	atitudes	dos	profissionais	

e,	consequentemente,	no	sucesso	da	implementação	da	inclusão.	O	objetivo	desta	

investigação	era	perceber	qual	a	influência	da	experiência	do	professor	com	alunos	

com	NEE	nas	suas	atitudes	acerca	da	inclusão.	Para	isso,	foram	criados	dois	grupos	

de	 professores,	 sendo	 que	 um	 já	 tinha	 experiência	 de	 ensino	 e	 o	 outro	 era	

composto	por	recém-licenciados,	tendo-se	verificado	que	as	atitudes	face	à	inclusão	

mostraram	 ser	 influenciadas	 tanto	 pela	 experiência	 como	 pelos	 conhecimentos	

acerca	 das	 crianças	 com	 NEE,	 pelo	 que	 o	 ideal	 para	 uma	 atitude	 positiva,	 com	

resultados	 diretos	 no	 sucesso	 da	 implementação	 da	 inclusão,	 seria	 aliar	 a	

experiência	o	mais	 possível	 a	 um	conhecimento	 atualizado,	 o	que	 leva	 a	 levantar	

algumas	questões	relativamente	à	necessidade	constante	de	formação	contínua	de	

professores.	

A	 formação	 que	 incide	 sobre	 assuntos	 relacionados	 com	 as	 NEE	 e	 com	 a	

inclusão	 parece,	 assim,	 ter	 efeitos	 positivos	 ao	 nível	 das	 atitudes.	 Male	 (2011)	

mediu	as	atitudes	de	um	grupo	de	professores,	antes	e	depois	de	terem	participado	

numa	ação	de	formação	relativa	a	este	tema,	verificando	que	as	atitudes,	depois	da	

formação,	eram	significativamente	mais	positivas.		

Neste	 sentido,	 importa-nos	 perceber	 até	 que	 ponto	 devem	 os	 docentes	

possuir	 ou	não	 formação	especializada	para	poderem	 lecionar	 a	 alunos	 com	NEE.	

Para	 tal,	 Ainscow	 (1997:	 16)	 identifica	 três	 pontos-chave	 para	 a	 atuação	 dos	

professores	do	ensino	regular	no	sentido	do	desenvolvimento	da	escola	inclusiva:	



	
133	

-	Planificação	para	a	classe:	o	professor	deverá	organizar	e	estruturar	as	suas	

aulas	 e	 as	 atividades	 a	 desenvolver	 para	 um	 todo	 e	 não	 para	 um	 único	

indivíduo	ou	para	um	grupo	restrito	de	alunos;	

-	 Utilização	 eficiente	 de	 recursos	 naturais:	 o	 professor	 deverá	 valorizar	

conhecimentos,	 experiências	 e	 vivências	 de	 cada	 aluno,	 reconhecer	 a	

capacidade	 dos	 alunos	 no	 sentido	 de	 incentivar	 a	 aprendizagem,	

desenvolver	 trabalhos	 em	 grupo	 para	 incentivar	 a	 integração	 e	

cooperação;	

-	 Improvisação:	O	 professor	 deverá	 adaptar	 a	 sua	 aula	mediante	 a	 reação	

dos	alunos,	daí	o	termo	improvisação,	ou	seja,	o	professor	tem	de	possuir	a	

capacidade	 de	 improvisar,	 no	 sentido	 de	 uma	 maior	 participação	 dos	

alunos	e	de	personalização	da	aula.	

Briggs	 (2004)	 sugere	 a	 criação	 de	 um	meio	 de	 aprendizagem	 favorável,	 o	

planeamento	 de	 atividades	 apropriado,	 a	 utilização	 de	 um	 leque	 de	 estratégias	

educativas,	 a	 utilização	 de	 abordagens	 de	 avaliação	 adequadas	 e	 o	 correto	

estabelecimento	de	objetivos	de	aprendizagem.		

Perante	os	aspetos	anteriormente	enunciados	verificamos	que	é	necessário	

algum	 traquejo	 e	 alguma	 especialização	 para	 que	 um	 professor	 consiga	 lecionar	

turmas	com	alunos	com	NEE	pois	não	pode	haver	discriminação	e	todos	os	alunos	

têm	que	participar	ativamente	na	aula.		

O	 professor	 do	 ensino	 regular	 deve,	 então,	 adaptar	 a	 sua	metodologia	 de	

ensino,	 adaptar	 a	 forma	 como	 aborda	 os	 temas	 no	 sentido	 de	 uma	 igual	

compreensão,	entre	outros.	É	neste	sentido	que	Ruela	(2000)	admite	como	fulcral	à	

escola	inclusiva	a	“operacionalização	efetiva	de	mudanças…	no	currículo	e	também	

na	 formação	 de	 professores”.	 Partilhando	 da	 mesma	 opinião,	 Morgado	 (2003)	

defende	que	:	

“O	 facto	 de	 muitos	 professores	 de	 apoio	 educativo	 não	 possuírem	
formação	especializada	coloca	obstáculos	à	eficaz	colaboração	com	os	seus	
colegas	 de	 ensino	 regular,	 pois	 a	 fragilidade	 das	 suas	 competências	
profissionais	provocará	insegurança	e,	simultaneamente,	desenvolverá	nos	
professores	 de	 ensino	 regular	 uma	 atitude	 de	 reserva	 e	 de	 baixa	
expectativa”.		
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Por	outro	lado,	O’Halon	(2003)	chama	a	atenção	para	a	questão	ética	com	a	

qual	 os	 professores	 se	 podem	 deparar,	 ao	 atender	 mais	 a	 uns	 alunos	 do	 que	 a	

outros.		

Perante	 este	 vasto	 conjunto	 de	 fatores,	 e	 outros	 tantos	 que	 podem	 ser	

referidos,	é		necessária	formação	específica	para	os	docentes	de	educação	especial.	

Assim	 sendo,	 com	 base	 no	 Decreto-lei	 nº20/2006,	 de	 31	 de	 Janeiro,	 podemos	

apontar,	 como	 candidatos	 à	 docência	 de	 educação	 especial:	 “os	 docentes	 dos	

quadros	 com	 nomeação	 definitiva	 ou	 os	 indivíduos	 com	 qualificação	 profissional	

para	 a	 docência,	 desde	 que	 sejam	 portadores	 de	 habilitação	 para	 a	 educação	

especial”	 (art.	5.º,	nº	5).	A	acrescentar	a	 isto,	o	presente	DL	 refere,	ainda,	no	art.	

6.º,	nº	2,	os	lugares	/	áreas	de	intervenção	para	os	docentes	de	educação	especial.	

No	 sentido	 de	 dar	 resposta	 a	 esta	 problemática	 surge	 no	 mesmo	 Decreto-lei,	 a		

criação	 do	 Quadro	 de	 Educação	 especial,	 definindo,	 segundo	 Sanches	 e	 Teodoro	

(2006),	“as	normas	para	a	colocação	de	professores	de	educação	especial”.	:			

	

E1	-	Lugares	de	educação	especial	para	apoio	a	crianças	e	jovens	com	graves	

problemas	cognitivos,	com	graves	problemas	motores,	com	graves	perturbações	da	

personalidade	ou	da	conduta,	com	multideficiência	e	para	o	apoio	em	intervenção	

precoce	na	infância,	

	

E2	 -	 Lugares	 de	 educação	 especial	 para	 apoio	 a	 crianças	 e	 jovens	 com	

surdez	 moderada,	 severa	 ou	 profunda,	 com	 graves	 problemas	 de	

comunicação,	linguagem	ou	fala;	

	

E3	 -	 Lugares	 de	 educação	 especial	 para	 apoio	 educativo	 a	 crianças	 e	

jovens	com	cegueira	ou	baixa	visão.	

	

Centrando-nos	no	DL	nº	20/2006	(art.	5.º,	nº	5)	e	nos	mais	variados	autores	

que	 abordam	 esta	 temática	 constatamos	 que,	 efetivamente,	 os	 professores	 para	
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poderem	 exercer	 educação	 especial	 necessitam	 de	 formação	 específica	 na	 área.	

Esta	ideia	é	reforçada	por	Moreira	(2009)	quando	afirma	que:	

	“é	 fulcral	que	se	pense	em	introduzir	na	 formação	 inicial,	 formação	

na	 área	 da	 Educação	 Especial,	 que	 fosse	 incutido	 nos	 docentes,	

incluindo	os	professores	de	EE,	a	necessidade	de	formação	contínua	

de	modo	a	adquirirem	e	reforçarem	os	conhecimentos	já	tidos	nesta	

área”.		

	

Com	base	nisto,	podemos	afirmar	que	o	objetivo	da	formação	de	professores	

de	educação	especial	não	será	preparar	os	professores	para	lidar	com	dois	tipos	de	

alunos	mas	sim	servir-lhes	de	suporte,	tal	como	a	autora	refere,	“à	mudança,	que	os	

ajude	 a	 renovar	 métodos	 e	 estratégias,	 com	 base	 em	 recursos	 diversificados”,	

possuindo	como	meta	o	sucesso	de	todos	os	alunos.	

As	 competências	 requeridas	 aos	 docentes	 para	 lidar	 com	 uma	 verdadeira	

educação	 inclusiva	 são	 alvo	 de	 debate,	 uma	 vez	 que,	 se	 a	 inclusão	 depende	 de	

inúmeros	 fatores,	 também	 o	 conceito	 de	 “bom	 professor”	 é	 dúbio	 (Howes	 et	 al,	

2009;	Kaikkonen,	2010).	A	falta	de	concordância	relativamente	a	este	assunto	não	

significa,	no	entanto,	que	não	existam	qualidades	fundamentais	que	precisem	de	se	

consideradas	 quando	 se	 aborda	o	 desenvolvimento	profissional	 do	professor.	 Por	

exemplo,	 Wolger	 (2003)	 defende	 que	 a	 exequibilidade	 da	 educação	 inclusiva	

depende	 da	 capacidade	 de	 responder	 à	 diversidade	 e	 que	 uma	 das	 formas	 de	

desenvolver	essa	capacidade	é	através	da	formação	profissional.	Segundo	o	autor,	

os	professores	que	 investem	no	seu	desenvolvimento	profissional	deverão	possuir	

mais	 conhecimentos,	 uma	 perspetiva	mais	 aberta	 do	 desenvolvimento	 curricular,	

ensino	 e	 aprendizagem,	 organização	 da	 sala	 de	 aula,	 gestão	 comportamental	 e	

adaptação	 de	 estratégias.	 Assume-se	 que	 este	 efeito	 cumulativo	 permite	 uma	

melhor	implementação	das	práticas	inclusivas.	

Contudo,	o	que	acontece	na	realidade	é	que	atualmente	é	ainda	muito	baixo	

o	número	de	docentes	com	especialização	ou	formação	em	educação	especial,	facto	

que	leva	a	possíveis	atrasos	no	desenvolvimento	de	escola	inclusiva.	Marcos	(2009)	
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afirma	que	os	docentes	e	mesmo	o	próprio	governo	deverão	apostar	na	formação	e	

reciclagem	de	 conhecimentos	diretamente	 relacionados	 com	a	 educação	especial,	

aposta	 esta	 que	 provavelmente	 se	 irá	 repercutir	 num	 aumento	 significativo	 de	

docentes	 qualificados	 ao	 exercício	 de	 docência	 em	 educação	 especial	 e	

consequentemente	num	maior	crescimento,	desenvolvimento	e	sucesso	das	escolas	

inclusivas.	 Reforçando	 esta	 opinião,	 Felizardo	 (2010)	 defende	 a	 formação	 de	

professores	“na	área	das	necessidades	educativas	especiais,	no	âmbito	da	formação	

inicial,	contínua	e	especializada”.	

	

2.2.4.	A	educação	especial:	Análise	Comparativa	Espanha	–	Portugal.	

 

Depois	de	abordados	os	diversos	conceitos	associados	à	educação	especial,	

importa,	 agora,	 comparar	 a	 realidade	 existente	 em	 Portugal	 com	 outros	 países,	

nomeadamente	 a	 nossa	 vizinha	 Espanha.	 Assim	 sendo,	 neste	 ponto	 o	 objetivo	 é	

identificar	 os	 aspetos	 fundamentais	 da	 educação	 especial	 previstos	 na	 legislação	

portuguesa	e	espanhola.	

Através	 da	 pesquisa	 bibliográfica	 verificámos	 que,	 no	 âmbito	 da	 Educação	

Especial	(EE),	Espanha,	em	relação	a	Portugal,	foi	sempre	pioneira	no	que	respeita	à	

publicação	 de	 diplomas	 legais	 e	 os	 serviços	 prestados	 a	 crianças	 com	 NEE	

contemplados	na	legislação	dos	dois	países	também	diferem.	

Pudemos,	 ainda,	 constatar	 que,	 durante	 largos	 anos,	 a	 EE	 era	 um	 tipo	 de	

ensino	sem	associação	ao	Ensino	Regular	e,	que	gradualmente,	essa	 tendência	 foi	

sendo	banida	,	acabando	por,	nos	dias	de	hoje,	fazer	parte	do	mesmo.	

Nesse	 sentido,	 estabelecemos	 uma	 análise	 comparativa	 no	 que	 respeita	 à	

Educação	Especial	e	Inclusão	de	Crianças	com	NEE	nos	dois	países	ibéricos:	Portugal	

e	 Espanha.	 Dessa	 forma,	 pretendemos	 demonstrar	 as	 diferenças	 e	 similaridades	

entre	as	duas	realidades.	
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Esse	contraste	entre	os	regimes	educativos	dos	dois	países	tendo	em	vista	a	

Educação	Especial	de	Crianças	com	Necessidades	Educativas	Especiais	encontra-se	

plasmado	na	tabela	seguinte.	
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL EM DOIS PAÍSES: ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 

O	objetivo	geral	desta	tabela	é	o	de	identificar	os	aspetos	fundamentais	da	legislação	Espanhola	e	Portuguesa relativamente à Educação Especial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Categoria Subcategoria 	Espanha	 Portugal	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação 
Especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definição 

 
 
 

População-alvo 

Alunos e alunas que requerem determinados apoios e 
atenção específica devido a circunstâncias sociais, de 
incapacidade física, psíquica ou sensorial, ou ainda que 
manifestam transtornos graves de conduta. 
(LOE, 2006) 

Alunos com NEE de carácter permanente 
 

(DL nº3/2008) 

 
 
 
 
 
 
 

Resposta educativa no 
sistema regular 

A escolarização de alunos que apresentam necessidades 
educativas especiais reger-se-á pelos princípios de 
normalização e inclusão e assegurará a sua não 
discriminação e a igualdade efectiva no acesso e 
permanência no sistema educativo, podendo introduzir- se 
medidas de flexibilização das diferentes etapas educativas, 
quando se considera necessário. 
(LOE, 2006) 

Modelos diversificados de integração em estabelecimentos 
regulares de ensino e com apoio de professores 
especializados (LBSE, 1986) 

 
Escolas de referência e Unidades de Apoio em escolas 
públicas para problemáticas específicas (DL nº3/08) 
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	 	 A escolarização destes alunos Em instituições específicas 
	 em unidades ou centros de quando o grau de deficiência 
	 educação especial, que poderá assim o exigir 
	 estender-se até aos vinte e um (LBSE, 1986) 

Resposta educativa em anos só se levará a cabo 	
instituições específicas quando suas necessidades não 	
	 podem ser atendidas no limite 	
	 das medidas de atenção à 	
	 diversidade dos centros 	
	 ordinários. 	
	 (LOE, 2006) 	

Tutela As administrações educativas. Ministério da Educação 
	 (LOE, 2006) (LBSE, 1986) 
	 	 	
	 	 	

	 	 Cabe às administrações Abrangido pela Educação 
	 	 educativas promover a Especial na rede pública 
	 Pré-Escolar escolarização na educação (LBSE, 1986) 
	 	 infantil dos alunos que 	
	 (Intervenção Precoce) apresentam necessidades 	

Âmbito de 
aplicação 

	 educativas especiais (LOE, 
2006) 

Promovida pelo estado, a 
nível nacional (LBSE, 1986); 

	 	 Estabelecerão os 	
	 	 procedimentos e os recursos Articulação de vários 
	 	 precisos para identificar cedo Ministérios 
	 	 as necessidades educativas (DL nº3/08) 
	 	 específicas dos alunos e das 	
	 	 alunas (LOE, 2006) 	
	 	 Cabe às administrações Abrangido pela Educação Especial na rede pública (LBSE, 

1986) 	 	 educativas desenvolver 
	 	 programas para a sua adequada 
	 Escolaridade escolarização nos centros de 
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	 	 obrigatória educação primária e secundária 	
	 obrigatória. 
	 (LOE, 2006) 
	 	
	 	
	 	
	 	
 
 

Escolaridade pós- 
obrigatória 

Corresponde também às administrações educativas fazer 
com que os alunos com NEE possam continuar a sua 
escolarização de maneira adequada no ensino pós- 
obrigatório. 
(LOE, 2006) 

Ensino Secundário Público abrangido pela EE 
(DL nº3/08) 

	 As administrações educativas Criação de formas de 
	 estabelecerão uma reserva de integração social e 
	 vagas na formação profissional profissional 
	 para os alunos com NEE (DL nº3/08) 
	 	 	

Formação profissional Com a finalidade de facilitar a 	
	 integração social e laboral dos 	
	 alunos com NEE que não 	
	 puderam atingir os objectivos 	
	 da educação obrigatória, as 	
	 administrações públicas 	
	 fomentarão ofertas formativas 	
	 adaptadas às suas necessidades 	
	 específicas. 	
	 (LOE, 2006) 	
	 	 	
	 	 	

	 	 As administrações educativas Obrigatoriedade das escolas 
	 regulam a admissão de alunos aceitarem as matrículas dos 

Matrícula/admissão em centros públicos e privados alunos com NEE (DL 
	 concertados de tal forma que nº3/08) 
	 garantisse à educação e acesso 	
	 em condições igualdade e 	
	 liberdade de escolha dos 	
	 centros por parte dos pais e 	
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	 Condições 	 tutores 	
gerais (Lei nº51/2003) 

	 	
	 	
	 	  

Para atender os alunos com dificuldades de aprendizagem 
existe um programa de diferenciação curricular desde o 
terceiro curso 
(LOE, 2006) 

	
	 Currículo Adequações curriculares 
	 	 para acesso ao currículo 
	 	 comum ou 
	 	 Currículos específicos 
	 	 individuais 
	 	 (DL nº3/08) 
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	  

 
 

Certificação 

	  
Certificação comum ou de acordo com as competências 
específicas 
(DL nº3/08) 



	

142	

 

	 	 	 	  
Colaborar com os órgãos de 

	 	 	 gestão e de coordenação 
	 	 	 pedagógica da escola na 
	 	 	 detecção de necessidades 
	 	 	 educativas específicas e na 
	 	 	 organização e incremento 
	 	 	 dos apoios educativos 
	 	 Colaboração com os adequados 
	 	 órgãos de gestão na 	
	 Na Escola tomada de decisão Colaborar com os órgãos de 
	 	 relativamente aos gestão e de coordenação 
	 	 alunos com NEE pedagógica da escola e com 

Funções do 	 	 os professores na gestão 
professor de 	 	 flexível dos currículos e na 
Educação 	 	 sua adequação às 
Especial 	 	 capacidades e aos interesses 
	 	 	 dos alunos, bem como às 
	 	 	 realidades locais 
	 	 	 (Despacho 105/97) 

	 	 	 	 	
	 	 	 Participação na elaboração 
	 	 	 do programa educativo 
	 	 Planeamento individual. 
	 	 curricular (DL nº3/08) 
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 Com os  

 
Gestão curricular em 
sala de aula 

 
Realização de adaptações e diversificações curriculares 

precisas para facilitar o aluno com NEE. 

 
Contribuir activamente para a diversificação de estratégias e 

métodos educativos por forma a promover o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças e dos jovens da escola; 

	 professores 
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	 	 	 	 (Despacho 105/97) 
 

Apoio à utilização de materiais didácticos e tecnologias 
de apoio. (DL nº3/08) 

 
 
 
 

Avaliação 

No final de cada curso far-se-á a avaliação dos resultados 
conseguidos por cada aluno em função dos objectivos 
propostas 

 
A dita avaliação permitirá proporcionar orientações 
adequadas e modificar o plano de acção, assim como a 
modalidade de escolarização (LOE, 2006) 

A avaliação dos progressos das aprendizagens dos alunos com 
NEE pode consistir na alteração do tipo de provas, dos 
instrumentos de avaliação, bem como das condições de 
avaliação, no que respeita, entre outros aspectos, às formas e 
meios de comunicação e à periodicidade, duração e local da 
mesma. 
(DL nº3/08) 

 
 
 
 
 

Com os alunos 
com NEE 

 
Avaliação diagnostica 
dos alunos com NEE 

A identificação e avaliação das necessidades educativas 
desses alunos realizará o mais cedo possível, por pessoa 
com devida qualificação nos termos que determinam a 
administração educativa. (LOE, 2006) 

 
Referenciação e avaliação de alunos com NEE o mais 
precocemente possível. 
(DL nº3/08) 

 
 
 

Acompanhamento da 
aprendizagem em sala 
de aula 

 
Adaptação da pratica educativa às características da 

personalidade, necessidades e estilo cognitivo dos alunos 
com NEE. 

Apoio pedagógico personalizado: 
- Reforço e desenvolvimento de competências específicas; 
- Adequação do currículo dos alunos surdos com ensino 
bilingue; 
- Realização de alterações significativas no currículo comum, 
podendo traduzir-se na introdução, substituição e ou eliminação 
de objectivos e conteúdos, em função do 
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	 	 	 	 nível de funcionalidade da criança ou do jovem. 
(DL nº3/08) 

 
 
 

Acompanhamento da 
aprendizagem fora da 
sala de aula 

	 - Adaptações curriculares que podem consistir na introdução de 
áreas curriculares específicas, nomeadamente leitura e escrita em 
Braille, orientação e mobilidade, treino de visão e actividade 
motora adaptada, entre outras; 
(DL nº3/08) 

 
 
 
 

Formação de 
professores 
para a 
Educação 
Especial 

 
 
 
 
 

Qualificação 
para a 
docência em 
Educação 
Especial 

 
 
 
 
 

Forma de qualificação 

As administrações educativas disponibilizam o professor 
das especialidades e profissionais qualificados 

 
As administrações educativas promovem a formação de 
professores e de outros profissionais relacionados com o 
tratamento de alunos com necessidades específicas de 
apoio educativo 
(LOE, 2006) 

Adquirem a qualificação para a docência em educação especial 
os educadores de infância e os professores do ensino básico ou 
secundário com prática de educação ou ensino regular ou 
especial que obtenham aproveitamento em cursos especialmente 
vocacionados para o efeito realizadas em escolas superiores. 

 
Tipo de curso 

 
Formação especializada 

Curso de especialização em instituições de ensino superior 
(LBSE, 1986) 

 

Tabela 2 – Análise comparativa de elementos associados à Educação Especial de alunos com NEE 

Fonte:	Monteiro	Furtado	(2010).	



No	 quadro	 seguinte,	 prosseguimos	 a	 análise	 comparativa	 de	 alguns	

conceitos	associados	à	Educação	Especial	nos	dois	países	que	compõem	a	Península	

Ibérica:	Portugal	e	Espanha.	

Quadro	6	–	Análise	comparativa	dos	conceitos	associados	à	Educação	Especial		

em	Portugal	e	Espanha	

Tema	 Categoria	 Subcategoria	 Países	

Portugal	 Espanha	

ED
UC

AÇ
ÃO

	E
SP
EC

IA
L	

Definição	 População-alvo	 Alunos,	

crianças	 e	

jovens,	 com	

limitações	

significativas	

e,	

consequentem

ente,	

necessidades	

educativas	

especiais	 de	

carácter	

permanente.	

(DL	3/2008)	

Alunos	 que	 na	

sua	 vida	

escolar	 irão	

precisar	 de	

apoios	 e	

atenções	

educativas	

especiais	

devido	 à	 sua	

incapacidade	

ou	 grave	

transtorno	 de	

conduta.	 (LOE,	

2006)	

Resposta	

educativa	 no	

sistema	regular	

Sim	 Sim	

Resposta	

educativa	 em	

instituições	

específicas	

Não	 Sim,	desde	que	

sejam	 escolas	

artísticas	ou	de	

línguas.	

Tutela	 Ministério	 da	

Educação	

Administracion

es	educativas	



	
146	

	

	

	

Âmbito	

de	

aplicação	

Pré-escolar	 Sim	 Sim	

	

Escolaridade	

obrigatória	

Sim	 (ensino	

básico	 e	

secundário)	

Sim	 (ensino	

básico	 e	

secundário)	

Escolaridade	

pós-obrigatória	

Não	 Sim	

Formação	

profissional	

Sim	 Sim	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Condições	

gerais	

Matrículas	 Não	 podem	

ser	 rejeitadas	

as	 matrículas	

de	 qualquer	

criança	 ou	

jovem	 devido	

à	 sua	

incapacidade.	

(DL	3/2008)	

Todas	 as	

crianças	

podem	 ser	

matriculadas	

em	 escolas	

regulares,	 a	

não	 ser	 que	

existam	 fortes	

razões	 para	

agir	 de	 outra	

forma.	

(Declaração	 de	

Salamanca,	

1994)		

De	acordo	com	

o	 Plan	 de	

Inclusión	 del	

Alumnado	 con	

Necesidades	

Educativas	

Especiales,	

devem-se	 por	

todos	os	meios	
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proporcionar	

às	 crianças:	

“(…)	 una	

educación	 de	

calidade	 al	

alumnado	 que	

presenta	

necessidades	

educativas	

especiales,	 en	

todas	 las	

etapas	

educativas	 y	

en	 el	 marco	

del	

aprendizaje	 a	

lo	 largo	 de	 la	

vida,	 que	 esté	

basada	 en	 los	

principios	 de	

inclusión,	

igualdad	 de	

oportunidades

,	 accesibilidad	

universal,	

diseño	 para	

todos	 y	 que	

propicie	 su	

inserción	

laboral.”	

Currículo	 Modelo	 do	 Em	 crianças:	
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programa	

educativo	

individual	

(identificação,	

histórico	

escolar	 e	

pessoal,	

conclusões	 do	

relatório	 de	

avaliação	 e	

adequações	

necessárias	 ao	

processo	 de	

ensino.	

(Decreto	 Lei	

3/2008)	

identificação,	

avaliação	 e	

estimulação	

de	 crianças	

pré-escolares	

com	

necessidades.	

Em	 jovens:	

transição	

efetiva	 da	

escola	 para	 o	

trabalho.	

Relativamente	

à	 inserção	

laboral,	 o	 Plan	

de	 Inclusión	

del	 Alumnado	

con	

Necesidades	

Educativas	

Especiales	

indica	 que	 se	

deve:	“Facilitar	

la	 inserción	

laboral	 del	

alumnado	 con	

discapacidad	 y	

mantener	 los	

conocimientos	

y	

competencias	
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adquiridas	 en	

la	 etapa	

adulta,	 en	 su	

puesto	 de	

trabajo	 y	 su	

vida	 laboral,	

mediante	

convenios	 de	

colaboración	

suscritos	 entre	

las	

Administracion

es	 educativas,	

los	 servicios	

sociales	y/o	de	

empleo	 y	 las	

entidades	

privadas	 sin	

fines	de	lucro.”	

Certificação	 Conselho	

pedagógico	

das	 escolas	 e	

homologação	

pelo	 conselho	

executivo,	

após	

aprovação	 do	

encarregado	

de	educação.	

		

Administracione

s	educativas	

FU NÇ Õ
E S	 DO
	

PR O
F

ES
S

O
R	Na	escola	 Colaboração	 Agentes	 de	 Coordenação	
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com	 os	 órgãos	

de	 gestão	 na	

tomada	 de	

decisões	

relativamente	

aos	 alunos	 com	

NEE	

mudança	 de	

mentalidades	

no	

desenvolvime

nto	 do	

conceito	 de	

educação	

inclusiva.		

das	 atividade	

de	docente,	de	

gestão	 e	 de	

direção	 que	

lhe	 forem	

atribuídas.		

Com	 os	

professor

es	

Planeamento	

curricular	

Flexibilização	

curricular	

(Ferreira,	n.d.)	

	

Preparação	

das	 áreas,	

matérias	 e	

métodos	 de	

ensino.	

Gestão	

curricular	 em	

sala	de	aula	

Gestão	

cooperativa	da	

sala	 de	 aula,	

aplicação	 de	

técnicas	 de	

pedagogia	

diferenciada	 e	

tutoria	

pedagógica.	

(Ferreira,	n.d.)	

Investigar	 e	

experimentar	

no	 sentido	 de	

uma	 melhora	

contínua	 dos	

processos	 de	

ensino.	

Avaliação	 Avaliação	

periódica	 das	

situações	 e	

revisão	 do	

programa	

educativo	

especial.	

(Ferreira,	n.d.)	

Avaliar	 o	

progresso	 dos	

alunos	 e	

transmitir	 as	

alterações	 á	

família.	 (LOE,	

2006)	
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Com	 os	

alunos	

com	NEE	

Avaliação	

diagnóstica		

Identificação	

dos	 alunos	

com	 NEE,	 as	

áreas	 de	

desenvolvime

nto	 e	 a	

modalidade	de	

apoio	 a	

implementar.	

(Ferreira,	n.d.)	

	

Acompanhamen

to	 da	

aprendizagem	

em	sala	de	aula	

Aplicação	 de	

técnicas	

especiais	 e	

concretização	

de	 estratégias	

específicas.		

	

Ensino	 de	

várias	

matérias	 bem	

como	 a	

promoção	 do	

desenvolvimen

to	 intelectual,	

afetivo,	 social	

e	 moral	 do	

aluno.	 (LOE,	

2006)	

Acompanhamen

to	 da	

aprendizagem	

fora	 da	 sala	 de	

aula	

Construção	 e	

avaliação	 de	

programas	

individualizad

os,	 reuniões	

com	 pais	 e	

trabalho	de		

Promoção,	

organização	 e	

participação	

em	 atividades	

externas.	(LOE,	

2006)	

	

FO
RM

AÇ
ÃO

	D
O
S	

PR
O
FE
SS
O
RE

S	

PA
RA

	A
	

ED
UC

AÇ
ÃO

	

ES
PE

CI
AL
	

Qualifica

ção	 para	

a	

Forma	 de	

qualificação	

Docentes	 de	

educação	

especial	 (DL	

Professores	

especiais	
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docência	

em	

educação	

especial	

3/2008)	

Tipo	de	curso	 Licenciatura	

para	 a	

docência	

(Educação	 de	

Infância,	

Professor	 do	

1.º,	 2.º	 e	 3.º	

Ciclos	 do	

Ensino	 Básico	

e	Professor	do	

Ensino	

Secundário)	 e,	

após	 cinco	

anos	 de	

serviço	

docente,	 uma	

pós-graduação	

em	 Educação	

Especial.	

Licenciatura	

para	 a	

docência	 e	

uma	constante	

adaptação	 do	

currículo	 e	 da	

instrução	 no	

sentido	 de	

atender	 às	

necessidades	

especiais	 dos	

alunos,	através	

de	 formação	

permanente.		

(Plan	 de	

inclusión	 del	

alumnado	 con	

Necesidades	

Educativas	

Especiales)	

	

Fonte: Elaboração própria	

As tabelas seguintes permitem-nos estabelecer as diferenças entre os tipos de 

serviços e profissionais que lidam diariamente com as crianças portadoras de 

deficiência, assim como a duração e frequência das ações de formação nos dois 

países.
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Os	professores	de	turma	desempenham	um	papel	fundamental	no	trabalho	

com	alunos	com	necessidades	educativas	especiais	incluídos	nas	escolas	regulares	e	

são,	por	isso,	responsáveis	por	todos	eles.	Sempre	que	necessário,	o	apoio	na	escola	

regular	 é,	 preferencialmente,	 prestado	 por	 um	 docente	 especializado,	 quer	 seja	

dentro	ou	fora	da	sala	de	aula.	

Os	 apoios	 educativos	 externos	 localizados	 fora	 da	 escola	 regular	 podem	

também	intervir	prestando	diferentes	tipos	de	apoio	aos	alunos,	professores	e	pais.	

Estes	 serviços	 podem	 ser	 escolas	 especiais,	 centros	 de	 recursos	 regionais	 ou	

nacionais,	equipas	de	educação	exteriores	à	escola	ou	agrupamentos	de	escola.	

O	quadro	que	se	segue	enquadra	a	 informação	sobre	diferentes	 formas	de	

apoio	 prestado	 aos	 professores	 de	 turma	 nas	 escolas	 regulares	 em	 Portugal	 e	

Espanha,	 bem	 como	 as	 diferentes	 organizações	 e	 instituições	 às	 quais	 os	

profissionais	estão	vinculados.	

País	 Tipos	de	serviços	e	de	profissionais	

Portugal	 O	apoio	é	especialmente	prestado	por	professores	especializados	e	
por	 outros	 profissionais	 da	 escola.	 O	 apoio	 pode	 também	 ser	
prestado	por	 profissionais	 de	 escolas	 especiais	 ou	 por	 profissionais	
das	 equipas	 locais	 de	 apoio.	 Apoiam	 o	 aluno	 e	 prestam	 também	
apoio	à	escola,	na	organização	do	apoio	necessário,	cooperam	com	o	
professor	de	turma	na	elaboração	do	programa	educativo	individual,	
na	 adaptação	 do	 currículo	 e	 na	 diversificação	 de	 estratégias	 e	 de	
métodos	de	ensino.	Apoiam	também	a	 família	em	cooperação	com	
outros	profissionais.	

Espanha	 O	apoio	é	especialmente	prestado	por	professores	especializados	da	
escola.	 Trabalham	 em	 escolas	 dos	 ensinos	 primário	 e	 secundário	 e	
desempenham	 um	 papel	 importante	 com	 o	 aluno	 e	 com	 os	
professores,	na	planificação	conjunta,	nas	modificações	a	 introduzir	
no	currículo	e	na	sua	implementação.	Também	apoiam	as	famílias	e	
trabalham	em	 cooperação	 com	outros	 profissionais.	Um	outro	 tipo	
de	 apoio	 é	 também	 prestado	 pelo	 professor	 de	 apoio	 que	 presta	
apoio	à	aprendizagem	e	que	existe	em	todas	as	escolas	básicas.	São	
responsáveis	 pela	 avaliação	 dos	 alunos,	 pelo	 aconselhamento	 das	
escolas	 e	 professores	 sobre	 as	 medidas	 a	 tomar,	 pelo	
acompanhamento	 do	 progresso	 do	 aluno	 e	 pelo	 envolvimento	 das	
famílias.	

Tabela	3	–	Diferentes	formas	de	apoio	prestado	aos	professores	de	ensino	regular	

Fonte:	Retirado	de	European	Agency	for	Development	in	Special	Needs	Education	
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Relativamente	 à	 formação	 inicial	 em	 NEE,	 o	 quadro	 seguinte	 descreve	 as	

possibilidades	de	 formação	em	necessidades	 educativas	 especiais,	 que	podem	 ser	

ministradas	durante	a	formação	inicial	de	professores	em	Portugal	e	Espanha:	

	

País	 Duração	e	principais	características	

Portugal	 A	 formação	 inicial	 de	 professores	 em	 necessidades	
educativas	 especiais	 corresponde	 a	 um	 mínimo	 de	 60	
horas	por	ano	e	compreende	uma	informação	geral	sobre	
a	 diversidade,	 as	 necessidades	 educativas	 especiais,	 a	
adaptação	 curricular	e	o	 trabalho	de	 cooperação	 com	os	
pais.	

Espanha	 São	 oferecidas	 duas	 possibilidades	 aos	 futuros	
professores:	 (1)	uma	formação	especializada	que	assume	
a	forma	de	formação	 inicial	de	três	anos,	ou	(2)	todos	os	
professores	 seguem	 um	módulo	 de	 80	 horas	 (teóricas	 e	
práticas)	 em	 dificuldades	 na	 aprendizagem	 e	 em	
necessidades	especiais.	Cada	universidade	pode	organizar	
o	 seu	 próprio	 programa	 tendo	 em	 atenção	 o	 número	
mínimo	de	horas	acima	referido.	

Tabela	4	–	Duração	e	principais	características	da	formação	inicial	obrigatória	oferecida	aos	

professores	sobre	necessidades	educativas	especiais	

Fonte:	Retirado	de	European	Agency	for	Development	in	Special	Needs	Education		

	

Quanto	à	formação	complementar	especializada,	ela	é	vocacionada	para	os	

docentes	 que	pretendem	 trabalhar	 com	alunos	 com	NEE	 em	escolas	 regulares	 ou	

especiais.	 Essa	 formação	 apenas	 é	 obrigatória	 em	 alguns	 países,	 sendo	 que	 na	

maioria	dos	países	europeus	ela	é	uma	opção,	sem	caráter	vinculativo.	

O	 quadro	 que	 se	 segue	 apresenta-nos	 as	 formações	 complementares	

oferecidas	aos	professores	nos	diferentes	países	enunciando	alguns	pré-requisitos,	

como:	a	 formação	e	experiência	profissional	requeridas	e	a	sua	duração,	o	caráter	

obrigatório	ou	opcional,	assim	como	uma	descrição	do	tipo	de	estudos	realizados.	
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País	 Pré-requisitos,	caráter,	descrição	e	tipo	de	formação	

Portugal	 São	 exigidos	 dois	 anos	 de	 experiência	 profissional.	 A	
formação	complementar	é	obrigatória,	 tem	a	duração	
de	 2	 anos	 e	 inclui	 formação	 geral	 e	 específica,	 com	
componentes	 teórica	 e	 prática.	 É	 oferecida	 formação	
especializada	em	diferentes	domínios	e	em	diferentes	
tipos	de	deficiência.	

Espanha	 Não	 é	 exigida	 experiência	 profissional	 embora	 a	
formação	 complementar	 possa	 fazer	 parte	 da	
formação	 inicial.	 A	 formação	 complementar	 é	
destinada	 a	 professores	 do	 ensino	 primário	 que	
trabalham	em	escolas	de	ensino	regular	ou	em	escolas	
especiais.	 É	 obrigatória	 e	 tem	 a	 duração	 de	 3	 anos.	
Fornece	 uma	 formação	 geral	 em	 dificuldades	 de	
aprendizagem	 e	 deficiências.	 É	 também	 oferecida	
formação	específica	a	professores	que	trabalham	com	
alunos	com	deficiência	auditiva.	

Tabela	5	–	A	formação	complementar	de	professores	

Fonte:	Retirado	de	European	Agency	for	Development	in	Special	Needs	Education		
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TERCEIRA	PARTE		

“Estudo	Empírico”	
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Nesta	 parte,	 procuraremos	 definir	 o	 campo	 do	 questionamento,	 após	 a	

revisão	da	literatura	que	efetuámos.													

Algumas	 das	 questões	 que	 se	 nos	 colocaram	 após	 a	 análise	 da	 literatura	

serão	 retomadas	 aqui,	 sinteticamente,	 procurando	 situar	 as	 dúvidas	 e	 perguntas	

que	 nos	 conduziram	 a	 este	 estudo.	 Faremos	 ainda	 a	 delimitação	 do	 problema,	

definindo	 os	 objetivos	 e	 formulando	 as	 hipóteses,	 para	 as	 quais	 pretendemos	

encontrar	resposta,	nesta	pesquisa.	

	

3.1.	Campo	de	questionamento 

Como	 pretendemos	 demonstrar	 ao	 longo	 do	 suporte	 teórico	 do	 nosso	

estudo,	e	na	opinião	de	Söder	(1997),	nas	últimas	décadas	assistimos	a	um	aumento	

do	 interesse	 sobre	 as	 atitudes	 para	 com	 os	 cidadãos	 com	 deficiência.	 Por	 isso,	 a	

abordagem	regular	ao	conceito	de	 inclusão	social	 implica	 realizar	um	estudo	mais	

amplo	 sobre	as	 características	 sociais,	 nomeadamente,	os	motivos	que	 conduzem	

os	 indivíduos	 portadores	 de	 deficiência	 a	 serem	 excluídos.	 Cabe,	 por	 isso,	 à	

sociedade	encetar	esforços	no	sentido	de	incluir	todos	os	cidadãos.	Essa	opinião	foi	

corroborada	por	Dias	(2011)	citando	Durkheim	(1985)	quando	menciona:	

“Em	 suma,	 os	 factos	 sociais	 são	 resultantes	 das	 interacções	

entre	 os	 indivíduos,	 resultando	 numa	 consciência	 colectiva	

social,	que	são	impostos	pela	sociedade	ao	indivíduo,	existindo	

responsabilidades	que	são	incumbidas	à	sociedade	na	inclusão	

dos	seus	cidadãos.”	

É	 consensual	 entre	 os	 investigadores	 a	 importância	 de	 uma	mudança	 nas	

atitudes	 e	 percepções	 dos	 docentes	 para	 fazer	 da	 inclusão	 escolar	 um	 caso	 de	

sucesso.	(Warnock,	1978;	Larrive	e	Cook,	1979;	Garcia	e	Alonso,	1985;	Meyjer	et	al,	
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1995;	Hegarty,	1994;	Pijl	e	Meijer,	1997,	Stainback	e	Stainback,	1999;	Wilson,	2000;	

Correia,	2003;	Hegarty,	2003;	Madureira,	2005;	Leite,	2005;	Leitão,	2006).	Logo,	os	

estudos	sobre	essa	 temática	colocam	em	evidência	a	 influência	que	as	atitudes,	e	

expetativas	 dos	 docentes	 exercem	 no	 rendimento	 e	 comportamento	 dos	 alunos	

com	NEE.	

A	 importância	das	atitudes	é	 intrínseca	ao	próprio	processo	de	 inclusão	na	

medida	 em	 que	 este,	 em	 si	mesmo,	 conduz	 a	mudanças	 atitudinais,	 afetando	 de	

igual	modo	outras	variáveis	relacionadas.	

Garcia	e	Alonso	(1985)	referem	a	 importância	das	atitudes	dos	professores	

no	processo	integrativo,	salientando	que,	do	estudo	das	variáreis	que	as	afetam,	se	

podem	definir	os	procedimentos	mais	favoráveis	à	integração	escolar.	

Postic	 (1979:	13)	vai	mais	 longe	ao	referir	que	«a	modificação	das	atitudes	

dos	professores	constitui	a	condição	primeira	de	toda	a	mudança».		

Seguindo	 a	 linha	 de	 pensamento	 evocada	 por	 Postic,	 acredita-se	 que	 as	

atitudes	dos	docentes	parecem	ser	 relevantes	na	 integração	dos	alunos	com	NEE,	

assumindo	 por	 isso,	 um	 papel	 de	 destaque	 no	 sucesso	 ou	 insucesso	 do	 processo	

integrativo.	

Como	 já	 observámos	 existe	 uma	 multiplicidade	 de	 fatores	 que	 podem	

influenciar	 a	 formação	 das	 atitudes	 dos	 professores.	 Alguns	 autores	 consideram	

ainda	a	importância	de	outras	variáveis	como	a	formação	em	serviço	e	a	formação	

contínua,	 a	 competência	 do	 professor,	 o	 apoio	 administrativo	 e	 técnico,	 o	

diagnóstico	das	crianças	e	a	informação	obtidas,	entre	outros.	

Assim,	 ao	 tentarmos	 analisar	 a	 influência	 de	 qualquer	 um	 destes	 fatores,	

deveremos	 ter	 presente	 a	 existência	 de	 outros	 que	 lhe	 estão	 interligados,	 e	 que	

também	concorrem	para	o	processo	de	mudança	de	atitudes.	

Ao	 longo	do	enquadramento	 teórico	que	procurámos	para	o	nosso	estudo	

constatámos	que	a	experiência	de	 trabalho	direto	com	alunos	com	NEE	e	o	papel	

(função)	 desempenhado	 pelo	 professor	 na	 escola	 podem	 ser	 fatores	 que	 tenham	

um	contributo,	mais	ou	menos	significativo,	no	processo	de	formação	das	atitudes	

dos	docentes	perante	a	inclusão.	
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Assim,	 procurámos	 realizar	 a	 nossa	 investigação	observando	de	que	modo	

estes	fatores	podem	influenciar	favoravelmente	ou	não	as	atitudes	dos	professores	

em	 relação	 à	 inclusão	 escolar	 e	 tentámos	 entender	 como	 as	 experiências	 de	

integração	 podem	 influenciar	 as	 atitudes	 dos	 docentes	 no	 contexto	 escolar,	

particularmente,	os	professores	do	ensino	regular,	professores	de	apoio	educativo	e	

outros	agentes	educativos.		

Para	 melhor	 definirmos	 o	 nosso	 campo	 de	 questionamento	 entendemos	

como	experiência	de	integração,	o	trabalho	direto	com	os	alunos	com	NEE,	por	um	

período	superior	a	dois	anos.	

Considera-se	 trabalho	 direto,	 todas	 as	 atividades	 desenvolvidas	 na	 sala	 de	

aula	ou	em	 sala	de	 apoio	 (no	 caso	dos	docentes	de	 apoio	 educativo)	 com	alunos	

com	NEE.	

Dado	que	o	termo	NEE	pode	ser	entendido	pelos	vários	docentes	de	formas	

distintas,	optámos	por	delimitar	o	mesmo,	de	modo	a	evitar	confusões,	 junto	dos	

professores	 a	 inquirir.	 Considerámos	 alunos	 com	 NEE	 todos	 os	 que	 apresentam	

moderadas	 ou	 severas	 dificuldades	 de	 acesso	 ao	 currículo	 dito	 “normal”,	 que	

necessitam	 de	 um	 apoio	 educativo	 individualizado	 e	 receberem	 apoio	 (direto	 e	

indireto)	de	um	docente	de	apoio	educativo.	

Assim,	procuramos	observar	 se	os	professores	de	ensino	 regular,	 de	apoio	

educativo	 e	 membros	 dos	 órgãos	 de	 gestão	 de	 escolas	 de	 2º	 e	 3º	 ciclos,	 com	

experiência,	 demonstram	 atitudes	 mais	 favoráveis	 à	 inclusão	 escolar	 do	 que	 os	

professores	que	nunca	tiveram	essa	experiência.	

Ao	 equacionarmos	 esta	 problemática	 das	 atitudes	 dos	 professores	 face	 à	

inclusão	 escolar	 de	 alunos	 com	 NEE,	 não	 podemos	 deixar	 de	 levantar	 algumas	

questões,	que	possam	ser	objeto	de	reflexão	no	nosso	estudo:	

1. Será	 que	 existem	 diferenças	 significativas	 entre	 as	 atitudes	 dos	

professores	que	já	tiveram	experiências	de	inclusão	de	alunos	com	NEE	e	

os	que	as	não	tiveram?	

2. Será	que	a	experiência	origina	representações	e	atitudes	diferentes?	
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3. Qual	será	o	papel	das	experiências	(mais	favoráveis	ou	menos	favoráveis)	

na	configuração	das	atitudes	dos	docentes?	

4.	 Serão	 as	 atitudes	 dos	 professores	 influenciadas,	 de	 certa	 forma,	 pelos	

contactos	diretos	que	estabelecem	com	alunos	com	NEE?	

5.Dos	 grupos	 de	 professores	 que	 exercem	 funções	 nas	 escolas,	 qual	

apresentará	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	de	alunos	com	NEE?	E	serão	

estas	configuradas	pela	função	ou	pela	experiência?	

Para	tentarmos	dar	resposta	a	estas	questões	optámos	metodologicamente	

por:	

 Identificar	quais	as	escolas	de	2º	e	3º	ciclos	do	Concelho	do	Porto,	

Cascais	e	Beja	que	integram	alunos	com	NEE;	

 Identificar	 se	 todas	 as	 escolas	 acima	 referidas	 possuem	

professores	de	apoio	educativo;	

 Recolher	informação	sobre	as	atitudes	dos	professores	do	ensino	

regular,	 de	 apoio	 educativo	 e	dos	órgãos	de	direção	de	 algumas	

dessas	 escolas,	 face	 à	 inclusão	 de	 alunos	 com	 NEE	 no	 sistema	

regular	de	ensino.	

Do	 quadro	 teórico	 que	 elaborámos,	 constatámos	 que	 tem	 aumentado,	

significativamente	 nos	 últimos	 anos,	 o	 número	 de	 alunos	 com	 NEE	 inseridos	 nas	

estruturas	 regulares	 de	 ensino.	 Verificamos	 também	que	 esse	 número	 aumentou	

substancialmente	no	2º	e	3º	ciclos	de	Ensino	Básico.	

Após	a	publicação	do	DL	nº	35/90,	que	estabelece	a	escolaridade	obrigatória	

de	 nove	 anos,	 do	 DL	 nº	 319/91	 que	 foi	 substituído	 pelo	 DL	 nº	 3/2008,	 onde	 se	

definiram	medidas	do	regime	educativo	que	foram	facilitadoras	da	 integração	dos	

alunos	 com	 NEE,	 decorrentes	 de	 graves	 problemas	 intelectuais,	 nestes	 graus	 de	

ensino,	propiciando	a	sua	 inclusão	nessas	estruturas	escolares.	No	passado,	o	que	

acontecia	 era	 que	 esse	 tipo	 de	 alunos	 era	 retido	 nas	 escolas	 do	 1º	 Ciclo	 até	

perfazerem	quinze	anos	de	idade.	
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Assim,	 só	muito	 recentemente	 a	maioria	 das	 escolas	 de	 2º	 e	 3º	 ciclos	 se	

viram	confrontadas	com	a	problemática	da	integração	de	crianças	com	NEE,	sendo	

pertinente	identificar	quais	foram	as	atitudes	dos	professores	face	a	este	processo.	

As	 atitudes	 dos	 docentes	 são	 referidas	 por	 vários	 investigadores	 (Garcia	 e	

Alonso,	 1985;	Meyjer	 et	 al.,	 1995;	Hegarty,	 1994;	 Pijl	 e	Meijer,	 1997;	 Stainback	 e	

Stainback,	 1999;	 Wilson,	 2000;	 Correia,	 2003;	 Hegarty,	 2003;	 Madureira,	 2005;	

Leite,	 2005;	 Leitão,	 2006),	 como	 um	 dos	 obstáculos	 à	 inclusão.	 Com	 efeito,	 as	

atitudes	negativas	evidenciadas	pelos	professores	ao	depararem-se	com	indivíduos	

portadores	de	NEE	conduzem	a	comportamentos	de	rejeição	e	discriminação	para	

com	os	deficientes.	Contudo,	existem	alguns	fatores	que	contribuem	para	melhorar	

as	 atitudes	 dos	 professores,	 como	 por	 exemplo:	 a	 experiência	 direta	 com	 alunos	

com	NEE,	a	 substituição	de	experiências	negativas	por	outras	positivas,	um	maior	

conhecimento	sobre	a	deficiência	e	a	 formação	adequada	voltada	para	a	 inclusão	

de	 discentes	 com	 NEE.	 Aliás,	 Garcia	 e	 Rodrigues	 (1991)	 salientam	 a	 necessidade	

imposta	aos	professores	de	adquirirem	formação	específica	nessa	área	para	que	as	

atitudes	sejam	mais	positivas.		

	

3.2.	Objetivos	do	estudo	

	

Este	 estudo	 tem	 como	 meta	 compreender	 a	 potencial	 relação	 entre	 as	

variáveis	 nível	 de	 ensino	 	 e	 grupo	 disciplinar,	 com	 a	 atitude	 dos	 docentes,	

relativamente	às	vantagens	da	inclusão,	tanto	para	os	alunos	normais	como	para	os	

alunos	portadores	de	deficiência.	

Com	este	estudo,	pretendemos	analisar	se	as	atitudes	dos	professores	que	

leccionam	em	escolas,	por	nós	selecionadas,		nos	concelhos	do	Porto,	Cascais	e	Beja	

e	 que	 responderam	 ao	 inquérito	 e	 à	 entrevista,	 e	 tendo	 em	 vista	 a	 inclusão	 de	

alunos	em	turmas	do	Ensino	Regular	são	ou	naõ	influenciadas	pelas	experiências	já	

adquiridas,	 entendendo-se	 como	 experiência,	 o	 trabalho	 direto	 com	 alunos	 com	

NEE.	
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Deste	modo,	procuraremos	atingir	os	seguintes	objetivos,	no	sentido	de	dar	

resposta	às	questões	anteriormente	formuladas:	

	

•	Analisar	as	atitudes	dos	professores	face	à	inclusão	escolar;	

•	Analisar	comparativamente	as	atitudes	dos	professores	do	ensino	regular	

com	e	sem	experiência	de	inclusão	de	alunos	com	NEE;	

•	Analisar	comparativamente	as	atitudes	dos	professores	que	exerçam,	em	

simultâneo,	 funções	 de	 direção	 nas	 escolas	 e	 que	 tenham	 ou	 não	

experiência	de	inclusão	de	alunos	com	NEE;	

•	Analisar	comparativamente	as	atitudes	dos	professores	que	prestam		apoio	

educativo	 	 aos	 alunos	 com	 NEE	 	 ou	 de	 educação	 especial	 com	 e	 sem	

experiência	de	inclusão	de	alunos	portadores	de	deficiência.	

	
	
3.3.	Hipóteses	de	trabalho	
	

Da	 revisão	 da	 literatura	 salienta-se	 a	 importância	 das	 atitudes	 dos	

professores	 em	 todo	 o	 processo	 educativo,	 com	 destaque	 particular	 para	 as	

atitudes	face	à	inclusão	de	alunos	com	NEE	nas	estruturas	regulares	de	ensino.	

Se	 considerarmos	 que	 as	 representações	 sociais	 dependem	 do	 indivíduo,	

mas	 são	 sobretudo	 determinadas	 pelo	 contexto	 social	 e	 ideológico	 onde	 são	

produzidas	 e	 atendermos	 a	 que,	 no	 seu	 dia-a-dia,	 o	 professor	 estabelece	 redes	

complexas	 de	 interação	 com	 os	 restantes	 atores	 do	 cenário	 educativo	 (outros	

professores,	 alunos,	 pais,	 administradores,	 pessoal	 auxiliar)	 é	 provável	 que	 essas	

interações	(relações	pessoais,	experiências	conjuntas…)	contribuam	de	forma	mais	

favorável	 ou	 menos	 favorável	 para	 a	 mudança	 de	 atitudes.	 Assim,	 poderemos	

pressupor	 que	 existem	 diferenças	 entre	 as	 atitudes	 dos	 docentes	 consoante	 a	

experiência	profissional	que	possuem	ao	nível	da	integração.	

Segundo	 Popper	 (cit.	 in	 Phillips	 e	 Pugh,	 1994)	 a	 natureza	 do	 método	

científico	 é	 hipotético-dedutiva,	 isto	 é,	 não	 resulta	 de	 uma	 observação	 simples,	
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direta	 imparcial,	 dado	 que	 dificilmente	 o	 sujeito	 consegue	 obter	 uma	observação	

imparcial	dos	factos,	já	que	tudo	o	que	observamos	se	realiza	com	base	nas	nossas	

perceções	e	experiências	presentes	e	passadas,	que	ao	fazerem	parte	da	natureza	

do	indivíduo,	dificilmente	se	conseguem	separar	de	todo	o	processo	de	observação.	

«O	 trabalho	 científico	 de	 natureza	 experimental	 ou	 exploratória	

começa	com	a	expectativa	do	que	está	para	vir.	Esta	expectativa	é	uma	

hipótese».		

Phillips	e	Pugh,	1994,	p:27	

	

As	hipóteses	surgem	em	função	de	determinadas	conjeturas	ou	observações	

mas,	uma	vez	formuladas,	podem	e	têm	de	ser	rigorosamente	testadas,	utilizando-

se	metodologia	apropriada.	Assim,	com	base	na	revisão	da	literatura	e	nos	objetivos	

deste	 estudo,	 elaboraram-se	 as	 seguintes	 questões	 que	 se	 transformaram	 nas	

hipóteses	do	estudo	em	questão:		

	

1. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	o	concelho	de	pertença	da	escola?	

2. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	a	idade?	

3. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	o	sexo?	

4. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	o	tempo	de	serviço	docente?	
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5. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	a	situação	profissional?	

6. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	o	tempo	de	serviço	docente	com	alunos	com	NEE?	

7. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	a	habilitação	profissional?	

8. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	a	formação	em	NEE?	

9. Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	
regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	

consoante	a	existência	presente	de	alunos	com	NEE	nas	turmas	

regulares?	

10. Será	que	as	perceções	da	realidade	educativa	dos	professores	
e	 as	 suas	 atitudes	 face	 à	 inclusão	 são	 influenciadas	 pelo	

contexto	em	que	se	insere	a	escola?	

11. Será	que	as	perceções	da	realidade	educativa	dos	professores	
são	 influenciadas	 pelos	 recursos	 pedagógicos	 disponibilizados	

pela	escola:	quadro	 interativo,	 laboratório,	 sala	de	 informática	

e	jogos	didáticos?	

12. Será	que	as	perceções	da	realidade	educativa	dos	professores	
são	 influenciadas	 pelo	 programa	 de	 intervenção	 educativa	

prioritária	(TEIP)?	
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Partindo	 do	 princípio	 que	 uma	 hipótese	 é	 uma	 relação	 plausível	 com	 a	

finalidade	de	ser	confirmada	ou	rejeitada,	são	apresentadas	as	seguintes	hipóteses	

elaboradas	 com	 base	 nos	 resultados	 dos	 estudos	 anteriormente	 referidos,	 bem	

como	no	enquadramento	teórico	inicialmente	apresentado:	

	

H1	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	 face	 à	 inclusão	 e	 nas	 suas	 perceções	 da	 realidade	 educativa	

consoante	o	concelho	de	pertença	da	escola;	

H2	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	consoante	a	idade;	

H3	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	consoante	o	sexo;	

H4	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	consoante	o	tempo	de	serviço	docente;	

H5	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	consoante	a	situação	profissional;	

H6	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	consoante	o	tempo	de	serviço	de	alunos	com	NEE;	

H7	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	consoante	as	habilitações	profissionais;	

H8	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	consoante	formação	recebida	em	NEE;	

H9	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	 consoante	 a	 existência	 presente	 de	 alunos	 com	 NEE	 nas	 turmas	

regulares;	

H10	 –	 As	 perceções	 da	 realidade	 educativa	 dos	 professores	 e	 as	 suas	 atitudes	
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face	à	inclusão	são	influenciadas	pelo	contexto	em	que	se	insere	a	escola;	

H11	 –	 As	 perceções	 da	 realidade	 educativa	 dos	 professores	 são	 influenciadas	

pelos	 recursos	 pedagógicos	 disponibilizados	 pela	 escola	 quadro	 interativo,	

laboratório,	sala	de	informática	e	jogos	didáticos;		

H12	–	As	perceções	da	realidade	educativa	dos	professores	são	influenciadas	pelo	

programa	de	intervenção	educativa	prioritária	(TEIP).	

	

3.4.	População	e	definição	da	amostra	

	

Para	 operacionalizarmos	 o	 nosso	 estudo	 selecionámos	 10	 escolas	 (100%	

total)	do	Concelho	de	Cascais,	17	escolas	(100%)	do	Concelho	do	Porto	e	5	escolas	

(100%	total)	do	Concelho	de	Beja	que	integram	alunos	com	N.E.E.	e	têm	professores	

de	educação	especial:	

	

	

 

                       Porto 

 

 

 

 

Cascais 

 

 

																						BEJA 

	

FONTE:		MAPA	DE	PORTUGAL	
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CONCELHO	DO	PORTO	

1. Escola	Básica	2º	e	3º	ciclos	Pêro	Vaz	de	Caminha	

2. Escola	Básica	2,3	Nicolau	Nasoni		

3. Escola	Básica	2,3	Areosa	

4. Escola	Básica	2,3	Augusto	Gil	

5. Escola	Básica	2,3	do	Cerco	

6. Escola	Básica	2,3	Dr.	Augusto	César	Pires	de	Lima		

7. Escola	Básica	2,3	Miragaia	

8. Escola	Básica	2,3	Viso		

9. Escola	Básica	2,3	Paranhos		

10. Escola	Básica	2,3	Francisco	Torrinha	

11. Escola	Básica	2,3	Gomes	Teixeira	

12. Escola	Básica	2,3	Irene	Lisboa	

13. Escola	Básica	2,3	Dr.	Leonardo	Coimbra	Filho		

14. Escola	Básica	2,3	Manoel	de	Oliveira		

15. Escola	Básica	2,3	Maria	Lamas		

16. Escola	Básica	2,3	Ramalho	Ortigão	

17. Escola	Básica	2,3	Clara	de	Resende		

	

CONCELHO	DE	CASCAIS	

1. Escola	Básica	do	2º	e	3º	Ciclos	da	Galiza	

2. Escola	Secundária	com	2º	e	3º	Ciclos	Aquilino	Ribeiro	

3. Escola	Básica	do	2º	e	3º	Ciclos	de	Alapraia	

4. Escola	Secundária	com	2º	e	3º	Ciclos	de	Alvide	
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5. Escola	Básica	do	2º	e	3º	Ciclos	Professor	António	Pereira	Coutinho	

6. Escola	Secundária	com	2º	e	3º	Ciclos	Frei	Gonçalo	de	Azevedo	

7. Escola	Básica	do	2º	e	3º	Ciclos	de	Alcabideche	

8. Escola	Básica	do	2º	e	3º	Ciclos	Matilde	Rosa	Araújo	

9. Escola	Básica	do	2º	e	3º	Ciclos	Santo	António	da	Parede	

10. Escola	Secundária	com	2º	e	3º	Ciclos	de	Carcavelos	

	

	

CONCELHO	DE	BEJA	

1. Escola	Básica	2,3	de	Santa	Maria	

2. Escola	Básica	2,3	de	Mário	Beirão		

3. Escola	Básica	2,3	de	Santiago	Maior		

4. Escola	Secundária	com	3º	ciclo	de	Diogo	de	Gouveia		

5. Escola	Secundária	com	3º	ciclo	D.	Manuel	I		

	

	

3.4.1.	Caracterização	do	contexto	do	nosso	estudo	ao	nível	dos	concelhos	e	
escolas	
	
	
3.4.1.1.	Concelho	do	Porto	

A	Área	Metropolitana	do	Porto	com	2089	km2	de	área	é	constituída	por	17	

municípios	 com	2	494	741	habitantes.	 Segundo	o	Censos	de	2011,	 ela	 constitui	o	

núcleo	da	Região	Norte,	com	uma	população	residente	de	aproximadamente	3	689	

609	 habitantes.	 Juntamente	 com	 os	 concelhos	 limítrofes	 de	 Vila	 Nova	 de	 Gaia	 e	

Matosinhos,	formam	a	Frente	Atlântica	do	Porto.	O	concelho	do	Porto	é	constituído	

por	sete	freguesias.	Na	realidade,	três	são	denominadas	“Uniões”	de	freguesias,	em	

virtude	 da	 reforma	 administrativa	 que	 teve	 lugar	 no	 ano	 de	 2013,	 durante	 as	

eleições	 autárquicas:	 União	 das	 Freguesias	 de	 Aldoar,	 Foz	 do	 Douro	 e	Negovilde;	
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União	 das	 Freguesias	 de	 Cedofeita,	 Santo	 Ildefonso,	 Sé,	 Miragaia,	 São	 Nicolau	 e	

Vitória;	União	das	Freguesias	de	Lordelo	do	Ouro	e	Massarelos;	Bonfim,	Campanhã;	

Paranhos	e	Ramalde.	

No	 concelho	 do	 Porto,	 a	 educação	 é	 considerada	 um	 elemento	

preponderante	no	desenvolvimento	humano.	Assim,	é	incumbência	das	autarquias	

a	 gestão	 das	 escolas	 do	 Primeiro	 Ciclo,	 não	 descurando	 o	 desenvolvimento	 de	

programas	 educativos	 e	 outras	 atividades	 vocacionadas	 para	 todos	 os	 ciclos	 de	

ensino.	É	com	base	nessas	ideias	que	a	Câmara	Municipal	do	Porto	realiza	diversos	

protocolos	e	desenvolve	programas	distintos	 com	a	Universidade	do	Porto	e	 com	

outras	entidades	universitárias	sediadas	na	cidade.	

De	acordo	com	o	website	oficial	da	Câmara	Municipal	do	Porto,	o	Conselho	

dispõe	de	uma	instância	que	promove	a	intervenção	nas	comunidades	educativas:	

“(…)	o	Conselho	Municipal	de	Educação	tem	por	objectivo	promover,	a	

nível	 municipal,	 a	 coordenação	 da	 política	 educativa,	 articulando	 a	

intervenção,	no	âmbito	do	sistema	educativo,	dos	agentes	educativos	

e	 dos	 parceiros	 sociais	 interessados,	 analisando	 e	 acompanhando	 o	

funcionamento	 do	 referido	 sistema	 e	 propondo	 as	 acções	

consideradas	adequadas	à	promoção	de	maiores	padrões	de	eficiência	

e	eficácia	do	mesmo.”	

	

Figura	8	–	Concelho	do	Porto	

	
Fonte:www.mapas-portugal.com	
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3.4.1.2.	Concelho	de	Cascais 

Situado	a	ocidente	do	Estuário	do	Tejo,	entre	a	Serra	de	Sintra	e	o	Oceano	

Atlântico,	 o	 território	 ocupado	 pelo	 Concelho	 de	 Cascais	 é	 limitado	 a	 Norte	 pelo	

Concelho	de	Sintra,	a	Sul	e	a	Ocidente	pelo	Oceano	e	a	Oriente	pelo	Concelho	de	

Oeiras.	 Na	 segunda	 metade	 do	 século	 XII	 Cascais	 foi	 uma	 pequena	 aldeia	 de	

pescadores	e	 lavradores.	O	topónimo	Cascais	parece,	mesmo,	derivar	do	plural	de	

cascal	(monte	de	cascas),	o	que	se	deve	relacionar	com	a	abundância	de	moluscos	

marinhos	aí	existentes.	Em	1370,	forma-se	o	termo	de	Cascais,	assistindo-se,	poucos	

anos	depois,	ao	crescimento	de	Cascais	no	exterior	das	muralhas	do	castelo.	

O	Concelho	de	Cascais	 insere-se	na	Área	Metropolitana	de	Lisboa	(AML).	A	

sua	localização	geográfica	em	conjunto	com	o	facto	de	a	AML	integrar	a	capital	do	

país,	Lisboa,	 torna-a	num	centro	de	recursos	estratégicos	para	o	desenvolvimento	

económico,	 social	 e	 cultural,	 conferindo-lhe	 condições	 privilegiadas	 para	 uma	

constante	melhoria	da	qualidade	de	vida	dos	seus	efetivos	populacionais,	o	que	a	

caracteriza	como	uma	área	territorial	de	grande	atratividade.		A	Área	Metropolitana	

de	Lisboa	é	onde	se	encontra	a	maior	concentração	populacional	do	país.	Em	2008	

detinha	cerca	de	¼	da	população	portuguesa.	

No	 âmbito	 educativo,	 o	 município	 defende	 que,	 independentemente	 das	

condições	 financeiras	 das	 famílias	 ou	 qualquer	 outra	 diferença,	 o	 acesso	 a	 uma	

educação	de	qualidade	é	garantia	de	todas	as	crianças	e	jovens	que	residem	nesse	

concelho.	Relativamente	à	inclusão	das	crianças	com	NEE,	o	município	disponibiliza	

diversos	 instrumentos	 que	 propiciam	 uma	 melhor	 integração	 das	 crianças	

portadores	 de	 dificuldades	 de	 aprendizagem.	 Assim,	 foram	 criadas	 Unidades	 de	

Apoio	 Especializado	 nos	 três	 ciclos	 do	 Ensino	 Básico,	 construídas	 salas	 de	

aprendizagens	 funcionais	 para	 os	 2º	 e	 3º	 Ciclos,	 transporte	 acompanhado	 e	

adaptado	a	crianças	com	autonomia	reduzida	e	adquiridas	diversas	tecnologias	de	

apoio.	
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Figura	9	–	Concelho	de	Cascais	

	

Fonte:	:www.concelhodecascais.com	

O	Concelho	de	Cascais	tem	uma	área	de	97,1	km²,	sendo	constituído	por	6	

freguesias:	 Alcabideche,	 Carcavelos,	 Cascais,	 Estoril,	 Parede	 e	 São	 Domingos	 de	

Rana.	 A	 freguesia	 de	 Alcabideche	 é	 a	 que	 possui	 maior	 território	 seguindo-se	

Cascais	e	S.	Domingos	de	Rana	com	uma	expressão	territorial	idêntica,	e	depois	por	

ordem	decrescente,	Estoril,	Carcavelos	e	Parede.	

	

3.4.1.3.	Concelho	de	Beja	
 

O	Concelho	de	Beja	abarca	uma	área	de	1138,75	km2,	 contando	 com	uma	

população	 de	 cerca	 de	 35762	 habitantes,	 repartida	 pelas	 freguesias	 de	 Albernoa,	

Baleizão,	 Beringel,	 Cabeça	 Gorda,	 Mombeja,	 Nossa	 Senhora	 das	 Neves,	 Quintos,	

Salvada,	Beja	(Salvador),	Santa	Clara	de	Louredo,	Beja	(Santa	Maria	da	Feira),	Santa	

Vitória,	 Beja	 (Santiago	Maior),	 São	 Brissos,	 Beja	 (São	 João	 Baptista),	 São	Matias,	

Trindade	e	Trigaches.	

A	cidade	de	Beja	tem	vindo	a	registar	um	acréscimo	populacional,	sendo	que	

se	configura	um		alargamento	deste	efeito	bem	como	da	renovação	geracional	por	

via	 da	 atração	 de	 população	 jovem	 (em	 idade	 ativa)	 resultante	 da	 entrada	 em	

funcionamento	do	Aeroporto	e	do	EFMA.		
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A	cidade	de	Beja	revela	ainda	um	efeito	polarizador	quer	no	âmbito	da	sub-

região	 Baixo	 Alentejo,	 quer	 no	 âmbito	 transfronteiriço	 sendo	 que	 a		 diversidade	

geográfica	permite	múltiplas	afirmações	no	plano	das	relações	interterritoriais,	com	

reflexos	económicos	e	sociais.	

A	 economia	 do	 concelho	 evidencia	 indicadores	 importantes	 ao	 nível	

sectorial	 nos	 âmbitos	 sub-regional,	 regional	 e	 nacional,	 com	 destaque	 para	 o	

Comércio	e	 Serviços.	No	plano	do	 tecido	empresarial	 e	 emprego,	o	 concelho	 tem	

uma	posição	claramente	de	destaque	à	escala	do	Baixo	Alentejo.	

A	crescente	procura	de	bens	e	serviços	oriundos	do	espaço	rural,	associada	

às	relações	de	proximidade	desse	mercado,	potencia	o	incremento	da	oferta	tendo	

como	 consequência	 a	 revitalização	 e	 a	 diversificação	 da	 base	 económica	 local,	

possibilitando	também	o	reforço	das	relações	com	o	exterior.	

A	 identidade	 cultural	 é	 um	 traço	 comum	 do	 concelho	 com	 as	 unidades	

territoriais	 de	 referência	 mais	 próximas.	 Registo	 dos	 melhores	 indicadores	 nos	

principais	 domínios	 relacionados	 com	 equipamentos,	 infraestruturas	 e	 serviços	

urbanos,	quando	comparado	com	as	outras	unidades	de	referência	(Baixo	Alentejo,	

Alentejo,	País).	

Área	 total	 do	 concelho:	 1138,75	 km2;	 Situação	 Geográfica:	 O	 Concelho	 de	

Beja	detém	fronteiras,	a	norte	com	os	Concelhos	de	Cuba	e	Vidigueira,	a	este	com	

Serpa,	a	oeste	com	Ferreira	do	Alentejo	e	a	sul	com	os	Concelhos	de	Castro	Verde	e	

Mértola.		

O	 Concelho	 de	 Beja	 é	 constituído	 por	 18	 freguesias,	 das	 quais	 4	 são	

predominantemente	urbanas	(APU),	1	é	mediamente	urbana	(AMU)	e	as	restantes	

13	são	predominantemente	rurais	(APR).	

O	 Concelho	 de	 Beja	 dispõe	 do	 Centro	 de	 Recursos	 TIC	 para	 a	 Educação	

Especial	(CRTICEE),	considerada	uma	valência	destinada	à	avaliação	dos	alunos	com	

NEE,	de	 carácter	prolongado,	para	 fins	de	adequação	das	 tecnologias	de	apoio	às	

suas	 necessidades	 específicas,	 na	 informação	 e	 formação	 dos	 docentes,	

profissionais,	 auxiliares	 de	 educação	 e	 famílias	 sobre	 as	 problemáticas	 associadas	
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aos	diferentes	domínios	de	deficiência	ou	incapacidade,	para	que	estes	profissionais	

possam	desenvolver	um	trabalho	destinado	a	minimizar	as	limitações	dos	alunos	

	

Figura	10	–	Concelho	de	Beja	

	

Fonte:	clientes.netvisão.pt	

3.4.2.		Caracterização	de	Escolas	estudadas 

Na	 região	Norte,	 particularmente	 na	 cidade	 do	 Porto,	 analisámos	 diversas	

escolas	 com	 alunos	 que	 se	 encontram	 ao	 abrigo	 deste	 regime	 especial,	 por	

possuírem	Necessidades	 Educativas	 Especiais	 ou	por	 se	 encontrarem	em	 situação	

social	carenciada.	

	 Esta	é	uma	das	regiões	onde	se	encontra	uma	grande	proliferação	de	bairros	

sociais	 que	 visam	 o	 realojamento	 de	 famílias	 mais	 carenciadas.	 Também	 do	

concelho	de	Cascais	e	de	Beja.	

	 Analisemos	então,	de	seguida,	algumas	escolas	destas	três	cidades.	

1.-	ESCOLA	BÁSICA	2º	E	3º	CICLOS	PÊRO	VAZ	DE	CAMINHA	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2º	e	3º	ciclos	Pêro	Vaz	de	Caminha	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Paranhos,	no	Porto	

Caracterização	 do	 Meio:	 Ambiente	 de	 habitação	 social,	 cuja	 população	 é	 proveniente	 de	

ambientes	 carenciados	 cultural,	 social	 e	 economicamente,	 o	 que	 explica	 a	 taxa	 de	 insucesso	

escolar	dos	mesmos.	Segundo	dados	da	escola	existe	uma	elevada	percentagem	de	encarregados	

de	educação	/	pais	com	habilitações	literárias	ao	nível	do	1º	ciclo	(39%),	seguido	do	2º	ciclo	(20%),	
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o	que	poderá,	eventualmente,	explicar	a	pouca	motivação	dos	alunos	para	a	frequência	da	escola.		

Número	de	Alunos:	400	alunos	do	3º	ciclo	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas	no	3º	Ciclo:	13	alunos		

Número	de	Docentes:	157	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 um	 pavilhão	 gimnodesportivo,	 uma	 Biblioteca	 /	 Centro	 de	 Recursos	

Educativos	

Situação	 Profissional	 dos	 Docentes:	 109	 professores	 fazem	 parte	 do	 quadro	 da	 escola,	 19	 do	

quadro	da	zona	pedagógica	e	29	encontram-se	em	regime	de	contrato		

Referência	se	a	escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	TEIP	

	

2.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	NICOLAU	NASONI		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Nicolau	Nasoni	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Campanhã,	no	Porto	

Caracterização	 do	Meio:	 A	 sua	 população	 é	 bastante	 heterogénea,	 o	 que	 explica	 o	 facto	 de	 a	

escola	 integrar	 alunos	 com	 deficiência	 auditiva,	 alguns	 destes	 de	 outros	 concelhos	 do	 Porto,	

alunos	com	necessidades	educativas	especiais	e	criança	pertencentes	a	minorias	sociais.	

Número	de	Alunos:	200	alunos	do	3º	ciclo.	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas	no	3º	ciclo:	91	alunos		

Número	de	Docentes:	109	professores	(Agrupamento)	

Recursos	/	Equipamentos:	Clubes	de	Vídeo	e	Fotografia,	de	Jornalismo,	de	Informática	/	Internet,	

de	 Rádio,	 de	 Ambiente,	 de	 Bordados,	 Oficina	 de	 Artes	 Performativas	 (Teatro	 /	 Dança	 ou	

Desporto),	Desporto	Escolar	e,	ainda,	ateliers	de	Português	Funcional	e	Literário	e	de	Matemática	

Funcional	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	A	maioria	dos	professores	integra	o	quadro	da	escola	

Referência	se	a	escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	TEIP	
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3.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	AREOSA	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Areosa	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Paranhos,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	Esta	 freguesia	subsiste	basicamente	da	agricultura,	pecuária,	comércio,	

indústria	e	hotelaria.	Enfrenta,	essencialmente,	problemas	de	pobreza	e	exclusão	social.	

Número	de	Alunos:	349	alunos	dos	2º	e	3º	ciclos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Sociais	no	3º	ciclo:	120	alunos	

Número	de	Docentes:	84	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	serviço	de	psicologia	e	orientação,	um	núcleo	de	apoio	educativo,	uma	

mediadora	social,	uma	assistente	social,	bem	como	um	grupo	de	ação	tutorial.	Uma	Biblioteca	/	

Centro	de	Recursos	Educativos.	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	50	professores	integram	o	quadro	da	escola,	9	pertencem	ao	

quadro	da	zona	pedagógica	e	25	estão	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	escola	é	TEIP,	ou	não:	É	TEIP	

	

4.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	AUGUSTO	GIL	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Augusto	Gil	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Santo	Ildefonso,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	Esta	é	uma	zona	urbana	onde	se	encontra	um	grande	núcleo	comercial,	o	

que	 leva	 a	 grandes	 concentrações	 populacionais	 e	 desenvolvimento	 urbanístico.	 Embora	 a	

maioria	da	população	seja	de	nacionalidade	portuguesa,	contam-se	muitos	 indivíduos	de	outras	

nacionalidades,	nomeadamente	chinesa,	brasileira	e	oriundos	de	diversos	países	dos	PALOP’S.		

Número	de	Alunos:	cerca	de	825	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	no	3º	Ciclo:	25	alunos	

Número	de	Docentes:	82	professores	
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Recursos	/	Equipamentos:	Uma	Biblioteca	/	Centro	de	Recursos	bastante	equipado	que	integra	a	

Rede	de	Bibliotecas	Escolares	do	Porto,	bem	como	um	Curso	de	Educação	e	Formação	 (CEF)	de	

informática.	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	64	professores	integram	o	quadro	da	escola,	4	pertencem	ao	

quadro	da	zona	pedagógica	e	14	estão	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	TEIP	

	

5.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	DO	CERCO	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	do	Cerco	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Campanhã,	no	Porto	

Caracterização	 do	 Meio:	 Meio	 precário	 e	 algo	 problemático,	 cuja	 população	 possui	 níveis	

motivacionais	 de	 estudo	 e	 níveis	 de	 escolaridade	 baixos,	 vive	 em	 condições	 social	 e	

economicamente	 desfavorecidas	 e	 os	 próprios	 encarregados	 de	 educação	 /	 pais	 têm	 baixas	

expectativas	quanto	ao	 sucesso	escolar	dos	 seus	 educandos,	mostrando	 falta	de	 interesse	pelo	

processo	de	ensino/aprendizagem.	A	maioria	das	famílias	subsiste	com	o	Rendimento	Mínimo	de	

Inserção.	

Número	de	Alunos:	272	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	6	alunos	

Número	de	Docentes:	88	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 uma	 Biblioteca	 /	 Centro	 de	 Recursos	 Educativos	 e	 um	 pavilhão	

gimnodesportivo	

Situação	 Profissional	 dos	 Docentes:	 12	 professores	 fazem	 parte	 do	 quadro	 da	 escola,	 20	 do	

quadro	da	zona	pedagógica	e	29	estão	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	É	TEIP	(TEIP	II)	
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6.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	DR.	AUGUSTO	CÉSAR	PIRES	DE	LIMA		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Dr.	Augusto	César	Pires	de	Lima		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	do	Bonfim,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	Área	urbana	caracterizada	pela	sua	diversidade	étnico-cultural.		

Número	de	Alunos:	705	alunos	dos	2º	e	3º	ciclos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	18	alunos	

Número	de	Docentes:	135	professores		

Recursos	/	Equipamentos:	um	serviço	de	educação	especial,	um	serviço	de	apoio	educativo	que	

são	 apoiados	 pelo	 Serviço	 de	 Psicologia,	 uma	 Biblioteca	 /	 Centro	 de	 Recursos	 Educativos,	 um	

pavilhão	e	uma	Unidade	de	Apoio	à	Multideficiência	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	93	professores	integram	o	quadro	da	escola,	14	o	quadro	da	

zona	pedagógica	e	28	estão	em	regime	de	contratação	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

7.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	MIRAGAIA	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Miragaia	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Miragaia,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	A	população	desta	zona	da	cidade	caracteriza-se	por	uma	comunidade,	

normalmente	denominada	fechada	e	/	ou	problemática;	é	uma	população	que	possui	uma	taxa	

de	escolaridade	muito	baixa	e	que	enfrenta	graves	problemas	sócio	urbanísticos,	económicos	e	de	

exclusão	social.	

Número	de	Alunos:	340	alunos	dos	2º	e	3º	ciclos	

Número	de	alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas:	30%	da	globalidade	do	Agrupamento	

Número	de	Docentes:	60	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	laboratórios,	Biblioteca	/	Centro	de	Recursos	e	Ginásio.	
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Situação	Profissional	dos	Docentes:	os	60	professores	integram	o	quadro	da	escola	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

8.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	VISO		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Viso	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Ramalde,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	A	freguesia	de	Ramalde	é	composta	por	12	Bairros	Sociais	caracterizados	

por	uma	grave	problemática	económica,	por	uma	elevada	taxa	de	desestruturação	das	relações	

familiares	e	trajetos	de	delinquência	juvenil.	

Número	de	Alunos:	cerca	de	526	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	11	alunos	

Número	de	Docentes:	122	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 Serviços	 Especializados	 de	 Apoio	 Educativo	 (SEAE)	 que	 integra	 o	

Serviço	de	Psicologia	e	Orientação	e	o	Núcleo	de	Apoio	Educativo	 (NAE),	uma	sala	de	estudo	e,	

para	aqueles	que	necessitam	de	uma	ajuda	mais	 individualizada	existe	um	programa	de	tutoria	

integrado	 no	 plano	 de	 ação	 do	 projeto	 TEIP	 II,	 possui	 uma	 biblioteca	 e	 um	 laboratório	 de	

matemática.		

Situação	Profissional	dos	Docentes:	 cerca	de	61,7%	 fazem	parte	do	quadro	da	escola,	25,8%	do	

quadro	da	zona	pedagógica	e	12,5%	estão	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	É	

	

9.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	PARANHOS		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	de	Paranhos	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Paranhos,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	Na	 freguesia	de	Paranhos	situa-se	um	dos	maiores	pólos	universitários	

da	Europa,	um	dos	maiores	Hospitais	Escolares	do	país,	um	instituto	de	investigação	científica	na	
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área	da	saúde.	Contudo,	aqui	 também	se	concentra	cerca	de	30%	dos	Bairros	Sociais	de	todo	o	

Porto.	

Número	de	Alunos:	314	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas:	22	alunos	na	totalidade	

Número	de	Docentes:	47	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	Um	 laboratório	de	Físico-química	e	de	Ciências	Naturais,	Biblioteca	/	

Centro	de	Recursos,	sala	de	informática,	auditório	e	dois	espaços	desportivos,	sendo	um	deles	um	

espaço	aberto	multifuncional	e	o	outro	um	pavilhão	gimnodesportivo	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	40	professores	pertencem	ao	quadro	da	escola	e	sete	estão	

em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

10.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	FRANCISCO	TORRINHA	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Francisco	Torrinha	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	da	Foz	do	Douro,	no	Porto		

Caracterização	 do	Meio:	 A	 zona	 da	 Foz	 do	 Douro	 é	 caracterizada	 por	 ser	 uma	 zona	 habitada,	

maioritariamente,	pela	classe	alta	da	cidade	do	Porto,	ao	contrário	do	que	tem	sido	descrito	até	

aqui	e	diferente	da	maioria	da	realidade	portuense.	

Número	de	Alunos:	1000	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	40	alunos	

Número	de	Docentes:	40	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 dois	 Gabinetes	 de	 Apoio	 a	 Alunos	 com	 Necessidades	 Educativas	

Especiais,	 um	 Centro	 de	 Recursos	 Educativos,	 uma	 Sala	 de	 Estudo	 e	 um	Gabinete	 de	 Apoio	 ao	

Aluno.	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	dos	193	professores	que	 integram	o	Agrupamento,	65%	são	

do	quadro	da	escola,	20%	do	quadro	da	zona	pedagógica	e	15%	são	contratados	
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Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

11.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	GOMES	TEIXEIRA	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Gomes	Teixeira	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Massarelos,	no	Porto	

Caracterização	 do	 Meio:	 Esta	 é	 uma	 zona	 caracterizada,	 essencialmente,	 pela	 rede	 de	

infraestruturas	que	a	rodeia,	tal	como	uma	vasta	rede	de	transportes	públicos.	Trata-se	de	uma	

das	 principais	 entradas	 e	 saídas	 da	 parte	 ocidental	 do	 Porto.	 Ora,	 esta	 logística	 promove	 uma	

problemática	à	escola	em	duas	vertentes,	quer	relativamente	à	segurança	física	dos	alunos,	quer	

à	 poluição	 auditiva	 que	 interfere,	 negativamente,	 no	 desenvolvimento	 das	 atividades	

curriculares.	A	freguesia	de	Massarelos	é	marcada	também	pelas	alterações	económicas	que	têm	

vindo	a	ocorrer	nos	últimos	anos,	nomeadamente	ao	nível	do	comércio	e	indústria.	Aqui	também	

se	 concentra	 um	 dos	 Pólos	 da	Universidade	 do	 Porto,	 o	 que	 leva	 ao	 aumento	 de	 tráfego	 e	 de	

presença	de	pessoas,	tornando-se	numa	zona	mais	cosmopolita.	

Número	de	Alunos:	300	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais,	no	3º	Ciclo:	Cerca	de	25	alunos	

Número	de	Docentes:	27	docentes	de	Educação	Especial	e	quatro	de	apoio	socioeducativo.	Doze	

destes	 docentes	 integram	 o	 quadro	 de	 Educação	 Especial	 que	 está	 subdividido	 em	 Educação	

Especial	 1	 (deficiência	 mental,	 motora	 e	 autismo),	 Educação	 Especial	 2	 (surdez)	 e	 Educação	

Especial	3	(deficiência	visual).	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 uma	 Unidade	 de	 Apoio	 a	 Surdos,	 uma	 Unidade	 de	 Atendimento	 a	

Autistas,	 uma	 Unidade	 de	 Intervenção	 Especializada,	 Apoio	 à	 Deficiência	 Visual,	 Apoio	 à	

Deficiência	Mental	e,	ainda,	o	Serviço	de	Psicologia	e	Orientação	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	a	grande	maioria	dos	docentes	integra	o	quadro	da	escola	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

12.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	IRENE	LISBOA	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Irene	Lisboa	
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Freguesia/	Localização:	Freguesia	de	Cedofeita,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	A	freguesia	onde	está	inserida	é	um	grande	centro	urbano	marcado	por	

um	enorme	desenvolvimento,	nomeadamente	do	comércio	e,	não	menos	importante,	da	cultura,	

com	a	construção	da	Casa	da	Música	nesta	zona.	

Número	de	Alunos:	622	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	2%		

Número	de	Docentes:	97	professores		

Recursos	/	Equipamentos:	Biblioteca	que	é	abrangida	pela	Rede	de	Bibliotecas	Escolares	do	Porto.	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	83%	dos	docentes	fazem	parte	do	quadro	da	escola	e	17%	do	

quadro	da	zona	pedagógica	e	contratados	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

13.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	DR.	LEONARDO	COIMBRA	FILHO		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Dr.	Leonardo	Coimbra	Filho		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Lordelo	de	Ouro,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	É	uma	zona	periférica	da	cidade	do	Porto.	Contudo,	encontra-se	bastante	

centrada	em	relação	ao	centro,	mas	possui	alguns	bairros	sociais.	

Número	de	Alunos:	166	alunos	do	3º	ciclo	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	ciclo:	10%	dos	alunos	

Número	de	Docentes:	131	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 um	 Serviço	 de	 Psicologia	 e	Orientação	 ao	 qual	 cabe	um	 trabalho	de	

apoio	psicopedagógico	e	de	orientação	escolar	e	profissional	aos	alunos.	A	escola	coloca,	ainda,	

ao	dispor	uma	vasta	diversidade	de	atividades	quer	culturais,	científicas,	artísticas	e	desportivas.	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	73	professores	integram	o	quadro	da	escola,	25	o	quadro	da	

zona	pedagógica	e	33	são	professores	em	regime	de	contrato	
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Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	É	

	

14.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	MANOEL	DE	OLIVEIRA		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Manoel	de	Oliveira		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Aldoar,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	É	uma	área	residencial,	cujos	habitantes	possuem,	atualmente,	uma	boa	

qualidade	de	 vida,	que	 se	deve	à	 rede	de	 transportes,	 às	 acessibilidades	e	 à	predominância	de	

equipamentos	 sociais,	 culturais	 e	 desportivos.	 Porém,	 esta	 freguesia	 é,	 também,	 marcada	 por	

uma	grande	clivagem	social,	pois	mantêm-se	problemas,	tais	como	a	pobreza	e	a	exclusão	social,	

pois	é,	também,	habitada	por	uma	comunidade	que	possui	níveis	de	escolaridade	e	rendimentos	

baixos.	

Número	de	Alunos:	1279	alunos	na	totalidade	do	Agrupamento	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	12	alunos	

Número	de	Docentes:	78	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	Biblioteca	/	Centro	de	Recursos	Educativos	e	um	pavilhão	para	prática	

desportiva	

Situação	profissional	dos	Docentes:	5	professores	pertencem	ao	quadro	de	efetivos	da	escola,	10	

ao	quadro	da	zona	pedagógica	e	23	são	professores	em	regime	de	contratação.	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

15.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	MARIA	LAMAS		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Maria	Lamas		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Ramalde	

Caracterização	do	Meio:	área	em	desenvolvimento	residencial	

Número	de	Alunos:	449	alunos	
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Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	33	alunos	

Número	de	Docentes:	107	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	um	pavilhão	gimnodesportivo	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	66	professores	 fazem	parte	do	quadro	da	escola	e	14	estão	

em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

16.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	RAMALHO	ORTIGÃO	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Ramalho	Ortigão	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Campanhã,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	 É	 uma	das	 zonas	mais	 problemáticas	 da	 cidade	do	Porto,	 quer	 a	 nível	

geográfico	como	social.	É	uma	área	de	localização	de	Bairros	Sociais	que	visa	o	realojamento	de	

famílias	o	que	promove	problemas	económicos,	urbanísticos	e	socioculturais.	

Número	de	Alunos:	1259	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	94	alunos	(Agrupamento)	

Número	de	Docentes:	136	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	um	Serviço	de	Psicologia	e	de	Orientação	e	um	Núcleo	Especializado	de	

Apoio	Educativo	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	66,9%	dos	professores	pertencem	ao	quadro	da	escola,	24,3%	

ao	quadro	da	zona	pedagógica	e	8,8%	estão	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	É	

	

17.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	CLARA	DE	RESENDE		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	Clara	de	Resende		
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Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Ramalde,	no	Porto	

Caracterização	do	Meio:	A	população	é,	na	sua	maioria,	de	classe	média	alta.	

Número	de	Alunos:	383	alunos	no	3º	ciclo	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	pequena	percentagem	

Número	de	Docentes:	167	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 salas	 de	 estudo,	 sala	 de	 informática	 e	 tutorias,	 bem	 como	 salas	 de	

apoio	acrescido.	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	85%	dos	professores	pertencem	ao	quadro	efetivo	da	escola	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

18.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	DE	ALAPRAIA		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	de	Alapraia		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	do	Estoril,	em	Cascais	

Caracterização	do	Meio:	Esta	 zona	 tem	sofrido	um	desenvolvimento	urbanístico	e	 social	que	se	

explica	 pelo	 aumento	 da	 população	 imigrante,	 desta	 forma	 a	 comunidade	 escolar	 é,	 na	 sua	

maioria,	imigrante	oriunda	dos	PALOP’S,	Brasil	e	Países	de	Leste.	Embora	o	nível	de	escolaridade	

seja	 equilibrado,	 ainda	 se	 encontra	 uma	 grande	 taxa	 de	 analfabetismo	 entre	 a	 população.	 A	

freguesia	 do	 Estoril	 é	 a	 que	 apresenta	 maior	 densidade	 populacional	 e	 o	 seu	 crescimento	

demográfico	justifica-se	pela	sua	localização	geográfica.	

Número	de	Alunos:	728	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	22	alunos	

Número	de	Docentes:	90	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	um	centro	de	recursos,	salas	de	informática,	um	ginásio,	dois	campos	

de	jogos,	o	clube	da	imagem,	o	clube	do	jornalismo,	o	clube	aventura	

Situação	profissional	dos	Docentes:	66	professores	 integram	o	quadro	da	escola,	7	o	quadro	da	

zona	pedagógica,	15	em	regime	de	contratação	
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Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

19.-	ESCOLA	BÁSICA	DOS	2º	E	3º	CICLOS	DE	ALCABIDECHE		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	dos	2º	e	3º	ciclos	de	Alcabideche	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Alcabideche,	em	Cascais	

Caracterização	 do	 Meio:	 é	 uma	 zona	 caracterizada	 por	 uma	 grande	 densidade	 populacional	 e	

apresenta	indícios	de	interioridade	e	de	problemáticas	periféricas	face	ao	centro	administrativo	e	

crescimento	económico.	Os	pais	/	encarregados	de	educação	possuem	um	índice	de	escolaridade	

relativamente	baixo,	maioritariamente,	ao	nível	do	1º	ciclo.	Muitas	destas	famílias	subsistem	com	

o	Rendimento	Mínimo	de	Inserção.	

Número	de	Alunos:	1000	alunos	(Agrupamento)	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	30	alunos	

Número	de	Docentes:	125	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 uma	Biblioteca	 /	 Centro	 de	 recursos	 educativos,	 salas	 específicas	 de	

Ciências	e	pavilhão	desportivo	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	63%	dos	professores	pertencem	ao	quadro	do	Agrupamento	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

	

20.-	ESCOLA	SECUNDÁRIA	COM	2º	E	3º	CICLOS	DE	ALVIDE		

Nome	da	Escola:	Escola	Secundária	com	2º	e	3º	ciclos	de	Alvide		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Alcabideche,	em	Cascais	

Caracterização	 do	 Meio:	 zona	 que	 apresenta	 alguns	 problemas	 sociais	 devido	 à	 densidade	

populacional	de	que	é	alvo	

Número	de	Alunos:	1217	alunos	(Agrupamento)	
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Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	45	alunos	

Número	de	Docentes:	126	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	uma	Biblioteca	escolar	/	Centro	de	Recursos	Educativos	

Situação	profissional	dos	Docentes:	90	professores	pertencem	ao	quadro	da	escola,	3	ao	quadro	

da	zona	pedagógica	e	cerca	de	33	encontram-se	em	regime	de	contrato.	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

21.-	ESCOLA	SECUNDÁRIA	COM	2º	E	3º	CICLOS	DE	CARCAVELOS		

Nome	da	Escola:	Escola	Secundária	com	2º	e	3º	ciclos	de	Carcavelos		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Carcavelos,	em	Cascais	

Caracterização	 do	Meio:	 caracteriza-se	 por	 ter	 uma	 comunidade	do	 tipo	 rural	 e	 urbana.	 É	 uma	

área	 que	 possui	 uma	 zona	 industrial,	 com	 fábricas	 de	 plástico	 e	 de	 confeções,	 serralharias	 e	

carpintarias.	

Número	de	Alunos:	1500	alunos	(Agrupamento)	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	Ciclo:	36	alunos	

Número	de	Docentes:	163	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	Biblioteca	Escolar	/	Centro	de	Recursos	Educativos	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	69,9%	dos	professores	fazem	parte	do	quadro	da	escola	e	11%	

do	quadro	da	zona	pedagógica	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

22.-	ESCOLA	BÁSICA	DOS	2º	E	3º	CICLOS	PROF.	ANTÓNIO	PEREIRA	COUTINHO		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	dos	2º	e	3º	ciclos	Prof.	António	Pereira	Coutinho		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Cascais,	em	Cascais	
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Caracterização	 do	Meio:	 A	 comunidade	 é	 essencialmente	 urbana,	 oriunda,	 na	 sua	 maioria,	 de	

família	unifamiliares,	no	entanto	a	escola	é	também	frequentada	por	alunos	oriundos	de	Bairros	

Sociais	

Número	de	Alunos:	226	alunos	do	3º	ciclo	

Número	 de	 Alunos	 com	 Necessidades	 Especiais	 Educativas,	 no	 3º	 Ciclo:	 segundo	 67	 relatórios	

Técnicos,	o	número	de	alunos	com	necessidades	especiais	educativas	é	elevado	

Número	de	Docentes:	97	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	uma	sala	de	Educação	Tecnológica,	um	Gabinete	de	Serigrafia,	Oficina	

de	Artes,	uma	sala	destinada,	exclusivamente,	para	alunos	com	necessidades	especiais	educativas	

e	instalações	sanitárias	adaptadas	para	alunos	com	deficiência	motora	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	52	professores	pertencem	ao	quadro	da	escola,	cerca	de	29	

ao	quadro	da	zona	pedagógica	e	16	encontram-se	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

	

23.-	ESCOLA	SECUNDÁRIA	COM	3º	CICLO	FREI	GONÇALO	DE	AZEVEDO	

Nome	da	Escola:	Escola	Secundária	com	3º	ciclo	Frei	Gonçalo	de	Azevedo	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	S.	Domingos	de	Rana,	em	Cascais	

Caracterização	 do	 Meio:	 Meio	 populacional	 bastante	 heterogéneo	 e	 em	 constante	

desenvolvimento.	 Nesta	 freguesia	 habitam	 indivíduos	 oriundos	 de	 outras	 regiões,	

nomeadamente	do	Alentejo.	Aqui	 também	se	verifica	o	aumento	da	população	vinda	de	países	

africanos	 de	 língua	 oficial	 portuguesa,	 o	 que	 explica	 a	 existência	 de	 uma	 população	 escolar	

caracterizada	pela	miscelânea	de	culturas	diversas.	

Número	de	Alunos:	1468	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	ciclo:	34	alunos	

Número	de	Docentes:	129	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	parcerias	com	instituições	locais,	tais	como	a	Cooperativa	de	Educação	



	
190	

e	Reabilitação	de	Cidadãos	Inadaptados	de	Cascais	(CERCICA),	o	Instituto	para	o	Desenvolvimento	

Educativo	 e	 Integrado	 na	 Ação	 (IDEIA),	 O	 Serviço	 de	 Psicologia	 da	 Junta	 de	 Freguesia	 de	 São	

Domingos	 de	 Rana	 e	 o	 Centro	 de	 Saúde	 da	 Parede	 e,	 ainda,	 tem	 uma	 Biblioteca/	 Centro	 de	

Recursos	Educativos	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	96	professores	pertencem	ao	quadro	da	escola,	16	ao	quadro	

da	zona	pedagógica	e	19	estão	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

24.-	ESCOLA	BÁSICA	DOS	2º	E	3º	CICLOS	MATILDE	ROSA	ARAÚJO	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	dos	2º	e	3º	ciclos	Matilde	Rosa	Araújo	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Cascais,	em	Cascais	

Caracterização	do	Meio:	é	uma	zona	de	grande	desenvolvimento	urbanístico,	nomeadamente	ao	

nível	de	Bairros	Sociais	que	visam	o	realojamento	de	famílias	mais	carenciadas	

Número	de	Alunos:	1569	alunos	(Agrupamento)	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativos,	no	3º	Ciclo:	9	alunos	

Número	de	Docentes:	129	professores	(Agrupamento)	

Recursos	/	Equipamentos:	uma	Biblioteca	/	Centro	de	Recursos	Educativos	

Situação	 Profissional	 dos	 Docentes:	 96	 professores	 fazem	 parte	 do	 quadro	 da	 escola,	 16	 do	

quadro	da	zona	pedagógica	e	19	são	contratados	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

	

25.-	ESCOLA	BÁSICA	2º	E	3º	CICLOS	DE	SANTO	ANTÓNIO	–	PAREDE		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2º	e	3º	ciclos	de	Santo	António	–	Parede	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	da	Parede,	em	Cascais	
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Caracterização	do	Meio:	A	comunidade	é	caracteristicamente	heterogénea,	na	qual	se	encontram	

minorias	étnicas	e	 indivíduos	oriundos	do	Brasil,	Países	de	Leste,	 Índia,	Macau,	China,	África	do	

Sul	e	Timor.	Aqui	foram	realojadas	famílias	que	habitavam	os	Bairros	das	Taínhas	e	das	Marianas,	

considerados	 problemáticos.	 Os	 pais	 e	 Encarregados	 de	 Educação	 são,	 na	 sua	 maioria,	

trabalhadores	 não	 qualificados	 e	 as	 suas	 condições	 socioeconómicas	 baixas	 poderão	 explicar	 a	

falta	de	acompanhamento	destes	em	relação	à	situação	escolar	dos	seus	educandos.	

Número	de	Alunos:	700	alunos		

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	ciclo:	12	alunos	

Número	de	Docentes:	da	totalidade	do	Agrupamento	existem	184	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	A	escola	encontra-se	equipada	com	recursos	audiovisuais,	laboratórios,	

um	quadro	interativo,	24	computadores	portáteis,	64	computadores	de	secretária	e	rede	wireless	

Situação	 Profissional	 dos	 Docentes:	 86	 professores	 são	 do	 quadro	 da	 escola,	 19	 do	 quadro	 da	

zona	pedagógica	e	9	são	contratados		

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

	

26.-ESCOLA	BÁSICA	DOS	2º	E	3º	CICLOS	DA	GALIZA		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	dos	2º	e	3º	ciclos	da	Galiza	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	do	Estoril,	em	Cascais	

Caracterização	do	Meio:	É	a	terceira	freguesia	com	menor	área	territorial	mas	maioritariamente	

residencial	 apresentando	 uma	 elevada	 taxa	 de	 densidade	 populacional.	 É	 uma	 zona	 de	 grande	

crescimento	demográfico.	

Número	de	Alunos:	809	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	ciclo:	6	alunos	

Número	de	Docentes:	85	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	um	pavilhão	gimnodesportivo,	 rede	wireless,	 auditório,	 gabinetes	de	



	
192	

trabalho	para	professores	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	57,6%,	dos	professores	faz	parte	do	quadro	da	escola,	2,4%	ao	

quadro	da	zona	pedagógica	e	cerca	de	40%	são	contratados	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

27.-	ESCOLA	BÁSICA	DOS	2º	E	3º	CICLOS	E	SECUNDÁRIA	AQUILINO	RIBEIRO	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	dos	2º	e	3º	ciclos	e	Secundária	Aquilino	Ribeiro	

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Porto	Salvo,	em	Cascais	

Caracterização	 do	Meio:	 Situa-se	 numa	 área	 que,	 até	 há	 poucos	 anos,	 era	 caracterizada	 como	

uma	zona	rural	e	uma	das	mais	pobres	deste	Concelho.	Nos	últimos	anos	tem	vindo	a	sofrer	um	

grande	 desenvolvimento	 de	 cariz	 demográfico,	 económico	 e	 social.	 Têm	 aqui	 sido	 construídos	

vários	Bairros	Sociais	que	visam	o	realojamento	de	famílias	carenciadas.		

Número	de	Alunos:	800	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas:	4%	da	totalidade	dos	alunos	

Número	de	Docentes:	117	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	A	escola	dispõe	de	salas	de	 informática,	 laboratórios,	gabinetes,	 sala	

multimédia,	 um	 pavilhão	 gimnodesportivo,	 biblioteca	 escolar	 que	 funciona	 como	 centro	 de	

recursos	educativos.	

Situação	profissional	dos	Docentes:	A	maioria	dos	professores	integra	o	quadro	da	escola	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

Finalmente	a	Sul	do	país	 iremos	analisar	cinco	escolas	do	Concelho	de	Beja,	que	é	

sede	 de	 Município,	 capital	 de	 Distrito	 e	 o	 principal	 centro	 económico	 e	

administrativo	do	Baixo	Alentejo.	

28.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	DE	SANTA	MARIA	

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	de	Santa	Maria	
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Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Santa	Maria	da	Feira,	em	Beja	

Caracterização	do	Meio:	é	uma	zona	ainda	de	cariz	muito	 rural,	 como	quase	a	 totalidade	desta	

região.	Há	apenas	poucos	anos	esta	zona	deixou	de	ser	uma	área	maioritariamente	rural	e	com	

poucas	habitações,	passando	por	um	desenvolvimento	a	nível	urbanístico,	tornando-se	numa	das	

principais	zonas	residenciais	e	industriais.	No	entanto,	não	se	verifica	permanência	de	comércio.	

Número	de	Alunos:	808	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	ciclo:	14	alunos	

Número	de	Docentes:	67	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	são	necessários	maiores	investimentos	a	nível	de	recursos	didáticos	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	A	maioria	dos	professores	encontra-se	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

29.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	DE	MÁRIO	BEIRÃO		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	de	Mário	Beirão		

Freguesia	/	Localização:	Beja	

Caracterização	 do	 Meio:	 Zona	 residencial.	 Os	 discentes	 matriculados	 nesta	 escola	 provêm,	

basicamente,	de	dois	ambientes	sociais,	alguns	dos	alunos	provêm	do	meio	rural,	onde	a	base	da	

subsistência	é	a	agricultura	e	existe	uma	elevada	 taxa	de	desemprego,	enquanto	outros	alunos	

provêm	do	meio	urbano,	cujos	pais	/	encarregados	de	educação	possuem	formação	académica.	

Neste	último	meio,	o	comércio	e	as	profissões	liberais	têm	uma	maior	expressão.	

Número	de	Alunos:	562	alunos	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas:	186	alunos	dos	2º	e	3º	ciclos	

Número	de	Docentes:	126	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	uma	sala	de	Educação	Tecnológica,	sala	de	Educação	Visual,	Biblioteca,	

gabinetes	específicos	para	Diretores	de	Turma,	Serviço	de	Psicologia	e	Orientação	e	de	apoio	ao	

aluno	e	à	família	(GAAF),	bem	como	pavilhão	gimnodesportivo	e	ginásio,	não	menos	importante	é	

o	Centro	de	Recursos	TIC	para	a	Educação	Especial.	
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Situação	Profissional	dos	Docentes:	95%	dos	professores	pertencem	ao	quadro	da	escola	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

30.-	ESCOLA	BÁSICA	2,3	DE	SANTIAGO	MAIOR		

Nome	da	Escola:	Escola	Básica	2,3	de	Santiago	Maior		

Freguesia	/	Localização:	Freguesia	de	Santiago	Maior,	em	Beja	

Caracterização	do	Meio:	população	com	características	do	meio	rural	e	do	meio	urbano,	na	sua	

grande	maioria.	As	famílias	trabalham,	maioritariamente,	no	sector	terciário,	comércio	e	serviços.	

Número	de	Alunos:	260	alunos,	no	3º	ciclo	

Número	de	Alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	no	3º	ciclo:	5,74%	

Número	de	Docentes:	140	professores	

Recursos	/	Equipamentos:	um	polidesportivo,	um	campo	de	jogos,	uma	sala	de	aparelhos	para	a	

prática	 desportiva	 e	 sala	 de	 informática.	 Para	 alunos	 com	 necessidades	 especiais	 educativas	

existe	o	Núcleo	de	Apoio	Educativo,	a	Unidade	de	Apoio	à	Educação	de	Crianças	e	Jovens	Surdos,	

o	Serviço	de	Psicologia	e	Orientação	e	Equipas	Pedagógicas	

Situação	 Profissional	 dos	 Docentes:	 65%	 dos	 professores	 integram	 o	 quadro	 da	 escola,	 24%	 o	

quadro	da	zona	pedagógica	e	11,5%	estão	em	regime	de	contratação	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

31.-	ESCOLA	SECUNDÁRIA	COM	3º	CICLO	DE	DIOGO	DE	GOUVEIA		

Nome	da	Escola:	Escola	Secundária	com	3º	ciclo	de	Diogo	de	Gouveia	

Freguesia	/	Localização:	Beja	

Caracterização	 do	 Meio:	 é	 uma	 das	 principais	 zonas	 da	 cidade	 de	 Beja,	 onde	 predomina	 o	

comércio	 e	 oferta	 de	 serviços.	 É	 também	 uma	 zona	 que	 recebe	muitas	 pessoas	 do	meio	 rural	

circundante.	
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Número	de	Alunos:	827	alunos	

Número	 de	 Alunos	 com	 Necessidades	 Especiais	 Educativas,	 no	 3º	 ciclo:	 uma	 pequena	

percentagem	

Número	de	Docentes:	110	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 tem	 uma	 série	 de	 equipamentos	 e	 recursos	 altamente	 importantes	

tanto	 para	 o	 trabalho	 escolar	 como	 em	 termo	 motivacionais	 dos	 alunos,	 tais	 como	 oito	

laboratórios,	quatro	salas	de	informática,	quatro	salas	de	Educação	Tecnológica,	dois	anfiteatros,	

uma	sala	de	reuniões,	três	ginásios,	um	centro	de	ciência	interativo,	uma	biblioteca,	um	gabinete	

de	vídeo,	papelaria	e	reprografia	

Situação	Profissional	dos	Docentes:	90%	dos	professores	colocados	integram	o	quadro	da	escola	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	

	

32.-	ESCOLA	SECUNDÁRIA	COM	3º	CICLO	D.	MANUEL	I		

Nome	da	Escola:	Escola	Secundária	com	3º	ciclo	D.	Manuel	I		

Freguesia	/	Localização:	centro	da	cidade	de	Beja	

Caracterização	do	Meio:	é	o	maior	núcleo	económico	e	urbanístico	da	região	

Número	de	Alunos:	135	alunos	no	3º	ciclo	

Número	 de	 Alunos	 com	 Necessidades	 Especiais	 Educativas,	 no	 3º	 ciclo:	 existe	 uma	 grande	

percentagem,	a	nível	geral.	

Número	de	Docentes:	133	professores	

Recursos	 /	 Equipamentos:	 Prevê-se	 para	 um	 futuro	 próximo	 (Julho	 de	 2015)	 uma	 grande	 e	

importante	intervenção	estrutural	na	escola,	a	nível	de	remodelação	de	espaços	como	oficinas,	a	

construção	de	laboratórios,	de	novas	salas	de	aulas	e	novas	instalações	desportivas.	

Situação	 Profissional	 dos	 Docentes:	 91,8%	 dos	 professores	 integram	 o	 quadro	 da	 escola	 e	 o	

quadro	da	zona	pedagógica	e	os	restantes	8,2%	encontram-se	em	regime	de	contrato	

Referência	se	a	Escola	é	TEIP,	ou	não:	Não	é	
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3.5.	Metodologia		
	

Deste	modo,	com	o	presente	estudo	pretendemos	saber	se	as	atitudes	dos	

professores	 face	 à	 inclusão	 escolar	 são	 influenciadas	 pela	 experiencia	 direta	 de	

trabalho	com	alunos	com	NEE.	

Como	 as	 variáveis	 dependentes	 (atitudes	 face	 à	 inclusão	 e	 perceções	 da	

realidade	educativa)	são	de	tipo	quantitativo,	em	princípio	vamos	utilizar	os	testes	

paramétricos	 (t	de	Student	 ou	Anova	One-way,	uma	vez	que	estamos	a	 comparar	

dois	grupos	ou	mais).	Os	pressupostos	destes	testes,	nomeadamente	o	pressuposto	

de	normalidade	e	o	pressuposto	de	homogeneidade	de	variâncias,	foram	analisados	

designadamente	através	dos	testes	de	Komogorov-Smirnov	e	teste	de	Levene.		

Quando	os	pressupostos	não	 se	encontravam	satisfeitos	optou-se	pela	 sua	

alternativa	não	paramétrica,	nomeadamente	pelo	teste	de	Mann-Whitney	ou	pelo	

teste	de	Kruskal-Wallis.		

Neste	 último	 caso,	 se	 encontramos	 diferenças	 estatisticamente	

significativas,	 como	o	SPSS,	que	até	à	versão	18.0	não	 tem	 testes	de	 comparação	

múltipla	a	 posteriori	 para	 o	 teste	 de	Kruskal-Wallis,	 procederemos	 como	descrito	

em	Maroco	 (2007).	 Basicamente	 isto	 consiste	 em	 ordenar	 a	 variável	 dependente	

através	do	procedimento	Rank	Cases	e	depois	em	utilizar	os	testes	de	comparação	

múltipla	da	Anova	One-Way	sobre	a	nova	variável	ordenada.	

A	análise	estatística	 foi	efetuada	com	o	apoio	do	SPSS	 (Statistical	Package	

for	the	Social	Sciences)	versão	18.0	para	Windows.	

Para	encontrarmos	respostas	para	esta	problemática,	optámos	pela	recolha	

de	 dados	 primários	 recorrendo	 à	 aplicação	 de	 um	 questionário	 a	 professores	 do	

ensino	 regular,	 com	 e	 sem	 experiência	 de	 trabalho	 com	 alunos	 com	 NEE,	 por	

administração	direta	enviados	por	via	postal	ou	em	mão,	atendendo	à	 localização	

geográfica	da	instituição	de	ensino.		

Para	além	do	questionário,	procedemos	à	 realização	de	entrevistas	a	nove	

professores	 do	 ensino	 básico	 de	 diferentes	 concelhos	 do	 país.	 Neste	 sentido,	

tivemos	que	percorrer	algumas	etapas	necessárias	à	consecução	do	nosso	estudo,		
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Os	 instrumentos	 que	 utilizámos	 para	 a	 recolha	 de	 dados	 foram	 os	

questionários	e	as	entrevistas.	A	formulação	destes	foi	obtida	a	partir	da	revisão	da	

literatura	efetuada,	da	análise	de	questionários	utilizados	por	outros	investigadores,	

das	sugestões	e	opiniões	do	orientador.	

Para	 a	 realização	 das	 entrevistas	 selecionamos	 os	 professores	 do	 ensino	

básico	 seguindo	 o	 critério	 de	 terem	 experiência	 no	 ensino	 de	 crianças	 com	

necessidades	 educativas	 especiais	 em	 turmas	 regulares.	 Consideramos	 que	 esse	

critério	seria	fundamental	para	a	obtenção	das	informações	pretendidas,	na	medida	

em	 que	 a	 experiência	 de	 trabalhar	 com	 essas	 crianças	 torna	 o	 professor	 mais	

consciente	das	suas	necessidades	de	formação	nesta	área.		

Escolhemos	 professores	 de	 diferentes	 concelhos,	 de	 modo	 a	 poder	 obter	

uma	 visão	 mais	 abrangente	 sobre	 a	 vivência	 do	 processo	 de	 inclusão	 pelos	

professores.		

	
	
3.5.1.	Planificaçao	de	tarefas,	tempo,	e	procedimiento	do	trabalho	:	
	

	Podemos	distinguir	varias	várias	fases,	em	termos	da	realização	de	presente	

trabalho,	a	saber:	

	

1ª	ETAPA.		

Definir	 o	universo	que	 seria	 alvo	do	nosso	estudo.	Dado	que	um	estudo	a	

nível	 nacional	 se	 revelava	 impossível,	 porque	 para	 tal	 seriam	 necessários,	 tempo	

considerável,	 meios	 humanos,	 técnicos	 e	 financeiros	 de	 vulto	 de	 que	 não	

dispunhamos,	optámos	por	nos	 situarmos	ao	nível	de	 concelho	e	a	nossa	escolha	

para	aplicação	dos	questionários	recaiu	sobre	os	concelhos	do	Porto,	Cascais	e	Beja	

por:	

1º	Pertencerem	a	três	concelhos	diferentes:	Porto	-	zona	industrial,	Cascais	-	

zona	urbana	e	Beja	-	zona	rural;	
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2º	 Considerarmos	 que	 identificar	 as	 atitudes	 dos	 professores	 perante	 a	

problemática	 da	 inclusão	 escolar,	 quer	 seja	 realizada	 com	 ou	 sem	

programas	 específicos	 TEIP	 é	 fulcral	 para	 a	 melhoria	 da	 qualidade	

educativa	das	escolas;	

4º	 O	 número	 de	 escolas	 existentes	 nesses	 concelhos	 ser	 bastante	

significativo,	 não	 nos	 levantando	 problemas	 em	 relação	 à	 seleção	 do	

grupo	amostral.	

A	 aplicação	 das	 entrevistas	 recaiu	 sobre	 os	 concelhos	 do	 Porto,	 Cascais	 e	

Beja.			

	

2ª	ETAPA	

Contactar	o	elemento	da	Coordenação	da	Área	Educativa	do	Porto,	Lisboa	e	

Beja	 responsável	 pelos	 apoios	 educativos	 no	 2º	 e	 3º	 ciclos	 do	 Ensino	 Básico,	 de	

modo	a	obtermos	respostas	para	algumas	questões	essenciais:	

1º	Quais	as	escolas	de	2º	e	3º	ciclos	dos	concelhos	que	integram	alunos	com	

NEE?	

2º	Quais	as	que	possuem	professores	de	apoio	educativo?	

3º	Qual	o	número	de	professores	de	apoio	educativo	por	escola,	incluindo	os	

denominados	professores	de	quadro	de	escola?	

A	 pertinência	 do	 levantamento	 destas	 questões	 prendia-se	 com	 a	

necessidade	de	selecionar	as	escolas	a	inquirir	e	de	definir	o	grupo	amostral.	

Após	a	identificação	da	realidade	ao	nível	do	2º	e	3º	ciclos,	no	que	concerne	

a	escolas	que	incluem	alunos	com	necessidades	educativas	especiais	e	que	para	tal	

possuem	professores	de	apoio	educativo,	impunha-se	uma	nova	etapa.	

	

3ª	ETAPA	

	 Inquirir	os	professores	de	algumas	dessas	escolas	sobre	as	suas	atitudes	face	

à	 inclusão	 de	 alunos	 com	 N.E.E.	 nas	 estruturas	 regulares	 de	 ensino.	 As	 escolas	
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foram	selecionadas	tendo	por	base	dois	concelhos	fortemente	povoados	e	situados	

no	 litoral	do	pais:	Porto	e	Cascais	e	um	outro,	menos	povoado	e	que	faz	parte	do	

interior	alentejano,	como	é	o	caso	de	Beja.	

Só	 depois	 de	 percorrermos	 as	 duas	 primeiras	 etapas	 estaríamos	 em	

condições	 de	 analisar	 se	 o	 facto	 de	 o	 docente	 ter	 tido	 uma	 experiência	 direta	 e	

regular	 com	 alunos	 portadores	 de	 qualquer	 tipo	 de	 deficiência	 enquadrada	 no	

âmbito	 das	 NEE	 pode	 exercer	 influência	 nas	 atitudes	 e	 posturas	 que	 ele	 adota	

perante	esse	tipo	de	discentes.			

Portanto,	 às	escolas	 foram	enviados	450	 (via	postal	 e	por	mão	própria,	de	

acordo	com	a	situação	geográfica	das	mesmas):	

	

-	 3	 Questionários	 para	 professores	 do	 ensino	 regular,	 com	 experiência	 de	

trabalho	docente	com	alunos	com	NEE;	

-	 3	 Questionários	 para	 professores	 do	 ensino	 regular,	 sem	 experiência	 de	

trabalho	docente	com	alunos	com	NEE;	

-	2	Questionários	para	Membros	do	Órgão	de	Gestão;	

-	2	Questionários	para	professores	de	apoio	educativo.	

No	total,	o	nosso	estudo	engloba	311	questionários.	Optou-se	por	aplicar	o	

questionário	 a	 professores	 3º	 Ciclo,	 de	 maneira	 a	 identificar	 se	 as	 suas	

atitudes	 e	 práticas	 nesse	 nível	 de	 ensino	 eram	 favoráveis	 à	 inclusão	 de	

crianças	e	jovens	com	NEE	no	contexto	da	sala	de	aula.	

	

Todas	as	escolas	responderam	aos	questionários	verificando-se,	assim,	uma	

taxa	 de	 resposta	 satisfatória.	 Contudo,	 das	 escolas	 respondentes	 nem	 todos	 os	

questionários	foram	devolvidos	e	alguns	foram	excluídos	por	possuírem	um	número	

significativo	de	perguntas	sem	qualquer	tipo	de	resposta	ou	por	falta	de	dados	de	

identificação	relevantes,	nomeadamente	anos	de	experiência.	
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3.5.2.	Técnicas	e	Instrumentos	de	Recolha	de	dados	de	nosso	estudo.	
	

3.5.2.1.	Análise	Documental		
Segundo	DeKetele	e	Roegiers	 (1993),	o	estudo	documental	assume	 formas	

diversas,	de	acordo	com:	(1)	a	natureza	dos	documentos	a	analisar;	(2)	a	quantidade	

do	documento	a	analisar	e	(3)	o	objecto	e	a	finalidade	da	investigação.		

A	definição	da	natureza	dos	documentos	muda	consoante	as	perspetivas	de	

diferentes	 autores.	 Há	 autores	 (Cohen	 e	Manion,	 1994,	 cit.	 in	 Calado	 e	 Ferreira,	

2005),	 que	 definem	 fontes	 primárias	 (leis,	 actas	 de	 reuniões,	 memorandos,	

biografias,	 filmes,	entre	outros)	e	fontes	secundárias	(interpretações	baseadas	nas	

fontes	primárias,	ex.	enciclopédias,	réplicas	de	objectos	de	arte,	manuais	escolares,	

entre	outros).	 Autores	 como	DeKetele	 e	Roegiers	 (1993),	 definem	a	natureza	dos	

documentos	 como:	 escritos	 (documentos	 escritos	 e	 audiovisuais);	 publicados	 (ex.	

livros,	 revistas);	 oficiais	 (ex.	 textos	 de	 leis,	 normas);	 fechados	 ou	 abertos	 (ex.	

questionários,	 grelhas	 de	 avaliação);	 científicos	 (ex.	 balanços	 de	 investigações	

experimentais	validadas);	de	utilização	limitada	(ex.	horário	de	caminhos	de	ferro);	

fonte	individual	(ex.	cartas)	ou	colectiva	(ex.	actas	de	reuniões).	

A	 quantidade	 dos	 documentos	 para	 analisar	 segundo	 DeKetele	 e	 Roegiers	

(1993)	 determinará	 o	 tipo	 de	 análise,	 nomeadamente	 uma	 análise	 exaustiva	 dos	

documentos	ou	uma	análise	por	amostragem	ou	por	selecção.		

No	 que	 diz	 respeito	 ao	 objecto	 e	 finalidade	 da	 investigação,	 segundo	

Bourgeois	(1999,	cit	 in	DeKetele	e	Roegiers,	1993),	pode-se	distinguir	dois	grandes	

tipos	de	trabalho	sobre	documentos:	

●	 Pesquisa	 documental,	 que	 tem	 como	 objecto	 a	 literatura	 científica	

relativa	ao	objecto	de	estudo	e	como	finalidade	a	exploração	da	literatura	

com	vista	à	elaboração	de	uma	problemática	teórica;	

●	 Consulta	 de	 arquivos,	 que	 tem	 como	 objecto	 os	 documentos	

seleccionados	para	serem	dados	da	investigação	e	como	finalidade	verificar	

uma	hipótese.	
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Ao	 longo	 deste	 trabalho	 recolheu-se	 informação	 através	 de	 documentos	

oficiais	 e	 outros,	 sendo	 que	 a	 análise	 dos	mesmos	 foi	 feita	 da	 seguinte	 forma:	 a	

partir	da	revisão	da	literatura,	definimos	três	temas,	nomeadamente		

 educação	especial;		
 funções	do	professor	de	educação	especial	e		
 formação	de	professores	para	a	educação	especial.	

	
	Para	 cada	 tema	 definimos	 categorias	 e	 subcategorias,	 de	 modo	 a	

especificar,	o	máximo	possível,	os	aspectos	que	pretendemos	explorar	na	legislação	

dos	 países	 seleccionados.	 Estas	 categorias	 e	 subcategorias	 foram	 criadas	 a	 partir	

dos	dados	 recolhidos	nos	próprios	diplomas	e	 transversais	 aos	 vários	países,	 pelo	

que	 podemos	 dizer	 que	 a	 análise	 documental	 foi	 realizada	 através	 de	

procedimentos	 mistos,	 uma	 vez	 que	 os	 temas	 foram	 pré-estabelecidos,	 mas	 as	

categorias	e	subcategorias	foram	induzidas	pelo	próprio	material	em	análise.	Toda	

esta	informação	serviu	de	base	para	o	diagnóstico	da	situação	e	de	ponto	de	partida	

para	a	planificação	do	trabalho.	

Como	já	referido	anteriormente,	o	tipo	de	método	por	nós	escolhido	para	a	

recolha	de	dados	 foram:	o	questionário	e	a	entrevista.	Este	processo	consiste	em	

«recolher	ou	reunir	concretamente	determinadas	informações	junto	das	pessoas	ou	

das	 unidades	 de	 observação	 incluídas	 na	 amostra».	 (Quivy	 e	 Campinhoudt,	 1992,	

p:185)	e	a	sua	escolha	deve-se	ao	facto	do	mesmo	permitir	obter	informações	sobre	

o	assunto	em	estudo,	junto	dos	sujeitos	da	pesquisa.	

	
	
3.5.2.2.	Instrumento	primero	de	nosso	estudo:	“cuestionario	ad	hoc”	

	

Para	Quivy	e	Campinhoudt	(1992:190),	o	questionário:	

	“consiste	em	colocar	a	um	conjunto	de	indivíduos,	geralmente	

representativo	 de	 uma	 população,	 uma	 série	 de	 perguntas	

relativas	à	sua	situação	social,	profissional	ou	familiar,	às	suas	

opiniões,	 à	 sua	 atitude	 em	 relação	 a	 questões	 humanas	 e	

sociais,	às	suas	expectativas,	ao	seu	nível	de	conhecimentos	ou	

de	consciência	de	um	acontecimento	ou	de	um	problema”.	
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Por	outro	lado,	a	entrevista	exploratória,	de	acordo	com	os	mesmos	autores,	

possibilita	a	pesquisa	de	contactos	humanos	mais	ricos	para	o	investigador.		

Tendo	 em	 conta	 a	 definição	 de	 questionário	 pareceu-nos	 o	 instrumento	

mais	adequado	ao	nosso	estudo,	pois	permitia-nos	ainda	a	verificação	das	hipóteses	

teóricas	e	a	análise	das	correlações	que	essas	hipóteses	nos	sugerem.	

Optámos	ainda	por	questionários	de	administração	indireta	tendo	em	conta	

o	número	elevado	de	sujeitos	a	inquirir	e	a	sua	dispersão	geográfica.	A	necessidade	

de	 tratamento	 quantitativo	 das	 informações	 recolhidas	 levou-nos	 a	 optar	 por	

perguntas	pré-codificadas	em	que	o	 inquirido	deveria,	 obrigatoriamente,	 escolher	

as	suas	respostas	entre	as	que	lhe	eram	formalmente	propostas.	

Para	 que	 os	 questionários	 elaborados	 apresentassem	 alguma	 credibilidade	

procurámos:	

v O	maior	rigor	possível	na	seleção	da	amostra;	

v A	formulação	clara	e	inequívoca	das	perguntas;	

v A	 correspondência	 entre	 o	 universo	 de	 referência	 das	 questões	 e	 o	

universo	de	referência	dos	sujeitos	da	amostra.	

Tal	preocupação	tornou-se	para	nós	mais	clara	e	evidente,	sobretudo	devido	

à	 necessidade	 de	 construirmos	 os	 nossos	 próprios	 instrumentos,	 já	 que	 não	

dispúnhamos	 de	 outros	 pré-existentes	 nem	 utilizados	 em	 estudos	 anteriores	 e	

adequados	á	natureza	da	nossa	pesquisa.	

Nesse	sentido,	procurámos	seguir	as	várias	 fases	necessárias	à	realização	e	

obtenção	de	questionários	com	um	grau	suficiente	de	eficácia	e	validade:	

v Fase	 Preparatória:	 Análise	 de	 estudos	 previamente	 existentes	 e	 que	

pudessem,	 de	 alguma	 forma,	 contribuir	 para	 a	 resposta	 à	 nossa	

problemática	e	às	questões	em	estudo;		

v Elaboração	 do	 Projeto	 de	 Questionário:	 Permite	 a	 organização	 e	

estruturação	de	conhecimentos	através	da	pesquisa	bibliográfica,	(Garcia	

&	Alonso	(1995),	Frade	(1996),	Bennett	et	al.	(1997)	e	de	Gallis	&	Tanner	

(1995)),	 fornecendo-nos	bases	para	a	estruturação	do	discurso	a	utilizar	
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bem	 como	 para	 palavras-chave	 essenciais	 à	 correta	 compreensão	 das	

questões.	

v Pré-teste:	 Exemplares	 (depois	de	 construído	o	pré-questionário	e	 antes	

do	 questionário	 final	 estar	 concluído)	 aplicados	 a	 uma	 pequena	

população	 (6	 professores	 de	 ensino	 regular,	 4	 professores	 de	 apoio	

educativo	e	4	membros	do	órgão	de	gestão);	

v Reformulação	 do	Questionário:	 Após	 a	 testagem	 qualitativa,	 com	 base	

nos	resultados	da	aplicação	dos	mesmos	aos	elementos	do	grupo	de	pré-

teste,	foi	revista	e	modificada	a	estrutura	e	as	variáveis	selecionadas	por	

parte	dos	representantes	dos	órgãos	de	gestão	e	peritos.		

v Elaboração	do	Questionário	Definitivo.	

Apenas	 as	 variáveis	 que	 se	 focam	 em	 investigar	 potenciais	 causas	 foram	

tratadas	e	 testadas	qualitativamente	por	 intermédio	de	entrevistas	abertas	com	a	

equipa	de	gestão,	de	forma	individual	–	autobiografia	–	ou	discussão	em	pequenos	

grupos.	As	variáveis	que	foram	submetidas	a	análise	descritiva	desta	pesquisa	são:	

	

v Situação	Profissional:	Quadro	de	Nomeação	Definitiva,	Quadro	de	Zona	
Pedagógica,	Contratado;	

	

v Tempo	de	Serviço:	até	10	anos,	>	10	anos;	

	

v Género:	Feminino,	Masculino;	

	

v Idade:	Com	três	intervalos	de	20-30	anos,	31-40	anos,	>	40	anos;	

	

v Formação:	Formação	Inicial,	Formação	Contínua,	Formação	Especializada,	
Formação	 Contínua	 +	 Formação	 Especializada,	 Formação	 Inicial	 +	
Formação	 Especializada,	 Formação	 Inicial	 +	 Formação	 Contínua	 +	
Formação	Especializada;	

	

v Experiência	 no	 trabalho	 com	 alunos	 com	 NEE:	 Sem	 Experiência,	 Com	
Experiência;	
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v As	 atitudes	 dos	 docentes	 consoante	 as	 suas	 habilitações	 profissionais:	
Línguas,	Ciências	Sociais,	Ciências	Exatas,	Educação	Especial;	

	

v Atitudes	consoante	a	formação	recebida	em	NEE:	Sim,	Não;	

	

v Atitudes	 consoante	 a	 existência	 de	 alunos	 com	 NEE	 nas	 turmas	
regulares:	Sim,	Não;	

	

v 	Atitudes	 consoante	 os	 professores	 sentem	 que	 têm	 pessoal	 de	 apoio	
competente	para	os	ajudar	a	incluir	os	alunos	com	NEE:	Sim,	Não;	

	

v As	 perceções	 da	 realidade	 educativa	 são	 influenciadas	 pelo	 grupo	 do	
recrutamento	a	que	pertencem	os	professores:	300,	320,	330,	400,	410,	
420,	430,	500,	510,	520,	530,	550,	560,	610,	620,	910;	

	

A	 consistência	 interna	 do	 questionário	 foi	 analisada	 com	 recurso	 ao	

coeficiente	de	consistência	interna	Alfa	de	Cronbach.	Dado	que	as	variáveis	são	de	

tipo	 nominal,	 este	 coeficiente	 foi	 analisado	 através	 do	 procedimento	 Optimal	

Scaling.	 Os	 valores	 encontrados	 podem	 ser	 considerados	 respetivamente	 como	

Bom	(0,940)	e	Razoável	(0,778).	

	

Quadro	7	–	Consistência	Interna	

	 Cronbach's	Alpha	 							Nº	de	itens	

Atitudes	sobre	NEE	 0,940	 30	

Perceções	da	realidade	
educativa	

0,778	 10	

	

	
3.5.2.3.	Instrumento	segundo	do	nosso	estudo:	“entrevista	semidirectiva”	
	

Para	 a	 realização	 do	 presente	 trabalho	 de	 investigação,	 optámos	 também	

pela	observação	indireta	do	real	através	da	realização	de	entrevistas	semi-directivas	
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a	professores	do	3º	Ciclo	do	ensino	básico	e	a	outros	intervenientes	escolares,	como	

os	diretores	de	escola.	A	opção	pela	utilização	de	entrevistas	semi-directivas	deve-

se	 à	 sua	 eficácia	 na	 recolha	 exaustiva	 dos	 dados	 de	 opinião.	 A	 entrevista	 semi-

directiva	 parece-nos	 ser	 o	método	mais	 adequado	 para	 uma	 recolha	mais	 rica	 e	

detalhada	 das	 informações	 pretendidas.	 Portanto,	 é	 fundamental	 uma	 entrevista	

com	alguma	directividade,	no	sentido	de	conduzir	o	entrevistado	para	os	objectivos	

do	estudo,	mas	sem	por	em	causa	a	sua	espontânea	expressão	de	opiniões	sobre	o	

tema.	

Segundo	 Albarello	 et	 al.	 (1997,	 cit.	 in	 Ribeiro,	 2000),	 a	 entrevista	 semi-

diretiva	 é	 uma	 técnica	 de	 recolha	 de	 informação	 mais	 adequada	 para	 delimitar	

sistemas	de	representações,	valores	e	normas	veiculadas	pelo	indivíduo	e	que	passa	

pela	comunicação	entre,	pelo	menos,	duas	pessoas.	Quivy	e	Campenhoudt	 (1995)	

referem	 que	 a	 entrevista	 se	 caracteriza	 por	 um	 contacto	 directo	 entre	 o	

investigador	 e	 os	 seus	 interlocutores	 e	 por	 uma	 fraca	 directividade	 por	 parte	

daquele	que	faz	a	entrevista.	

A	entrevista	requer	alguma	perícia	durante	a	sua	condução,	de	modo	a	não	

influenciar	os	resultados.	

No	encontro	entre	entrevistador	e	entrevistado:		

“O	entrevistador	deve	apresentar	de	novo	ao	sujeito	os	objectivos	e	a	

natureza	da	entrevista,	mas	de	forma	breve	(sendo	tão	franco	quanto	

possível	 sem	 distorcer	 as	 respostas),	 e	 deve	 tentar	 fazer	 com	 que	 o	

entrevistado	 se	 sinta	 à	 vontade.	 Deve	 explicar	 a	 forma	 como	 vai	

registar	 as	 respostas.	 No	 caso	 de	 estar	 prevista	 a	 utilização	 de	 um	

gravador,	é	necessário	solicitar	o	consentimento	do	sujeito.”		

(Tuckman,	1994	p.	350).		

	

Ele	 deve,	 ainda,	 garantir	 a	 confidencialidade,	 de	 modo	 a	 evitar	 que	 o	

entrevistado	fique	apreensivo	e	omita	informações	importantes.	

Durante	 a	 entrevista,	 o	 entrevistador	 deve	 procurar	 não	 influenciar	 o	

entrevistado,	controlando	as	suas	próprias	predisposições	e	opiniões.	É	importante	
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que	 não	 se	 afaste	 do	 guião	 da	 entrevista,	 embora	 deva	 permitir	 alguma	

flexibilidade.	Tratando-se	de	uma	entrevista	semi-directiva	existe	a	possibilidade	do	

entrevistado	divagar.	Neste	 caso,	 “o	entrevistador	deve,	 com	gentileza,	 impedir	o	

sujeito	de	divagar.”	(Tuckman,	1994	p.	350).		

A	 entrevista	 semi-directiva	 apesar	 de	 apresentar	 alguma	 flexibilidade,	

requer	 uma	 estruturação	 prévia,	 através	 da	 construção	 de	 um	 guião,	 onde	 são	

apresentados	 o	 tema,	 os	 objectivos	 gerais	 e	 específicos,	 as	 questões	 e	 alguma	

observação	se	for	necessária.		

O	 guião	 de	 entrevista	 foi	 elaborado,	 não	 só	 tendo	 em	mente	 os	 objetivos	

enunciados	 anteriormente,	 mas	 também	 para	 conhecer	 as	 perspectivas	 dos	

diferentes	 agentes	 educativos	 sobre	 a	 educação	 dos	 alunos	 com	NEE	 nas	 turmas	

regulares	 e	 identificar	 as	 linhas	 orientadoras	 da	 formação	 de	 professores	 em	

educação	em	educação	especial.	Neste	sentido,	elaborámos	um	guião	de	entrevista.	

De	seguida,	apresentamos	o	guião	de	entrevista	com	a	descrição	pormenorizada	de	

cada	bloco	(ANEXO	2).	

A	entrevista	teve	como	tema	as	“Dificuldades	dos	professores	do	3º	Ciclo	do	

ensino	básico	na	educação	de	alunos	com	necessidades	educativas	especiais”	e	os	

seus	objetivos	gerais	foram:	

• Conhecer	 a	 opinião	 dos	 professores	 do	 3º	 Ciclo	 do	 ensino	 básico	

relativamente	à	necessidade	de	 formação	na	área	das	necessidades	

educativas	especiais		

• Identificar	as	principais	dificuldades	que	os	professores	enfrentam	na	

educação	de	crianças	com	NEE.	

• Conhecer	a	opinião	dos	professores	relativamente	à	criação	da	figura	de	um	

professor	 de	 apoio,	 formado	 em	 educação	 especial,	 no	 ensino	 básico	

regular.		

O	guião	destinado	aos	professores	do	ensino	básico	apresenta	sete	blocos,	

onde	 constam	 os	 temas	 centrais	 da	 entrevista,	 os	 objectivos	 específicos	 e	 as	

questões.	
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Bloco	A	–	Legitimação	e	motivação	da	entrevista		

Com	este	bloco	pretendeu-se	 informar	o	entrevistado	sobre	a	natureza	do	

trabalho	e	as	suas	finalidades,	assegurar	a	confidencialidade	das	respostas,	valorizar	

a	 importância	 do	 seu	 contributo	 no	 sentido	 de	 o	 motivar	 e	 finalmente	 pedir	 a	

autorização	para	gravar	a	entrevista	em	suporte	áudio.	

Bloco	B	–	Inclusão	de	crianças	com	NEE	em	turmas	regulares	

Pretendeu-se	 com	 este	 bloco	 saber	 o	 que	 os	 professores	 pensam	 sobre	 a	

inclusão	de	crianças	com	NEE	em	turmas	regulares	e,	ainda	conhecer	a	sua	opinião	

sobre	as	condições	de	inclusão	dessas	crianças.		

Bloco	C	–	Prática	pedagógica		

Neste	 bloco	 pretendeu-se	 recolher	 informações	 sobre	 o	 trabalho	 dos	

professores	com	crianças	que	apresentam	NEE	em	salas	de	aulas	regulares.	 Isto	é,	

conhecer	 as	estratégias	de	ensino,	os	 apoios	e	 a	 gestão	de	uma	 turma	numerosa	

sem	deixar	de	parte	os	alunos	com	NEE.		

Bloco	D	–	Dificuldades	encontradas	no	ensino	de	crianças	com	NEE	

Neste	 bloco	 pretendeu-se	 identificar	 as	 dificuldades	 que	 os	 professores	

enfrentam	na	educação	de	crianças	com	NEE	em	turma	regulares.		

Bloco	E	–	Necessidade	de	formação		

Neste	 bloco	 pretendeu-se	 identificar	 as	 necessidades	 de	 formação	 dos	

professores	do	ensino	básico	na	área	das	necessidades	educativas	especiais.		

Bloco	F	–	Professor	de	educação	especial		

Neste	bloco	pretendeu-se	conhecer	a	opinião	dos	professores	relativamente	

à	necessidade	de	existir	um	professor	de	apoio	especializado	em	educação	especial	

que	apoia	os	professores	regulares	na	educação	de	alunos	com	NEE.		

Bloco	G	–	Questões	Finais	e	Agradecimentos	

Finalmente,	com	este	bloco	pretendeu-se	encerrar	a	entrevista,	de	modo	a	

saber	 se	 existem	aspectos	 relevantes	 a	 acrescentar	 e	 agradecer	mais	 uma	 vez	 ao	

entrevistado	pela	sua	disponibilidade	em	colaborar	connosco.	
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Quadro	8	–	Guião	de	entrevista	aos	Professores	do	3º	Ciclo	Ensino	Básico	

Bloco	 Objetivos	Específicos	 Formulário	de	Questões	
Bloco	A	
Legitimação	

-	Legitimar	a	entrevista	
-	 Informar	 sobre	 a	
natureza	 do	 trabalho	 e	
suas	finalidades	

-	 Informar	 sobre	 o	
objectivo	da	entrevista		

-	 Assegurar	 a	
confidencialidade	 das	
respostas	

-	Valorizar	o	contributo	do	
entrevistado	

-	 Informar,	 em	 linhas	 gerais,	 a	 nossa	
investigação	 e	 o	 objectivo	 da	
entrevista.	
-	 Agradecer	 a	 sua	 colaboração,	 que	 é	
imprescindível	 para	 o	 êxito	 do	
trabalho.	
-	 Assegurar	 o	 carácter	 confidencial	 das	
informações	

Bloco	B	
Inclusão	 de	
crianças	 com	
NEE	 nas	 escolas	
regulares	

Conhecer	 a	 opinião	 dos	
professores	 relativamente	
às	 condições	 de	 inclusão	
de	 crianças	 com	 NEE	 nas	
escolas	regulares	

-	 O	 que	 pensa	 da	 inclusão	 de	 crianças	
com	NEE	nas	escolas	regulares?	
-	Acha	que	as	escolas	estão	preparadas	
para	receber	esses	alunos?	

Bloco	C	
Prática	
Pedagógica		

-	 Recolher	 informação	
sobre	 o	 trabalho	
desenvolvido	 com	
crianças	que	têm	NEE	na	
sala	de	aula.	

	

-	 Gostaria	 de	 saber	 que	 tipo	 de	
problemas	 têm	 as	 crianças	 com	 NEE	
que	se	encontram	na	sua	sala.		
-	Poderia	me	dizer	o	que	tem	feito	para	
apoiar	 crianças	 com	 NEE	 no	 processo	
de	aprendizagem?	
-	Trabalha	com	as	crianças	que	têm	NEE	
da	 mesma	 forma	 que	 as	 outras	 que	
não	têm?	
-	 Gostaria	 de	 saber	 como	 gere	 uma	
turma	 numerosa	 e	 dar	 atenção	 às	
crianças	com	NEE.		

Bloco	D	
Dificuldades	
encontradas	 na	
educação	 de	
crianças	 com	
NEE	
	

-	Identificar	as	dificuldades	
encontradas	 pelos	
professores	 na	 educação	
das	crianças	com	NEE	

	

-	 Que	 dificuldades	 tem	 enfrentado	 na	
educação	de	crianças	com	NEE?	
-	 Que	 estratégias	 tem	 utilizado	 para	
superar	essas	dificuldades?	
-	 Costuma	 solicitar	 o	 apoio	 de	 colegas,	
coordenadores	ou	especialistas?	

Bloco	E	
Necessidade	 de	
Formação	

-	 Identificar	 as	
necessidades	 de	
formação	 dos	
professores		

-	 Que	 preparação	 pedagógica	 teve	
durante	a	sua	formação	 inicial	que	 lhe	
permite	 trabalhar	 com	 crianças	 que	
têm	NEE?	
-	Sente	a	necessidade	de	mais	formação	
em	NEE?	
-	 Poderia	 especificar	 o	 que	 gostaria	 de	
aprender	dentro	desta	área?		
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Bloco	F	
Professor	 de	
Educação	
Especial	
	

-	 Conhecer	 a	 opinião	 dos	
professores	
relativamente	 à	
existência	 de	 um	
professor	 de	 educação	
especial	no	ensino	básico	

-	 Gostaria	 de	 saber	 a	 sua	 opinião	
relativamente	 ao	 facto	 da	 escola	 ter	
um	 professor	 formado	 em	 educação	
especial	para	dar	apoio	aos	professores	
que	 trabalham	 com	 criança	 que	 têm	
NEE	e	dar	apoio	às	próprias	crianças.	
-	Que	competência	acha	que	o	professor	
de	educação	especial	deve	possuir?	
-	 Como	 é	 que	 acha	 que	 poderia	
funcionar	 a	 articulação	 entre	 os	
professores	da	turma	e	o	professor	de	
educação	especial?	

Bloco	G	
Questões	Finais	
e	
agradecimentos	
	

-	 Saber	 se	 existem	
aspectos	a	acrescentar.	

-	Agradecer	a	 colaboração	
prestada.	

	

-	 Perguntar	 ao	 entrevistado	 se	 propõe	
algum	 aspecto	 ou	 esclarecimento	
complementar	 para	 os	 objectivos	 do	
trabalho.	
-	 Formular	 os	 agradecimentos	 e	 a	
colaboração	prestada.	

Fonte: Elaboração própria 

Neste	 sentido,	 seguimos	 o	 Guião	 da	 entrevista	 préviamente	 elaborado	 no	

qual	 identificamos	o	professor	a	 ser	entrevistado	e,	 inicialmente,	para	proceder	à	

legitimação	 e	 motivação	 da	 entrevista	 explicamos	 o	 que	 pretendemos	 com	 a	

entrevista:		

“A	entrevista	enquadra-se	num	estudo	que	estamos	a	fazer	e	que	tem	

como	 objetivo	 geral	 conhecer	 as	 representações	 dos	 professores,	

acerca	das	perceções	e	atitudes	no	processo	de	ensino	aprendizagem	

dos	 professores	 em	 turmas	 com	 alunos	 com	 NEE	 e	 do	 novo	

enquadramento	legal	para	inclusão.”	

(Decreto–Lei	nº	3/2008)	

De	seguida	aplicámos	as	seguintes	questões:		

	

i. Há	quantos	anos	trabalha	como	professor?	
	

ii. Sempre	no	3º	Ciclo?	
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iii. Qual	a	sua	formação-base?		
	

iv. Tem	outro	tipo	de	formação?	
	

v. A	formação	contínua	tem	sido	uma	preocupação?	
	

vi. Há	quanto	tempo	trabalha	com	turmas	com	alunos	com	NEE?	
	

vii. Quando	 fez	 a	 sua	 formação-base,	 prepararam-no	 para	 trabalhar	 com	

alunos	com	necessidades	educativas	especiais?	
	

viii. Já	tem	uma	década	de	ensino.	Qual	o	balanço	global	que	faz	do	processo	

de	inclusão	das	crianças	com	NEE	na	última	década?	
	

ix. Dada	 a	 relevância	 da	 legislação,	 como	 valoriza	 o	 contributo	 dado	 pelo	

novo	(Decreto-Lei	nº	3/2008)	em	todo	o	processo?	
	

x. Da	sua	experiência	enquanto	professor(a)	de	alunos	com	NEE	integrados	

em	turmas	do	regular,	acha	que	tem	todas	as	condições	necessárias	para	

intervir?	
	

xi. Acha	que	estes	alunos	na	sala	prejudicam	os	outros?	
	

xii. Tem	 um	 trabalho	 acrescido	 com	 a	 presença	 destes	 alunos	 na	 sua	

disciplina?	
	

xiii. Ou	 considera	 que	 esse	 trabalho	 se	 enquadra	 na	 diferenciação	

pedagógica	que	tem	de	ter	em	conta	quando	prepara	as	suas	aulas?	
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xiv. Acha	que	a	sua	formação	académica	foi	adequada	para	 lidar	com	estas	

situações?	
	

xv. Experiência	 adquirida	 teve	 mais	 influência?	 Formação	 contínua?	

Trabalho	em	equipa	desenvolvido	na	escola?	
	

xvi. Acha	que,	da	parte	do	Ministério	da	Educação,	há	uma	gestão	adequada	

dos	recursos	necessários	para	a	inclusão	destes	alunos?	
	

xvii. Considera	 que	 na	 Escola	 atual	 estão	 criadas	 todas	 as	 condições	 para	

termos	uma	Escola	para	todos?	
	

xviii. Concorda	com	a	Inclusão?	
	

xix. Qual	a	sua	opinião	acerca	deste	tipo	de	estudo?	
	

	

Terminamos	a	entrevista	agradecendo	o	apoio	à	realização	do	nosso	estudo.	

	

Os	entrevistados	aceitaram	colaborar	connosco	e	permitiram	a	gravação	da	

entrevista	 (Anexo	CD	 con	 audios).	 	 As	 entrevistas	 foram	 realizadas	 em	ambientes	

favoráveis.		
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QUARTA	PARTE		

“Resultados”	
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4.1.		Resultados	obtidos	a	partir	dos	Questionários	
	

	

4.1.1	Análise	descritiva	

	

Colaboraram,	assim,	no	estudo	311	professores	distribuídos	pelos	concelhos	

de	Porto,	Cascais	e	Beja,	nas	seguintes	proporções,	respetivamente:	53,0%	(n=165),	

31,0%	(n=96)	e	16,0%	(n=50)	–	Gráfico	1.	

	

	

Gráfico	1	-	Distribuição	por	Concelhos	

	

	

Relativamente	aos	inquéritos	que	foram	aplicados,	a	maior	percentagem	de	

respostas	 concentra-se	 nas	 escolas	 do	 concelho	 do	 Porto	 (53%).	 As	 escolas	 do	

concelho	 de	 Cascais	 registam	 31%	 das	 respostas	 dadas	 pelos	 docentes	 e	 as	

instituições	escolares	de	Beja	evidenciam	16%	das	respostas	obtidas.	

	

Em	 termos	 de	 distribuição	 por	 género,	 trata-se	 de	 uma	 amostra	

maioritariamente	 composta	por	 professoras	 que	 representam	55,0%	enquanto	os	

professores	se	encontram	representados	por	apenas	45,0%	do	total	de	 inquiridos,	

conforme	se	pode	observar	no	gráfico	2.		
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Gráfico	2	–	Género	

	

	

A	média	de	idades	dos	professores	é	de	40,3	anos	(dp=8,2	anos),	o	professor	

mais	 novo	 tem	 22	 anos	 e	 o	 mais	 idoso	 60	 anos.	 O	 escalão	 etário	 31-40	 anos	

compreende	49,2%	do	total	–	Gráfico	3.	

	

	

Gráfico	3	–	Escalões	etários	

	

	

Relativamente	à	situação	laboral,	31,0%	são	professores	contratados,	35,0%	

pertencem	à	zona	pedagógica	e	34,0%	são	de	nomeação	definitiva.	
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Gráfico	4	–	Situação	laboral	

	

A	 análise	 da	 distribuição	 por	 grupo	 de	 recrutamento	 indica	 que	 a	maioria	

pertence	ao	grupo	de	Línguas	(36,0%),	seguindo-se	o	grupo	de	Expressões	(34,1%),	

grupo	de	Ciência	Exatas	(19,0%)	e	por	último	o	grupo	de	Ciência	Sociais	com	10,9%.	

	

	

Gráfico	5	–	Grupo	de	recrutamento	

	

Frequênc

ia	 Percentagem	

Percenta

gem	

válida	

Percentagem	

acumulada	

	 Línguas	 112	 36,0	 36,0	 36,0	

		 C.		Sociais	 34	 10,9	 10,9	 46,9	

		 C.	Exactas	 59	 19,0	 19,0	 65,9	

		 Expressões	 106	 34,1	 34,1	 100,0	

		 Total	 311	 100,0	 100,0	 	

	

Mais	de	metade	dos	professores	(55,0%)	recebeu	formação	sobre	a	inclusão	de	

alunos	com	necessidades	educativas	especiais.	
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Gráfico	6	–	Recebeu	algum	tipo	de	formação?	

	

	

A	formação	recebida	refere-se	essencialmente	a	formação	contínua	(71,8%)	

	

	

	

	

	

Quadro	9	–	Tipo	de	formação	

	

	

	

O	tipo	de	formação	frequentada	refere-se	a	congressos	e	ações	de	formação	

(58,70%).	

	

	

	 Frequência	 Percentagem	

	Formação	inicial	 3	 1,8	

		Formação	contínua	 122	 71,8	

		Formação	especializada	 1	 0,6	

		Formação	inicial	+	Formação	especializada	 2	 1,2	

		Formação	contínua	+	Formação	especializada	 19	 11,2	

		Formação	 inicial	 +	 Formação	 contínua	 +	 Formação	

especializada	

23	 13,5	

		 TOTAL	 170	 100,0	
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Quadro	10	–	Que	ações	de	formação?	

		 Frequên

cia	

Percentage

m	

	Congressos	 27	 15,7	

		Ações	de	formação	 17	 9,9	

		Ações	ECAE	 2	 1,2	

		Congressos	+	Ações	de	formação	 101	 58,7	

		Congressos	+	Ações	ECAE	 15	 8,7	

		Ações	de	formação	+	Ações	ECAE		 2	 1,2	

		Congressos	 +	 Ações	 de	 formação	 +	 Ações	

ECAE	

8	 4,7	

	 TOTAL	 172	 100,0	

	

A	 formação	 especializada	 frequentada	 pelos	 professores	 incidiu	

essencialmente	nos	domínios	cognitivo	e	motor	(65,2%)	e	domínio	emocional	e	de	

personalidade	(34,8%).	

	

Quadro	11	–	Formação	especializada	

		 Frequência	 Percentagem	

		Cognitivo	e	motor	 30	 65,2	

		Emocional	e	

personalidade	

16	 34,8	

		 TOTAL	 46	 100,0	
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Mais	 de	metade	 dos	 professores	 inquiridos	 tem	 alunos	 com	NEE	 nas	 suas	

turmas	(55,5%).	Apenas	0,8%	dos	que	não	têm	afirmam	que	já	os	tiveram	em	anos	

anteriores.	

	

Quadro	12	–	Tem	alunos	com	NEE	nas	suas	turmas?	

	 Frequência	 Percentagem	 Percentagem	

válida	

Percentagem	

acumulada	

Sim	 172	 55,3	 55,5	 55,5	

Não	 138	 44,4	 44,5	 100	

Total	 310	 99,7	 100	 	

Omissos	 1	 0,30	 	 	

Total	 311	 100	 	 	

	

	

Quadro	13	–	Se	não,	já	teve	em	anos	anteriores?	

		 Frequência	 Percentagem	 Percentagem	

válida	

Percentagem	

acumulada	

	 Sim	 1	 0,3	 0,8	 0,8	

	 Não	 132	 42,4	 99,2	 99,2	

	 Total	 133	 42,7	 100,0	 100,0	

	 Omissos	 178	 57,2	 	 	

Total	 311	 100,0	 	 	
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As	respostas	dos	professores	às	componentes	relacionadas	com	as	atitudes	

sobre	a	inclusão	de	alunos	com	NEE	e	perceção	sobre	a	realidade	educativa	podem	

ser	apreciadas	nas	 tabelas	 seguintes.	Em	ambas,	evidenciam-se	a	cinzento	claro	a	

resposta	mais	frequente	(resposta	modal).	
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Quadro	14	–	Respostas	dos	professores	aos	questionários	de	atitudes	

	 	 A	 B	 Total	

1.A.	–	Todos	têm	capacidades	e	valores	únicos,	que	devem	desenvolver	dentro	do	sistema	educativo	

regular.						

Freq.	 210	 101	 311	

1.B.	–	Alguns	devido	às	suas	peculiaridades	individuais	devem	ser	educados	em	estruturas	paralelas	

de	ensino.	

%	 67,5%	 32,5%	 100,0%	

2.A.	–	Devemos	educar	o	melhor	possível	os	mais	capazes,	porque	eles	são	o	futuro	da	comunidade.		 Freq.	 4	 307	 311	

2.B.	 –	 Todos	 independentemente	 das	 suas	 capacidades	 têm	 um	 contributo	 a	 dar	 na	 escola	 e	 na	

comunidade.		

%	 1,3%	 98,7%	 100,0%	

3.A.	–	As	crianças	com	NEE,	sem	sucesso	escolar	devem	frequentar	Instituições	de	Ensino	Especial.	 Freq.	 133	 178	 311	

3.B.	–	Todas	as	crianças	com	NEE,	devem	ser	educadas	na	escola	regular.	 %	 42,8%	 57,2%	 100,0%	

4.A.	–	A	atual	legislação	sobre	alunos	com	NEE	(DL	nº	3/2008)	é	adequada	e	pode	ser	implementada	

nas	nossas	escolas.	

Freq.	 105	 206	 311	

4.B.	–	A	atual	legislação	sobre	alunos	com	NEE	não	se	adequa	à	realidade	das	nossas	escolas.	 %	 33,8%	 66,2%	 100,0%	
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5.A.	–	Os	alunos	com	NEE	devem	ser	da	responsabilidade	dos	professores	de	apoio	educativo.	 Freq.	 9	 302	 311	

5.B.	–	Os	professores	do	ensino	regular	devem	ser	responsáveis	por	todos	os	alunos,	 incluindo	os	

que	têm	NEE.	

%	 2,9%	 97,1%	 100,0%	

6.A.	 –	 Todos	 os	 alunos	 podem	 ser	 educados	 na	 escola	 regular	 com	 os	 apoios	 e	 modificações	

necessárias.	

Freq.	 39	 272	 311	

6.B.	–	A	escola	regular	não	pode	educar	com	sucesso	alunos	com	deficiências	severas	e	profundas.	 %	 12,5%	 87,5%	 100,0%	

7.A.	–	Cabe	aos	professores	a	decisão	de	aceitar	turmas	com	NEE	 Freq.	 8	 303	 311	

7.B.	–	Todos	os	professores	da	escola	podem	ter	turmas	com	alunos	com	NEE	 %	 2,6%	 97,4%	 100,0%	

8.A.	–	Os	alunos	com	NEE	devem	frequentar	a	escola	da	sua	área	de	residência.	 Freq.	 152	 159	 311	

8.B.	 –	 Os	 alunos	 com	 NEE	 devem	 frequentar	 a	 Escola	 que	 tenha	 técnicos	 especializados	 na	 sua	

problemática.	

%	 48,9%	 51,1%	 100,0%	

9.A.	–	O	Projeto	Educativo	elaborado	pela	Escola	deve	incluir	um	Plano	Global	de	Inclusão.	 Freq.	 296	 15	 311	

9.B.	 –	 O	 Plano	 Global	 de	 Inclusão	 deve	 ser	 da	 responsabilidade	 dos	 especialistas.	 (Professor	 de	

apoio,	psicólogo…)	

%	 95,2%	 4,8%	 100,0%	
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10.A.	–	As	modalidades	de	atendimento	a	alunos	com	NEE	devem	ser	definidas	pelos	conselhos	de	

turma.	

Freq.	 87	 224	 311	

10.B.	–	As	modalidades	de	atendimento	a	alunos	com	NEE	devem	ser	da	responsabilidade	de	toda	a	

escola,	incluindo	os	pais.	

%	 28,0%	 72,0%	 100,0%	

11.A.	–	A	intervenção	da	Comunidade	não	contribui	para	o	sucesso	da	Inclusão.	 Freq.	 82	 229	 311	

11.B.	–	O	sucesso	da	Inclusão	depende	da	interligação	Escola/Comunidade.	 %	 26,4%	 73,6%	 100,0%	

12.A.	 –	 Os	 pais	 dos	 alunos	 com	NEE	 só	 devem	 participar	 nas	 decisões	 sobre	 os	 seus	 educandos	

quando	solicitados.	

Freq.	 87	 224	 311	

12.B.	–	Os	pais	dos	alunos	com	NEE	devem	participar	em	todas	as	decisões	sobre	o	percurso	escolar	

dos	seus	filhos.	

%	 28,0%	 72,0%	 100,0%	

13.A.	–	A	nova	legislação	sobre	apoios	educativos	veio	melhorar	a	qualidade	dos	apoios	nas	escolas.	 Freq.	 204	 107	 311	

13.B.	–	A	atual	legislação	não	alterou	o	sistema	de	apoios	que	já	estavam	implementados	na	escola.	 %	 65,6%	 34,4%	 100,0%	

14.A.	–	Os	professores	de	educação	especial	exercem	as	mesmas	funções	que	já	exerciam	antes	da		

publicação	da	nova	legislação.	

	

					Freq.	

	

85	

	

226	

	

311	
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14.B.	–	A	nova	legislação	contribui	para	uma	mais	adequada	actuação	dos	professores	de	educação	

especial.	

%	 27,3%	 72,7%	 100,0%	

15.A.	 -	 A	 atual	 legislação	 permite	 uma	maior	 colaboração	 entre	 professores	 do	 ensino	 regular	 e	

professores	de	apoio.	

Freq.	 212	 99	 311	

15.B.-	A	colaboração	entre	professores	depende	mais	das	atitudes	dos	mesmos	do	que	da	legislação	

actual.	

%	 68,2%	 31,8%	 100,0%	

16.A.	–	É	impossível	responder	à	heterogeneidade	dos	alunos	no	âmbito	da	sala	de	aula	regular.	 Freq.	 150	 161	 311	

16.B.	–	O	professor	do	ensino	regular,	com	os	apoios	adequados	pode	responder	às	necessidades	de	

todos	os	alunos,	na	sua	sala	de	aula.	

%	 48,2%	 51,8%	 100,0%	

17.A.	–	O	professor	de	educação	especial	é	um	recurso	importante	dentro	da	sala	de	aula.	 Freq.	 306	 5	 311	

17.B.	 –	O	 professor	 de	 educação	 especial	 dentro	 da	 sala	 de	 aula	 é	 um	distractor,	 que	 dificulta	 o	

processo	ensino-aprendizagem.	

%	 98,4%	 1,6%	 100,0%	

18.A.	–	O	professor	de	educação	especial	deve	limitar	a	sua	actuação	ao	apoio	directo	alunos		NEE.	 Freq.	 13	 298	 311	
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18.B.	–	Os	professores	de	educação	especial	devem	ser	um	recurso	da	Escola,	colaborando	com	os	

professores	do	ensino	regular	na	planificação	e	 implementação	das	medidas	adequadas	para	cada	

aluno		

%	 4,2%	 95,8%	 100,0%	

	 Freq.	 1	 310	 311	

19.A.	-	O	professor	de	educação	especial	deve	ser	um	professor	da	escola,	mesmo	que	não	possua	

formação	específica	e	experiência.	

%	 0,3%	 99,7%	 100,0%	

19.B.	-	O	professor	de	apoio	educativo	deve	ser	especializado	e	possuir	experiência	de	trabalho	com	

alunos	com	NEE	

Freq.	 2	 308	 310	

20.A.	-	Os	professores	de	ensino	regular	possuem	formação	adequada	para	atender	alunos	com	NEE	 %	 0,6%	 99,4%	 100,0%	

20.B.	 -	Os	professores	de	ensino	regular	necessitam	de	 formação	específica	para	 incluirem	alunos	

com	NEE	nas	suas	salas	de	aula.	

Freq.	 307	 4	 311	

21.A.	–	A	experiência	profissional	anterior	facilita	a	inclusão	de	alunos	com	NEE.	 %	 98,7%	 1,3%	 100,0%	

21.B.	–	Os	professores	sem	experiência	profissional	estão	aptos	a	incluir	alunos	com	NEE.	 Freq.	 33	 278	 311	

22.A.	–	Os	cursos	de	formação	inicial	fornecem	informação	específica	sobre	a	integração	alunos	NEE.	 %	 10,6%	 89,4%	 100,0%	
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22.B.	–	A	formação	inicial	não	aborda	a	problemática	da	integração	de	crianças	com	NEE.	 Freq.	 4	 307	 311	

23.A.	 –	 O	 tempo	 gasto	 em	 trabalho	 de	 Equipa	 é	 pouco	 benéfico	 para	 o	 processo	 de	 ensino-

aprendizagem	dos	alunos	com	NEE.	

%	 1,3%	 98,7%	 100,0%	

23.B.	–	O	trabalho	de	Equipa	(professores	do	regular,	professores	de	apoio,	pais	e	outros)	facilita	a	

integração	de	alunos	com	NEE.	

Freq.	 6	 305	 311	

24.A.	 –	 As	 competências	 técnico-científicas	 dos	 docentes	 são	 mais	 relevantes	 no	 processo	 de	

integração	de	alunos	com	NEE,	do	que	as	suas	atitudes	face	à	inclusão.	

6	 1,9%	 98,1%	 100,0%	

	 			6,3%	 92	 219	 311	

24.B.	 –	 A	 inclusão	 de	 alunos	 com	 NEE	 depende	 mais	 das	 atitudes	 do	 professor	 do	 que	 da	 sua	

formação	específica.	

	 29,6%	 70,4%	 100,0%	

25.A.	-	A	inclusão	de	alunos	com	NEE	em	salas	de	aula	regulares	limita	os	seus	progressos.	 Freq.	 34	 277	 311	

25.B.	-	Os	alunos	com	NEE	devem	ser	educados	em	salas	de	aula	regulares,	apropriadas	à	sua	idade.	 %	 10,9%	 89,1%	 100,0%	

26.A.	–	A	inclusão	de	alunos	com	NEE	numa	turma	regular	prejudica	frequentemente	o	rendimento	

dos	restantes	alunos.	

Freq.	 197	 114	 311	
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26.B.	–	Os	alunos	ditos	“normais”	beneficiam	com	a	inclusão	de	colegas	com	NEE	na	sua	turma.	 %	 63,3%	 36,7%	 100,0%	

27.A.	-	Os	alunos	com	NEE	têm	mais	sucesso	se	educados	numa	sala	de	aula	regular.	 Freq.	 11	 300	 311	

27.B.	-	Os	alunos	com	NEE	adquirem	mais	competências	se	educados	numa	classe	especial.	 %	 3,5%	 96,5%	 100,0%	

28.A.	–	Os	bons	alunos	são	prejudicados	quando	têm	de	cooperar	com	os	seus	pares	com	NEE	 Freq.	 107	 204	 311	

28.B.	–	Promover	a	cooperação	entre	os	alunos	beneficia	o	processo	de	aprendizagem	de	todos.	 %	 34,4%	 65,6%	 100,0%	

29.A.	–	Os	alunos	ditos	“normais”	não	conseguem	estabelecer	interacções	adequadas	com	os	seus	

pares	que	têm	NEE.	

Freq.	 112	 199	 311	

29.B.	-	A	inclusão	de	alunos	com	NEE	na	sala	de	aula	promove	interacções	adequadas	entre	todos.	 %	 36,0%	 64,0%	 100,0%	

30.A.	–	A	criança	com	NEE	não	é	geralmente	bem	aceite	pelos	colegas	da	classe	e	da	escola.	 Freq.	 210	 101	 311	

30.B.	 –	 A	 inclusão	 de	 uma	 criança	 com	NEE	 na	 sala	 de	 aula	 promove	 nos	 colegas	 a	 aceitação	 e	

compreensão	das	diferenças.	

%	 67,5%	 32,5%	 100,0%	
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Quadro	15	–	Respostas	à	componente	da	perceção	sobre	a	realidade	educativa	

	

	

	

	 	 Sim	 Não	 Total	

1.	Sinto	que:	Tenho	as	competências	necessárias	para	ajudar	os	alunos	com	e	sem	NEE	a	
interagirem	mutuamente,	de	forma	positiva.		

Freq.	 50	 261	 311	

	 %	 16,1%	 83,9%	 100,0%	

2.	Sinto	que:	Sei	como	e	onde	recolher	informação	acerca	de	como	incluir	crianças	com	NEE	
na	sala	de	aula.		

Freq.	 73	 238	 311	

	 %	 23,5%	 76,5%	 100,0%	

3.	Sinto	que:	Necessito	de	mais	“formação”	antes	de	incluir	com	sucesso	alunos	com	NEE	na	
minha	sala	de	aula.				

Freq.	 292	 19	 311	

	 %	 93,9%	 6,1%	 100,0%	

4.	 Sinto	 que:	 Tenho	 “informação”	 suficiente	 sobre	 como	 incluir	 um	 aluno	 com	 NEE	 na					
minha	sala	de	aula.		

Freq.	 50	 261	 311	

				 %	 16,1%	 83,9%	 100,0%	

5.	Sinto	que:	Tenho	as	capacidades	necessárias	para	adaptar	os	materiais	necessários	para	
a	maioria	das	crianças	com	NEE		

Freq.	 7	 304	 311	

	 %	 2,3%	 97,7%	 100,0%	

6.	Sinto	que:	Tenho	pessoal	de	apoio	competente	para	me	ajudar	a	 incluir	os	alunos	com	
NEE,	na	escola	e	na	minha	sala	de	aula.		

Freq.	 48	 263	 311	

			 %	 15,4%	 84,6%	 100,0%	

7.	 Sinto	 que:	 Com	 a	 ajuda	 dos	 restantes	 elementos	 da	 Equipa,	 posso	 implementar	 com	
sucesso	os	Planos	Educativos	Individuais	dos	alunos	com	NEE.		

Freq.	 303	 8	 311	

	 %	 97,4%	 2,6%	 100,0%	

8.	Sinto	que:	Utilizo	os	meus	métodos	e	estratégias	de	ensino	habituais,	quando	as	crianças	
com	NEE	estão	na	minha	sala.		

Freq.	 3	 308	 311	

					 %	 1,0%	 99,0%	 100,0%	

											9.	Sinto	que:	Sou	capaz	de	lidar	com	a	diferenciação	curricular	dentro	da	minha	sala	de	aula.			 Freq.	 245	 66	 311	

	 %	 78,8%	 21,2%	 100,0%	

										10.	Sinto	que:	Sou	capaz	de	incluir	com	sucesso	um	aluno	com	NEE	na	minha	sala	de	aula.		 Freq.	 203	 108	 311	

	 %	 65,3%	 34,7%	 100,0%	
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4.1.2.	Discussão	dos	resultados	da	análise	inferencial	

	

Hipótese	1	–	Existem	diferenças,	estatisticamente	significativas,	nas	atitudes	dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

o	concelho	de	pertença	da	escola:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	atitudes	face	à	inclusão,	K-S	Cascais	p	=	0,000,	K-S	Porto	p	=	0,000,	K-Beja	p	

=	0,000	quer	para	a	variável	perceções	da	realidade	educativa,	K-S	Cascais	p	=	0,000,	

K-S	Porto	p	=	0,000,	K-Beja	p	=	0,000.	Assim	vamos	utilizar	o	teste	de	Kruskal-Wallis.	

Quadro	16	-	Testes	de	normalidade	(H1)	

	 Concelho	 Kolmogorov-

Smirnov	

Shapiro-Wilk	

	 	 Stati

stic	

df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Cascais	 0,15

0	

96	 0,000	 0,890	 96	 0,000	

	 Porto	 0,32

5	

16

5	

0,000	 0,715	 165	 0,000	

	 Beja	 0,37

5	

50	 0,000	 0,647	 50	 0,000	

Perceções	 Cascais	 0,21

7	

96	 0,000	 0,949	 96	 0,001	

	 Porto	 0,30

6	

16

5	

0,000	 0,802	 165	 0,000	

	 Beja	 0,29

4	

50	 0,000	 0,824	 50	 0,000	
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Quadro	17	–	Testes	de	Kruskal-Wallis	(H1)	

	

	 Atitudes	 Perceções	

Chi-Square	 3,535	 49,756	

Df	 2	 2	

Asymp.	Sig.	 0,171	 0,000	*	

*		p	≤	0,05	

	

Atitudes	 face	à	 inclusão:	 as	diferenças	entre	os	professores	dos	concelhos	

do	Porto,	 Cascais	 e	Beja	não	 são	estatisticamente	 significativas,	 χ2	 KW	 (2)	 =	 3,535,	

p=0,171.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 significativas	 constata-se	 que	 os	

professores	 de	Cascais	 são	 os	 que	 têm	 atitudes	mais	 favoráveis	 à	 inclusão	 e	 os	

professores	do	concelho	do	Porto	os	que	têm	atitudes	menos	favoráveis	à	inclusão	

dos	alunos	com	NEE.	

Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 dos	

concelhos	 do	 Porto,	 Cascais	 e	 Beja	 são	 estatisticamente	 significativas,	 χ2	 KW	 (2)	 =	

49,756,	p=0,000.	A	análise	do	 teste	de	comparação	múltipla	a	posteriori	de	Tukey	

indica-nos	 que	 as	 diferenças	 significativas	 se	 encontram	 entre	 os	 professores	 do	

concelho	de	Cascais	e	os	professores	dos	concelhos	de	Beja	e	do	Porto,	obtendo	os	

primeiros	valores	mais	elevados	nesta	variável.	

Quadro	18	–	Teste	de	Tukey	(H1)	

	 N	 Subset	for	alpha	=	.05	

Concelho	 1	 2	 1	

Porto	 165	 131,778

79	
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Beja	 50	 136,390

00	

	

Cascais	 96	 	 207,84375	

Sig.	 	 ,927	 1,000	

	

	

Quadro	19	–	Estatísticas	descritivas	(H1)	

		 Concelho	 N	 Média	 das	

ordens	

Atitudes	 Cascais	 96	 166,07	

	 Porto	 165	 147,18	

	 Beja	 50	 165,75	

Perceçõe

s	

Cascais	 96	 207,84	

	 Porto	 165	 131,78	

	 Beja	 50	 136,39	

	

	

H2	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

a	sua	idade:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Kruskal-Wallis.	
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Quadro	20	-	Testes	de	normalidade	(H2)	

	 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

	 Idade	 Statistic	 df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 20-30	

anos	

,240	 34	 ,000	 ,790	 34	 ,00

0	

	 31-40	 ,206	 15

4	

,000	 ,821	 154	 ,00

0	

	 41	–	50	 ,320	 85	 ,000	 ,732	 85	 ,00

0	

	 >	50	anos	 ,371	 38	 ,000	 ,615	 38	 ,00

0	

Perceçõe

s	

20-30	

anos	

,205	 34	 ,001	 ,865	 34	 ,00

1	

	 31-40	 ,176	 15

4	

,000	 ,904	 154	 ,00

0	

	 41	–	50	 ,337	 85	 ,000	 ,764	 85	 ,00

0	

	 >	50	anos	 ,373	 38	 ,000	 ,703	 38	 ,00

0	

	

Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	 são	

estatisticamente	significativas,	χ2	KW	(3)	=	5,268,	p=0,153.	Embora	as	diferenças	não	

sejam	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	mais	 velhos	 são	 os	 que	 têm	

atitudes	mais	 favoráveis	 à	 inclusão	e	 os	 professores	 dos	31-40	 anos	os	 que	 têm	

atitudes	menos	favoráveis	à	inclusão	dos	alunos	com	NEE	(171,51	vs.	145,27).	
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Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	

são	estatisticamente	significativas,	χ2	KW	(3)	=	2,033,	p=0,566.	Embora	as	diferenças	

não	sejam	significativas	constata-se	que	os	professores	mais	novos	são	os	que	têm	

perceções	mais	favoráveis	e	os	professores	dos	31-40	anos	os	que	têm	perceções	

menos	favoráveis	da	realidade	educativa	(174,84	vs.	151,90).	

Quadro	21	–	Teste	de	Kruskal-Wallis	(H2)	

	

	 Atitudes	 Perceções	

Chi-Square	 5,268	 2,033	

Df	 3	 3	

Asymp.	Sig.	 ,153	 ,566	

	

Quadro	22	–	Ordens	(H2)	

		 Idade	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 20-30	

anos	

34	 155,35	

	 31-40	 15

4	

145,27	

	 41	-	50	 85	 168,76	

	 >	50	anos	 38	 171,51	

Perceções	 20-30	

anos	

34	 174,84	

	 31-40	 15

4	

151,90	

	 41	-	50	 85	 157,44	

	 >	50	anos	 38	 152,57	
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H3	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

o	sexo:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Mann-Whitney.	

	

Quadro	23	-	Testes	de	normalidade	(H3)	

		 	 Kolmogorov-

Smirnov	

Shapiro-Wilk	

		 	Sexo	 Statist

ic	

df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Masculino	 ,242	 14

0	

,000	 ,794	 140	 ,000	

		 Feminino	 ,284	 17

1	

,000	 ,766	 171	 ,000	

Perceções	 Masculino	 ,265	 14

0	

,000	 ,867	 140	 ,000	

		 Feminino	 ,245	 17

1	

,000	 ,888	 171	 ,000	

	

Quadro	24	–	Teste	de	Mann-Whitney	(H3)	

	 Atitudes	 Perceções	

Mann-Whitney	U	 10527,00

0	

11113,000	

Wilcoxon	W	 20397,00

0	

20983,000	
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Z	 -1,871	 -1,127	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,061	*	 ,260	

*	p	≤	0,10	

	

Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	significativas,	para	α	0,10,	Z=-1,871,	p=0,061.	As	professoras	 têm	

atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	(164,44	vs.	145,69).	

	

Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	

são	 estatisticamente	 significativas,	 Z=-1,127,	 p=0,260.	 Embora	 as	 diferenças	 não	

sejam	significativas	constata-se	que	as	professoras	 têm	perceções	mais	 favoráveis	

do	que	os	professores	(161,01	vs.	149,88).	

Quadro	25	–	Ordens	(H3)	

	 Sexo	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 Masculino	 140	 145,69	

	 Feminino	 171	 164,44	

Perceções	 Masculino	 140	 149,88	

	 Feminino	 171	 161,01	

	

	

H4	 –	 Existem	 diferenças	 estatisticamente	 significativas	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

o	tempo	de	serviço	do	docente:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Kruskal-Wallis.	
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Quadro	26	-	Testes	de	normalidade	(H4)	

		 	 Kolmogorov-

Smirnov(a)	

Shapiro-Wilk	

		 Antiguidade		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Até	10	anos	 ,201	 98	 ,00

0	

,821	 98	 ,00

0	

		 11	–	20	 ,276	 11

7	

,00

0	

,786	 11

7	

,00

0	

		 >	20	anos	 ,333	 96	 ,00

0	

,706	 96	 ,00

0	

Perceções	 Até	10	anos	 ,186	 98	 ,00

0	

,909	 98	 ,00

0	

		 11	–	20	 ,214	 11

7	

,00

0	

,885	 11

7	

,00

0	

		 >	20	anos	 ,373	 96	 ,00

0	

,711	 96	 ,00

0	

	

Quadro	27	–	Teste	de	Kruskal-Wallis	(H4)	

		 Atitudes	 Perceções	

Chi-Square	 3,904	 ,070	

Df	 2	 2	

Asymp.	Sig.	 ,142	 ,965	

	

Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	 são	

estatisticamente	significativas,	χ2	KW	(2)	=	3,904,	p=0,142.	Embora	as	diferenças	não	

sejam	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 com	mais	 tempo	 de	 docência	
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são	 os	 que	 têm	 atitudes	mais	 favoráveis	 à	 inclusão	 e	 os	 professores	 com	menor	

tempo	 de	 docência	 os	 que	 têm	 atitudes	menos	 favoráveis	 à	 inclusão	 dos	 alunos	

com	NEE	(165,90	vs.	141,99).	

Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	

são	estatisticamente	significativas,	χ2	KW	(2)	=	0,070,	p=0,965.	Embora	as	diferenças	

não	sejam	significativas	constata-se	que	os	professores	com	antiguidade	11-20	anos	

são	os	que	têm	perceções	mais	favoráveis	e	os	professores	com	menor	antiguidade	

os	que	têm	perceções	menos	favoráveis	da	realidade	educativa	(157,47	vs.	154,32).	

Quadro	28	–	Ordens	(H4)	

	 Antiguidade	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 Até	10	anos	 98	 141,99	

	 11	–	20	 11

7	

159,61	

	 >	20	anos	 96	 165,90	

Perceções	 Até	10	anos	 98	 154,32	

	 11	–	20	 11

7	

157,47	

	 >	20	anos	 96	 155,92	

	

	

H5	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

a	situação	profissional	do	docente:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Kruskal-Wallis.	
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Quadro	29	–	Testes	de	normalidade	(H5)	

		 Situação	

profissional	

Kolmogorov-

Smirnov(a)	

Shapiro-Wilk	

		 		 Statisti

c	

df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Nomeação	

definitiva	

,293	 10

5	

,000	 ,745	 10

5	

,00

0	

		 Zona	

pedagógica	

,291	 11

0	

,000	 ,745	 11

0	

,00

0	

		 Contratado	 ,214	 96	 ,000	 ,820	 96	 ,00

0	

Perceções	 Nomeação	

definitiva	

,346	 10

5	

,000	 ,765	 10

5	

,00

0	

		 Zona	

pedagógica	

,244	 11

0	

,000	 ,890	 11

0	

,00

0	

		 Contratado	 ,170	 96	 ,000	 ,892	 96	 ,00

0	

	
Quadro	30	–	Teste	de	Kruskal-Wallis	(H5)	

	 Atitudes	 Perceções	

Chi-Square	 5,793	 ,580	

Df	 2	 2	

Asymp.	Sig.	 ,055	*	 ,748	

*	p	≤	0,10	
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	 Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	 significativas,	 para	α	0,10,	 χ2	 KW	 (2)	 =	5,793,	p=0,055.	O	 teste	de	

comparação	 múltipla	 a	 posteriori	 de	 Tukey	 indica-nos	 que	 os	 professores	 de	

nomeação	 definitiva	 têm	 atitudes	 mais	 favoráveis	 à	 inclusão	 do	 que	 os	

professores	contratados	(165,09	vs.	138,09).	

	

Quadro	31	–	Teste	de	Tukey	HSD	(H5)	

sit.	prof.	 	 Subset	 for	 alpha	 =	

.10	

	 N	 1	 2	

Contratado	 96	 138,093

75	

	

Zona	pedagógica	 110	 162,945

45	

162,945

45	

Nomeação	

definitiva	

105	 	 165,095

24	

Sig.	 	 ,103	 ,983	

	

	 Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	

são	estatisticamente	significativas,	χ2	KW	(2)	=	0,580,	p=0,748.	Embora	as	diferenças	

não	 sejam	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 da	 zona	 pedagógica	 têm	

perceções	mais	favoráveis	do	que	os	professores	contratados	(160,03	vs.	150,84).	

	

Quadro	32	–	Ordens	(H5)	

	 sit.	prof.	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 Nomeação	

definitiva	

105	 165,10	



	
241	

	 Zona	pedagógica	 110	 162,95	

	 Contratado	 96	 138,09	

Perceções	 Nomeação	

definitiva	

105	 156,50	

	 Zona	pedagógica	 110	 160,03	

	 Contratado	 96	 150,84	

	

	

H6	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

o	tempo	de	serviço	com	alunos	com	NEE:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Mann-Whitney.	

Quadro	33	–	Testes	de	normalidade	(H6)	

		 	 Kolmogorov-

Smirnov(a)	

Shapiro-Wilk	

		 	Exp.	 Statisti

c	

df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 até	5	

anos	

,202	 18

4	

,000	 ,849	 18

4	

,00

0	

		 >		5	anos	 ,449	 10

9	

,000	 ,494	 10

9	

,00

0	

Perceções	 até	5	

anos	

,182	 18

4	

,000	 ,865	 18

4	

,00

0	

		 >		5	anos	 ,426	 10

9	

,000	 ,699	 10

9	

,00

0	
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Quadro	34	–	Teste	de	Mann-Whitney	(H6)	

	 Atitudes	 Perceçõe

s	

Mann-Whitney	U	 2303,500	 3320,000	

Wilcoxon	W	 4514,500	 9315,000	

Z	 -4,160	 -,922	

Asymp.	Sig.	(2-

tailed)	

,000	*	 ,356	

*	p	≤	0,05	

	

Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	significativas,	Z=-4,160,	p=0,000.	Os	professores	com	mais	 tempo	

de	serviço	com	alunos	com	NEE	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	os	

professores	com	menos	experiência	(99,87	vs.	68,40).	

Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	

são	estatisticamente	significativas,	Z=-0,922,	p=0,356.		

Quadro	35	–	Ordens	(H6)	

	 Exp.	 N	 Ordem	

média	

Atitudes	 até	5	anos	 66	 68,40	

	 >		5	anos	 109	 99,87	

Perceções	 até	5	anos	 66	 92,20	

	 >		5	anos	 109	 85,46	
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H7	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

o	grupo	de	docência:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Kruskal-Wallis.	

Quadro	36	-	Testes	de	normalidade	(H7)	

	 grupo_grp	 Kolmogorov-

Smirnov	

Shapiro-Wilk	

	 	 Statisti

c	

Df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Línguas	 ,248	 11

2	

,000	 ,788	 11

2	

,000	

	 C.		Sociais	 ,182	 34	 ,006	 ,867	 34	 ,001	

	 C.	Exactas	 ,249	 59	 ,000	 ,802	 59	 ,000	

	 Expressões	 ,346	 10

6	

,000	 ,677	 10

6	

,000	

Perceções	 Línguas	 ,194	 11

2	

,000	 ,823	 11

2	

,000	

	 C.		Sociais	 ,190	 34	 ,003	 ,893	 34	 ,003	

	 C.	Exactas	 ,270	 59	 ,000	 ,866	 59	 ,000	

	 Expressões	 ,274	 10

6	

,000	 ,857	 10

6	

,000	
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Quadro	37	–	Teste	de	Kruskal-Wallis	(H7)	

	 Atitudes	 Perceçõe

s	

Chi-Square	 79,884	 84,182	

Df	 3	 3	

Asymp.	Sig.	 ,000	*	 ,000	*	

*	p	≤	0,05	

	

Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	 estatisticamente	

significativas,	 χ2	 KW	 (3)	 =	 79,884,	 p=0,000.	 O	 teste	 de	 comparação	 múltipla	 a	

posteriori	de	Tukey	indica-nos	que	os	professores	de	Expressões	têm	atitudes	mais	

favoráveis	à	inclusão	do	que	os	restantes	professores.	

Quadro	38	–	Teste	de	Tukey	(H7)	

Grupo	 	 Subset	for	alpha	=	.05	

	 N	 1	 2	

Línguas	 112	 112,540
18	

	

C.		Sociais	 34	 138,779
41	

	

C.	Exactas	 59	 140,601
69	

	

Expressões	 106	 	 216,01415	

Sig.	 	 ,172	 1,000	

	

Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	significativas,	para	α	0,10,	χ2	KW	(3)	=	84,182,	p=0,000.	O	teste	de	
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comparação	 múltipla	 a	 posteriori	 de	 Tukey	 indica-nos	 que	 os	 professores	 de	

Expressões	têm	perceções	mais	favoráveis	do	que	os	restantes.	Os	professores	de	

Ciências	Sociais	 também	têm	perceções	mais	 favoráveis	do	que	os	professores	de	

Línguas.	

Quadro	39	–	Teste	de	Tukey	(H7)	

grupo	 	 Subset	for	alpha	=	.05	

	 N	 1	 2	 3	

Línguas	 112	 113,107

1	

	 	

C.	Exactas	 59	 132,347

5	

132,347

5	

	

C.		Sociais	 34	 	 153,029

4	

	

Expressões	 106	 	 	 216,9151	

Sig.	 	 ,477	 ,412	 1,000	

	

H8	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

a	formação	recebida	em	NEE:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Mann-Whitney.	

	

Quadro	40	–	Testes	de	normalidade	(H8)	

	 Formação	 Kolmogorov-

Smirnov(a)	

Shapiro-Wilk	

	 	 Stati df	 Sig.	 Sta df	 Sig.	
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stic	 tist

ic	

Atitudes	 Sim	 ,313	 16

9	

,000	 ,71

6	

16

9	

,000	

	 Não	 ,210	 14

2	

,000	 ,82

4	

14

2	

,000	

Perceções	 Sim	 ,307	 16

9	

,000	 ,86

6	

16

9	

,000	

	 Não	 ,195	 14

2	

,000	 ,87

2	

14

2	

,000	

	

Quadro	41	–	Teste	de	Mann-Whitney	(H8)	

	 Atitudes	 Perceçõe

s	

Mann-Whitney	U	 8483,000	 8100,000	

Wilcoxon	W	 18636,00

0	

18253,00

0	

Z	 -4,553	 -5,119	

Asymp.	Sig.	(2-

tailed)	

,000	*	 ,000	*	

*	p	≤	0,05	

Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	significativas,	Z=-4,553,	p=0,000.	Os	professores	que	frequentaram	

formação	 sobre	 integração	 /	 inclusão	 de	 alunos	 com	 NEE	 têm	 atitudes	 mais	

favoráveis	 à	 inclusão	do	que	os	professores	 que	não	a	 frequentaram	 (176,80	 vs.	

131,24).	

Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	significativas,	Z=-5,119,	p=0,000.	Os	professores	que	frequentaram	
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formação	 sobre	 integração	 /	 inclusão	 de	 alunos	 com	 NEE	 têm	 perceções	 mais	

favoráveis	da	 realidade	educativa	do	que	os	professores	que	não	a	 frequentaram	

(179,07	vs.	128,54).	

	

Quadro	42	–	Ordens	(H8)	

	 Formação	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 Sim	 169	 176,80	

	 Não	 142	 131,24	

Perceções	 Sim	 169	 179,07	

	 Não	 142	 128,54	

	

	

H9	 –	 Existem	 diferenças,	 estatisticamente	 significativas,	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	perceções	da	realidade	educativa	consoante	

a	presença	de	alunos	com	NEE	nas	turmas	regulares:	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 perceções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	

Mann-Whitney.	

	

Quadro	43	–	Testes	de	normalidade	(H9)	

	 Alunos	 Kolmogorov-

Smirnov	

Shapiro-Wilk	

	 	 Stati

stic	

df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	 ,346	 17

3	

,000	 ,702	 17

3	

,000	
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	 Não	 ,233	 13

7	

,000	 ,801	 13

7	

,000	

Perceções	 Sim	 ,328	 17

3	

,000	 ,833	 17

3	

,000	

	 Não	 ,190	 13

7	

,000	 ,885	 13

7	

,000	

	

	

Quadro	44	–	Teste	de	Mann-Whitney	(H9)	

	 Atitudes	 Perceções	

Mann-Whitney	U	 6428,000	 7256,000	

Wilcoxon	W	 15881,00

0	

16709,000	

Z	 -7,078	 -6,082	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,000	*	 ,000	*	

*	p	≤	0,05	

	

	

Atitudes	 face	 à	 inclusão:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	 significativas,	 Z=-7,078,	p=0,000.	 Os	 professores	 que	 têm	alunos	

com	NEE	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	que	não	os	

têm	(186,84	vs.	115,92).	

	

Perceções	 da	 realidade	 educativa:	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	 significativas,	 Z=-6,082,	 p=0,000.	 Os	 professores	 que	 têm	 alunos	

com	 NEE	 têm	 perceções	 mais	 favoráveis	 da	 realidade	 educativa	 do	 que	 os	

professores	que	não	os	têm	(182,06	vs.	121,96).	
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Quadro	45	–	Ordens	(H9)	

	 Alunos	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 Sim	 173	 186,84	

	 Não	 137	 115,92	

Perceções	 Sim	 173	 182,06	

	 Não	 137	 121,96	

	

H10	–	As	perceções	da	realidade	educativa	dos	professores	e	as	suas	atitudes	face	

à	inclusão	são	influenciadas	pelo	contexto	em	que	se	insere	a	escola:	

Rejeita-se	 a	 hipótese	 de	 normalidade	 de	 distribuição	 dos	 valores	 quer	 para	 a	

variável	 atitudes	 face	 à	 inclusão	 quer	 para	 a	 variável	 perceções	 da	 realidade	

educativa.	

Quadro	46	–	Testes	de	normalidade	(H10)	

	 Contexto	 Kolmogorov-

Smirnov	

Shapiro-Wilk	

	 	 Sta

tist

ic	

d

f	

Sig.	 Sta

tist

ic	

df	 Sig.	

Perceções	 Urbano	 ,26

9	

2

0

4	

,000	 ,88

6	

204	 ,00

0	

	 Rural	 ,22

9	

1

0

7	

,000	 ,87

7	

107	 ,00

0	

Atitudes	 Urbano	 ,30

1	

2

0

,000	 ,74

4	

204	 ,00

0	
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4	

	 Rural	 ,22

7	

1

0

7	

,000	 ,83

8	

107	 ,00

0	

	

Quadro	47	–	Teste	de	Mann-Whitney	(H10)	

	 Atitudes	 Perceçõe

s	

Mann-Whitney	U	 10019,00

0	

10474,00

0	

Wilcoxon	W	 15797,00

0	

16252,00

0	

Z	 -1,215	 -,606	

Asymp.	Sig.	(2-

tailed)	

,224	 ,545	

	

Atitudes	face	à	 inclusão:	aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,215,	p=0,224,	

ou	seja	não	há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	face	à	inclusão	

em	 função	 do	 contexto.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 estatisticamente	

significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 urbanos	 denotam	 ter	 posturas	 mais	

positivas	relativamente	à	inclusão	de	alunos	com	NEE	do	que	os	professores	rurais	

(160,39	vs.	147,64).	

Perceções	da	realidade	educativa:	aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-0,606,	

p=0,545,	ou	seja	não	há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	perceções	da	

realidade	 educativa	 em	 função	 do	 contexto.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	

estatisticamente	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 urbanos	 têm	

perceções	mais	favoráveis	do	que	os	professores	rurais	(158,16	vs.	151,89).	
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Quadro	48	–	Ordens	(H10)	

	 Contexto	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 Urbano	 204	 160,39	

	 Rural	 107	 147,64	

Perceções	 Urbano	 204	 158,16	

	 Rural	 107	 151,89	

	

H11	 –	 As	 perceções	 da	 realidade	 educativa	 dos	 professores	 são	 influenciadas	

pelos	 recursos	 pedagógicos	 disponibilizados	 pela	 escola:	 Quadro	 interativo,	

Laboratório,	Sala de informática e Jogos didáticos.	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 face	 à	 inclusão	 quer	 para	 a	 variável	 perceções	 da	 realidade	

educativa.		

	

Quadro	49	–	Testes	de	normalidade	(H11)	

		 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 Quad

ros	

Statistic	 df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	 ,317	 14

9	

,000	 ,724	 149	 ,000	

		 Não	 ,223	 16

2	

,000	 ,824	 162	 ,000	

Perceções	 Sim	 ,237	 14

9	

,000	 ,883	 149	 ,000	

	 Não	 ,271	 16

2	

,000	 ,870	 162	 ,000	
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Quadro	50	–	Testes	de	normalidade	(H11)	-	1	

	 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

	 Laborató

rio	

Statistic	 df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	 ,241	 22

3	

,000	 ,804	 223	 ,000	

	 Não	 ,332	 88	 ,000	 ,713	 88	 ,000	

Perceções	 Sim	 ,224	 22

3	

,000	 ,911	 223	 ,000	

	 Não	 ,317	 88	 ,000	 ,784	 88	 ,000	

	

Quadro	51	–	Testes	de	normalidade	(H11)	-	2	

	 Sala	de	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

	 Informá
tica	

Statistic	 df	 Sig.	 Statisti
c	

df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	 ,269	 20
5	

,000	 ,775	 205	 ,000	

	 Não	 ,271	 10
6	

,000	 ,790	 106	 ,000	

Perceções	 Sim	 ,230	 20
5	

,000	 ,907	 205	 ,000	

	 Não	 ,295	 10
6	

,000	 ,810	 106	 ,000	

	

Quadro	52	–	Testes		de	normalidade	(H11)	-	3	

	 Jogos	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

	 Didáticos	 Statistic	 df	 Sig.	 Statisti df	 Sig.	
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c	

Atitudes	 Sim	 ,275	 19

8	

,000	 ,761	 198	 ,00

0	

	 Não	 ,262	 11

3	

,000	 ,806	 113	 ,00

0	

Perceções	 Sim	 ,237	 19

8	

,000	 ,897	 198	 ,00

0	

	 Não	 ,278	 11

3	

,000	 ,837	 113	 ,00

0	

	

Quadro	53	–		Recursos	educativos:	Quadro	interativo		(H11)	

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 10130,000	 11286,500	

Wilcoxon	W	 23333,000	 24489,500	

Z	 -2,504	 -1,024	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,012	*	 ,306	

	 	 	 							*		p	≤	0,05			

 

Atitudes	face	à	inclusão, rejeita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-2,504	p=0,012,	os	professores	

que	têm	estes	recursos	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	que	

não	os	têm	(169,01	vs	144,03). 

Perceções	 da	 realidade	 educativa, aceita-se	 a	 hipótese	 nula	 pois	 Z=	 -1,024,	 p=0,306,	 ou	

seja	não	há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	perceções	da	realidade	educativa	

consoante	 a	 utilização	 do	 quadro	 interativo.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	

estatisticamente	significativas	constata-se	que	os	professores	que	têm	estes	recursos	têm	

perceções	mais	 favoráveis	 da	 realidade	educativa	do	que	os	 professores	que	não	os	 têm	

(161,25	vs	151,17). 
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Tabela	6	-	Ordens	

		 Quadro	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 sim	 149	 169,01	

	 não	 162	 144,03	

Percepções	 sim	 149	 161,25	

	 não	 162	 151,17	

	

 

Quadro	54	–		Recursos	educativos:	Laboratório	(H11)	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 8875,000	 7767,000	

Wilcoxon	W	 12791,000	 11683,000	

Z	 -1,342	 -2,969	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,180	 ,003	*	

	 	 	 	 *	p	≤	0,05	

 

Atitudes	face	à	inclusão, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,342,	p=0,180,	ou	seja	não	há	

diferenças	 estatisticamente	 significativas	 nas	 atitudes	 face	 à	 inclusão	 consoante	 a	 escola	

tem	 ou	 não	 laboratório.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 estatisticamente	 significativas	

constata-se	que	os	professores	que	têm	laboratório	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	

do	que	os	professores	que	não	os	têm	(160,20	vs	145,35).		

Perceções	 da	 realidade	 educativa, rejeita-se	 a	 hipótese	 nula	 pois	 Z=	 -2,969,	p=0,003,	 os	

professores	que	têm	laboratório	têm	perceções	mais	favoráveis	da	realidade	educativa	do	

que	os	professores	que	não	o	têm	(165,17	vs	132,76).	
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Tabela	7	-	Ordens	

		 Laboratório	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 sim	 223	 160,20	

	 não	 88	 145,35	

Percepçoes	 sim	 223	 165,17	

	 não	 88	 132,76	

	

 

Quadro	55	–		Recursos	educativos:	Sala	de	informática	(H11)	

 

	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 9605,500	 9447,500	

Wilcoxon	W	 15276,500	 15118,500	

Z	 -1,714	 -1,956	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,087	 ,050	*	

    * p	≤	0,05  

 

Atitudes	face	à	inclusão, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,714,	p=0,087,	ou	seja	não	há	

diferenças	 estatisticamente	 significativas	 nas	 atitudes	 face	 à	 inclusão	 consoante	 a	 escola	

tem	 ou	 não	 sala	 de	 informática.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 estatisticamente	

significativas	constata-se	que	os	professores	que	têm	sala	de	informática	têm	atitudes	mais	

favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	que	não	os	têm	(162,14	vs	144,12).		

Perceções	 da	 realidade	 educativa, rejeita-se	 a	 hipótese	 nula	 pois	 Z=	 -1,956,	p=0,050,	 os	

professores	 que	 têm	 sala	 de	 informática	 têm	 perceções	 mais	 favoráveis	 da	 realidade	

educativa	do	que	os	professores	que	não	a	têm	(162,91	vs	142,63).	
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Tabela	8	-	Ordens	

		

Sala	de	
informátic
a	 N	

Ordem	
média	

Atitudes	 Sim	 205	 162,14	

	 Não	 106	 144,12	

Percepçoes	 Sim	 205	 162,91	

	 Não	 106	 142,63	

 

 

Quadro	56	–		Recursos	educativos:	Jogos	didáticos	(H11)	

 

Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 9649,000	 9226,000	

Wilcoxon	W	 16090,000	 15667,000	

Z	 -2,063	 -2,666	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,039	*	 ,008	*	

    *	p	≤	0,05	

 

Atitudes	face	à	inclusão, rejeita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-2,063,	p=0,039,	os	professores	

que	 têm	 jogos	 didácticos	 têm	 atitudes	 mais	 favoráveis	 face	 à	 inclusão	 do	 que	 os	

professores	que	não	os	têm	(163,77	vs	142,39).	

Percepções	da	 realidade	educativa, rejeita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	 -2,666,	p=0,008,	os	

professores	 que	 têm	 jogos	 didácticos	 têm	 percepções	 mais	 favoráveis	 da	 realidade	

educativa	do	que	os	professores	que	não	os	têm	(165,90	vs	138,65).	
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Tabela	9	-	Ordens	

		
Jogos	
didáticos	 N	

Ordem	
média	

Atitudes	 Sim	 198	 163,77	

		 Não	 113	 142,39	

Percepçoes	 Sim	 198	 165,90	

	 Não	 113	 138,65	

	

	

H12	–	As	perceções	da	realidade	educativa	dos	professores	são	influenciadas	pelo	

programa	de	intervenção	educativa	prioritária	(TEIP):	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	

variável	 atitudes	 face	 à	 inclusão	 quer	 para	 a	 variável	 perceções	 da	 realidade	

educativa.		

Quadro	57	–	Testes		de	normalidade	(H12)	

		 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 	Quadros	 Statistic	 df	 Sig.	 Statisti

c	

df	 Sig.	

Atitudes	 TEIP	 ,314	 61	 ,000	 ,714	 61	 ,000	

		 Não	TEIP	 ,249	 25

0	

,000	 ,798	 250	 ,000	

Perceções	 TEIP	 ,307	 61	 ,000	 ,828	 61	 ,000	

	 Não	TEIP	 ,243	 25

0	

,000	 ,898	 250	 ,000	
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Quadro	58	–	Teste	de	Mann-Whitney	(H12)	

		 Atitudes	 Perceções	

Mann-Whitney	U	 7401,500	 7038,000	

Wilcoxon	W	 9292,500	 8929,000	

Z	 -,363	 -,967	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,717	 ,334	

	

	

Atitudes	face	à	 inclusão:	aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-0,363,	p=0,717,	

ou	seja	não	há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	face	à	inclusão	

consoante	 o	 tipo	 de	 escola.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 estatisticamente	

significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 das	 escolas	 que	 não	 têm	 TEIP	 têm	

atitudes	mais	favoráveis	à	 inclusão	do	que	os	professores	que	não	os	têm	(156,89	

vs.	152,34).		

Perceções	da	realidade	educativa:	aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-0,967,	

p=0,334,	 ou	 seja	 não	 há	 diferenças	 estatisticamente	 significativas	 nas	 perceções	

mais	 favoráveis	 da	 realidade	 educativa	 consoante	 o	 tipo	 de	 escola.	 Embora	 as	

diferenças	não	sejam	estatisticamente	significativas	constata-se	que	os	professores	

das	escolas	que	não	têm	TEIP	têm	perceções	mais	favoráveis	da	realidade	educativa	

do	que	os	professores	que	não	os	têm	(158,35	vs.	146,38).		

Quadro	59	–	Ordens	(H12)	

		 Tipo	Escola	 N	 Ordem	média	

Atitudes	 TEIP	 61	 152,34	

		 Não	TEIP	 250	 156,89	

Perceções	 TEIP	 61	 146,38	

	 Não	TEIP	 250	 158,35	

	



	
259	

4.2.		Resultados	obtidos	a	partir	das	Entrevistas		

A	 entrevista	 foi	 estruturada,	 de	 maneira	 a	 minimizar	 o	 mais	 possível	 a	

variação	 entre	 as	 questões	 colocadas	 ao	 entrevistado	 e,	 assim,	 obter	 uma	maior	

uniformidade	 relativamente	 às	 respostas	 dos	 entrevistados.	 As	 questões	 foram	

colocadas	segundo	uma	ordem	pré-estabelecida.	

As	 entrevistas	 tiveram	 como	 propósito	 essencial	 conhecer	 mais	

pormenorizadamente	as	opiniões	dos	docentes	entrevistados	em	relação	à	inclusão	

de	alunos	com	NEE	nas	turmas	do	Ensino	Regular	e	quais	as	atitudes/posturas	dos	

mesmos	quando	tinham	de	lidar	com	alunos	portadores	de	deficiência.	

Na	 aplicação	 das	 entrevistas	 foram	 entrevistados	 nove	 professores	 do	 3º	

Ciclo	 do	 ensino	 básico	 de	 diferentes	 concelhos	 do	 país	 (Porto,	 Lisboa	 e	 Beja).	 De	

modo	a	garantir	a	confidencialidade	usamos	um	sistema	de	codificação	recorrendo	

às	letras	iniciais	associadas	a	números	por	ordem	de	realização	da	entrevista.	Assim,	

utilizamos	o	código	PA,	PB,	PC,	PD,	PE,	PF,	PG,	PH	e	PI.		

A	amostra	foi	seleccionada	atendendo	a	diferentes	concelhos	de	localização,	

de	modo	a	poder	obter	uma	visão	mais	abrangente	sobre	a	vivência	do	processo	de	

inclusão	 pelos	 professores.	 Assim,	 três	 entrevistados	 pertencem	 ao	 concelho	 de	

Cascais,	 três	 ao	 concelho	 do	 Porto	 e	 os	 restantes	 três	 ao	 concelho	 de	 Beja.	 Em	

pormenor	as	suas	características	sócio-demográficas	surgem	no	quadro	55.		

Quadro	60	–	Caracterização	dos	Professores	do	3º	Ciclo	entrevistados	

Có
d.	

Idade	 Género	 Habilitações	
Literárias	e	
profissional	

Anos	
de	

Serviço	

Experiência	
com	alunos	
com	NEE	

Local	de	
Trabalho	

PA	 36	 Feminino	 Matemática,	Faculdade	
de	Ciências	e	

Tecnologia	de	Lisboa	

12	
Anos	

3	Anos	 Alcabideche	

PB	 42	 Feminino	 História	
Faculdade	de	Letras	da	
Universidade	de	Lisboa	

20		
anos	

7	Anos	 Alvide	

C	 40	 Feminino	 Estudos	Portugueses	e	
Lusófonos	variante	

Português,		
Faculdade	de	

Letras	de	Lisboa.	

16	
Anos	

6	Anos	 Cascais	

PD	 30	 Masculino	 Matemática,	Faculdade	 4		 2	anos	 Paranhos	
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de	Ciências	no	Porto.	 anos	
PE	 36	 Masculino	 História	pela	

Universidade	
Autónoma	de	Lisboa.	

14		
anos	

5	anos	 Campanhã	

PF	 50	
	

Feminino	 Universidade	Aberta,	
Licenciatura	em	

Educação	Tecnológica.	

25		
anos	

9	anos	 Lordelo	do	
Ouro	

PG	 45	 Feminino	 Instituto	Politécnico	
de	Lisboa,	Licenciatura	

em	Música.	

20		
anos	

8	anos	 Beja	

PH	 38	 Masculino	 Matemática,	Faculdade	
de	Ciências	de	Lisboa.	

15		
anos	

6	anos	

PI	 35	 Masculino	 Educação	Física,	FMH	 11		
anos	

					5	anos	

Fonte: Elaboração própria 

	

Como	 podemos	 observar	 no	 quadro,	 os	 professores	 entrevistados	 são	

maioritariamente	 do	 sexo	 feminino,	 o	 que	 espelha	 a	 grande	 implicação	 das	

mulheres	 no	 sistema	 educativo.	 São	 professoras	 formadas	 pela	 Faculdade	 de	

Ciências	 	 e	 Letras,	 tendo	 a	maioria	 alguns	 anos	 de	 experiência	 e	 anos	 de	 serviço		

entre	11	e	20.	Pertencem	a	três	distritos:	Porto,	Cascais	e	Beja.		

Após	 a	 recolha	 de	 dados	 pretendemos	 analisar	 as	 informações	 obtidas	

através	da	análise	de	conteúdo.	Segundo	Berelson	(1952,	cit.	in	Estrela,	A.,	1994),	a	

análise	 de	 conteúdo	 é	 uma	 técnica	 de	 investigação	que	 visa	 a	 descrição	objetiva,	

sistemática	e	quantitativa	do	conteúdo	manifesto	na	comunicação.	Posteriormente,	

foram	propostas	outras	definições,	entre	as	quais,	a	definição	de	Grawitz	(1993,	cit.	

in	Carmo	e	Ferreira,	2008),	que	coloca	a	 tónica	na	 inferência,	 isto	é,	 refere	que	a	

inferência	é	o	alargamento	da	 técnica,	permitindo,	daí	em	diante,	pôr	em	relação	

aspectos	literais	e	aspectos	sociológicos.		

Com	esta	definição	desaparecem	as	 exigências	do	 “manifesto”,	 no	que	diz	

respeito	ao	conteúdo	e	de	descrição	quantitativa,	e	aparecem	as	noções	de	forma	e	

de	 estrutura.	 A	 ênfase	 da	 inferência	 já	 tinha	 sido	 realçada	 por	 Bardin	 (1977).	

Segundo	esta	autora,	a	análise	de	conteúdo	não	deve	ser	utilizada	apenas	para	se	

proceder	 a	 uma	 descrição	 do	 conteúdo	 das	 mensagens,	 pois	 a	 sua	 principal	

finalidade	é	a	inferência	de	conhecimentos	relativos	às	condições	de	produção	com	

a	ajuda	de	indicadores.		
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Segundo	Grawitz	(1993,	cit	 in	Carmo	e	Ferreira,	2008),	existem	vários	tipos	

de	análise	de	conteúdo,	nomeadamente:	

●	Análise	de	exploração	e	análise	de	verificação	

●	Análise	quantitativa	e	análise	qualitativa	

●	Análise	directa	e	análise	indirecta.		

	

Segundo	 Carmo	 e	 Ferreira	 (2008),	 a	 prática	 da	 análise	 de	 conteúdo	

compreende	várias	etapas,	entre	os	quais:		

●	Definição	dos	objectivos	e	do	quadro	de	referência	teórico;	

●	Constituição	de	um	corpus;		

●	Definição	da	categoria;	

●	Definição	de	unidade	de	análise;	

●	Quantificação;		

●	Interpretação	dos	resultados	obtidos.		

A	 análise	 de	 conteúdo	 pode	 ser	 realizada	 através	 de	 procedimentos	

fechados	ou	dedutivos	 (os	quais	 implicam	a	elaboração	de	uma	grelha	de	 análise	

prévia)	 ou	 de	 procedimentos	 abertos	 /	 indutivos	 (nos	 quais	 as	 categorias	 e	

subcategorias	 são	 criadas	 a	 partir	 da	 informação	 contida	 no	 próprio	 discurso	 dos	

entrevistados)	(Bardin,	1979).	

A	 análise	 de	 conteúdo	 do	 presente	 estudo	 foi	 realizado	 através	 de	 um	

procedimento	 misto,	 uma	 vez	 que	 se	 partiu	 dos	 temas	 /	 blocos	 do	 guião	 da	

entrevista,	mas	as	categorias	e	subcategorias	foram	extraídas	das	entrevistas.		

Assim,	o	processo	geral	da	análise	de	conteúdo	foi	o	seguinte:	

1º		 	Leitura	de	todo	o	material	transcrito,	o	que	constitui	o	processo	a	que	Bardin	

(1979)	 chama	 “leitura	 flutuante”,	 o	 qual	 permite	 equacionar	 as	 primeiras	

hipóteses	 de	 categorização.	 Considerámos	 “unidade	 de	 contexto”	 (Bardin,	

1979)	 cada	 uma	 das	 entrevistas,	 uma	 vez	 que	 é	 a	 totalidade	 daquilo	 que	 o	
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entrevistado	disse	que	nos	permite	compreender	o	sentido	de	cada	uma	das	

suas	afirmações.	

2º		 	Partir	o	discurso	do	entrevistado	em	ideias	(unidades	de	registo)	

3º		 	Transformar	 essas	 unidades	 de	 registo	 em	 indicadores.	 Indicadores	 são	

pequenas	 frases	 em	 que	 se	 diz,	 de	 forma	 simples,	 aquilo	 que	 o	 entrevistado	

afirmou.	 Constituem	 uma	 redução	 ao	 essencial	 daquilo	 que	 o	 entrevistado	

disse,	 o	 que	 vai	 permitir	 comparar	 as	 ideias	 contidas	 no	 discurso	 de	 vários	

entrevistados	(por	exemplo,	3	ou	4	professores).	

4º		 	Esses	 indicadores	 são	 agrupados	 em	 subcategorias,	 as	 quais	 indicam	 já	 o	

sentido	geral	dos	indicadores	agrupados,	exigindo,	por	isso,	uma	inferência.	

5º		 	Os	indicadores,	categorias	e	subcategorias	definem-se	através	de	um	processo	

de	 comparação	 constante,	 agrupando	 e	 reagrupando	 o	material	 com	 idêntico	

sentido.	Neste	processo,	 tivemos	em	conta	os	 critérios	enunciados	por	Bardin	

(1979)	 para	 a	 categorização:	 exclusão	 mútua	 (cada	 indicador	 não	 pode	 ser	

incluído	em	mais	de	uma	categoria);	homogeneidade	(um	mesmo	conjunto	de	

categorias	 ou	 subcategorias	 só	 deve	 conter	 uma	 dimensão	 de	 análise);	

pertinência	(das	categorias	e	subcategorias	face	aos	objectivos	da	investigação);	

e	 objectividade	 (a	 inclusão	 dos	 indicadores	 nas	 subcategorias	 e	 destas	 nas	

categorias	deve	ser	clara	e	não	ambígua).	

6º		 	As	subcategorias	são	agrupadas	em	categorias,	as	quais	se	integram	dentro	dos	

blocos.	 Estes	 blocos	 decorreram	 dos	 blocos	 do	 guião	 da	 entrevista,	 embora	

fosse	necessário	precisar	alguns	deles,	de	modo	a	incluírem	todas	as	categorias	

encontradas.		

	

Registamos	 ainda	 a	 frequência	 com	 que	 o	 entrevistado	 referiu	 a	 ideia	

contida	 em	 cada	 um	 dos	 indicadores.	 Nesse	 sentido,	 a	 frequência	 registada	 diz	

respeito	a	unidades	de	registo,	uma	vez	que	o	mesmo	professor	pode	referir	mais	

do	que	uma	vez	a	ideia	expressa	em	cada	um	dos	indicadores.	
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Por	 último,	 quantificámos	 também	 as	 frequências	 de	 indicadores	

relativamente	a	uma	subcategoria.	

No	 quadro	 seguinte	 compilamos	 as	 respostas	 das	 entrevistas	 dos	

professores	às	seguintes	perguntas:		

	

Pergunta	1)	Há	quantos	anos	trabalha	como	professor?	

	

Pergunta	2)	Sempre	no	3º	Ciclo?	

	

Pergunta	3)	Qual	a	sua	formação	Base?		

	

Pergunta	4)	Tem	outro	tipo	de	formação?	

	

Pergunta	5)	A	formação	contínua	tem	sido	uma	preocupação?	

	

Pergunta	6)	Há	quanto	tempo	trabalha	com	turmas	com	alunos	com	NEE?	

	

Pergunta	 7)	Quando	 fez	 a	 sua	 formação	Base,	 preparam-no	para	 trabalhar	 com	

alunos	com	necessidades	educativas	especiais?	

	

Pergunta	 8)	 Já	 tem	 uma	 década	 de	 ensino.	 Qual	 o	 balanço	 global	 que	 faz	 do	

processo	de	inclusão	das	crianças	com	NEE	na	última	década?	

	

Pergunta	9)	Dada	a	relevância	da	legislação,	como	valoriza	o	contributo	dado	pelo	

novo	(Decreto-Lei	nº	3/2008)	em	todo	o	processo?	

	

Pergunta	 10)	 Da	 sua	 experiência	 enquanto	 professor(a)	 de	 alunos	 com	 NEE	

integrados	 em	 turmas	 do	 regular,	 acha	que	 tem	 todas	 as	 condições	 necessárias	

para	intervir?	
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Pergunta	11)	Acha	que	estes	alunos	na	sala	prejudicam	os	outros?	

	

Pergunta	 12)	 Tem	 um	 trabalho	 acrescido	 com	 a	 presença	 destes	 alunos	 na	 sua	

disciplina?	

	

Pergunta	 13)	 Ou	 considera	 que	 esse	 trabalho	 se	 enquadra	 na	 diferenciação	

pedagógica	que	tem	de	ter	em	conta	quando	prepara	as	suas	aulas?	

	

Pergunta	 14)	Acha	que	 a	 sua	 formação	académica	 foi	 adequada	para	 lidar	 com	

estas	situações?	

	

Pergunta	 15)	 Experiência	 adquirida	 teve	 mais	 influência?	 Formação	 contínua?	

Trabalho	em	equipa	desenvolvido	na	escola?	

	

Pergunta	 16)	 Acha	 que	 da	 parte	 do	 Ministério	 da	 Educação	 há	 uma	 gestão	

adequada	dos	recursos	necessários	para	a	inclusão	destes	alunos?	

	

Pergunta	17)	Considera	que	na	Escola	atual	estão	criadas	todas	as	condições	para	

termos	uma	Escola	para	todos?	

	

Pergunta	18)	Concorda	com	a	Inclusão?	

	

Pergunta	19)	Qual	a	sua	opinião	acerca	deste	tipo	de	estudo?	

	

4.2.1.	Análise	do	conteúdo	das	entrevistas	

	

Das	entrevistas	realizadas	aos	nove	docentes	foram	trabalhadas	a	partir	del	

seguinte	quadro.	
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Quadro	61	–	Análise	do	conteúdo	das	entrevistas	realizadas	aos	nove	docentes	

	 PA	 PB	 PC	 PD	 PE	 PF	 PG	 PH	 PI	
1)	 12	anos	 20	anos	 16	anos	 4	anos	 14	anos	 25	anos	 20	anos	 15	anos	 11	anos	
2)	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	
3)	 Matemática	

Faculdade	
de	Ciências	e		
Tecnologia	
de	Lisboa	

História	
Faculdade	
de	 Letras	 da	
Universidad
e	de	Lisboa	

Estudos	
Portugueses	
e	 Lusófonos	
variante	
Português,	
Faculdade	
de	 Letras	 de	
Lisboa.	

Matemática,	
Faculdade	
de	 Ciências	
no	Porto.	

História	 pela	
Universidad
e	 Autónoma	
de	Lisboa.	

Universidade	
Aberta,	
Licenciatura	
em	 Educação	
Tecnológica.	

Instituto	
Politécnico	
de	 Lisboa,	
Licenciatur
a	 em	
Música.	

Matemática-	
Faculdade	
de	 Ciências	
de	Lisboa.	

Educação	
Física	 na	
Faculdade	
de	
Motricidade	
Humana	
(FMH).	

4)	 Não	 Não	 Não	 Não	 Não	 Curso	 de	
Especialização	
em	
Comunicação	
Educacional	 e	
Gestão	 da	
Informação.	

Não	 Não	 Não	

5)	 Sim,	tenho	
feito.	

Formação	
contínua	 é	
as	 ações	 de	
formação	
que	 vou	
fazendo	 por	
aí.	
Praticament
e	 todos	 os	
anos	uma	ou	

Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim,	 a	
formação	
tem	 sido	
uma	
preocupação	
constante,	
principalme
nte	 na	 área	
de	 educação	
especial.	

Sim,	 faço	
algumas	
formações	
na	 minha	
área.	
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outra	 ação	
de	
formação.	

6)	 3	anos	 7	 anos.	
Desde	 essa	
altura	 que	
todos	 os	
anos	 tenho	
tido	 alunos	
com…necess
idades	
educativas.	

6	anos	 2	anos	 5	anos	 9	anos	 8	anos	 6	anos	 5	anos	

7)	 Não	 Não	 e	 agora	
vejo	 o	
quanto	 fazia	
falta.	

Não,	 o	 que	
foi	 muito	
mau	 para	
mim,	
quando	 me	
deparei	 com	
estes	 alunos	
na	 minha	
sala	 fiquei	
aterrorizada.	

Não	 Não,	 e	 isso	

tem	 sido	

uma	

angústia.	

Não,	 mas	 era	
importante	 na	
formação	 de	
base	 existir	
uma	 disciplina	
que	 abordasse	
esta	temática.	

Não,	 tive	
que	 tirar	
algumas	
formações	
adicionais	
para	
perceber	
como	
trabalhar	
com	 os	
alunos	
com	
necessidad
es	
educativas	
especiais.	

Não	 tive	
nenhuma	
preparação	
para	
trabalhar	
com	 a	
heterogenei
dade	 de	
alunos	 com	
necessidade
s	 educativas	
especiais.	

Tive	algumas	
luzes	 mas	
nada	que	me	
desse	
preparação	
na	 prática	
para	
trabalhar	
com	 esses	
alunos.	

8)	 Ah…em	
turmas	

É	 ridículo	
falar	 em	

O	 conceito	
de	

Fala-se	
muito	 em	

O	 conceito	
de	 inclusão	

Bem,	
realmente	

A	 Inclusão	
é	 muito	

A	 pessoa	
com	

Acho	 que	
houve	 um	
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pequenas	
faço	 um	
balanço	
positivo.	 Em	
turmas	
maiores,	
atendendo	
mesmo	
àquele	limite	
que	 existe	
nem	 sempre	
é	 fácil…	
Depende.	Há	
turmas	 em	
que	 o	
comportame
nto	 não	 é	 o	
mais	
desejável	 e	
torna-se	
muito	
complicado	
para	 o	
professor	
dar	 atenção	
àquele	
aluno,	 mas	
também	 ter	
que	 dar	 aos	
outros	

inclusão	
porque	 na	
prática	 não	
se	 aplica.	
Para	 haver	
inclusão,	 os	
professores	
deveriam	ter	
formações	
específicas	
na	 área	 e	
também	
mais	
recursos	
materiais	 e	
humanos	 e	
isso	 não	 se	
verifica	 logo	
o	 balanço	 é	
muito	
negativo.		

deficiência	
tem	
evoluído	
bastante	 ao	
longo	 dos	
últimos	
anos,	
existindo	
hodiername
nte	 uma	
conceção	
mais	
abrangente	
da	 Educação	
para	 Todos,	
onde	 a	
integração	
destes	
alunos	 nas	
escolas	 do	
Ensino	
Regular	 é	
condição	
para	 o	
sucesso	 da	
inclusão.	

inclusão	mas	
no	 3º	 ciclo	
essa	inclusão	
ainda	não	foi	
feita.	

tem	 sido	
alvo	 de	
equívocos	
constantes,	
ou	 seja,	 tem	
sido	
maltratado,	
incompreen
dido,	
mutilado	 de	
tal	 forma	
que,	 no	 fim	
de	 contas,	
quem	 acaba	
por	 pagar	 a	
fatura	 é	 um	
elevado	
número	 de	
crianças	 e	
adolescentes	
com	NEES.	

estão	 a	 chegar	
as	 escolas	
alunos	 com	
problemas	
mas	 o	
processo	 de	
inclusão	
continua	 sem	
ser	feito.	

mais	 que	
um	
conceito	 a	
ser	 posto	
em	
prática,	 é	
algo	 que	
deve	 ser	
introduzid
o	 numa	
conscienci
alização	
social	 para	
que	 se	
obtenha	
êxito.	
	

deficiência	
nem	 sempre	
foi	
valorizada	 e	
respeitada	
pelos	 seus	
diferentes,	
por	 muito	
tempo	
representou	
segmento	
totalmente	
ignorado,	
sendo,	
portanto,	
vítima	 de	
abandono,	
rejeição,	
maus-tratos	
e	 até	
mutilações.	
Foi	 apenas	 a	
partir	 do	
século	 XX	
que	
começou	 a	
ter	 uma	
melhor	
aceitação	 do	
deficiente,	

aumento	
significativo	
da	
importância	
dada	 à	
inclusão	 foi	
notório.	
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todos.	 E	
também	tem	
que	 dar	
muita	
atenção	 ao	
melhor	
aluno	 da	
turma	 entre	
aspas	não	é?	
Porque	 eu	
acho	 que	
esses	
também	
precisam	 do	
reforço	
positivo.	Eles	
têm	 de	 ser	
motivados.	E	
essa	 é	 a	
grande	
dificuldade.	
Acho	 que	 às	
vezes,	 em	
certos	 casos,	
era	 muito	
bom	 nós	
termos	
algum	 apoio	
dentro	 da	
sala	de	aula.	

momento	
em	 que	 se	
iniciou	 a	 sua	
desinstitucio
nalização	 e	
educação	
escolar.	 Até	
este	 período	
eram	
segregados	e	
praticament
e	 privados	
de	 convívio	
social.	
Entretanto,	
verifica-se	
que	 as	
conquistas	
ainda	 foram	
poucas,	 pois	
o	
preconceito,	
a	 ignorância	
e	 a	
discriminaçã
o	 ainda	 são	
muito	 fortes	
em	 relação	
ao	deficiente	
e	 a	
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deficiência.		
	

9)	 Eu	 acho	 que	
os	 alunos	
ainda	 estão	
mais	
desapoiados
…é	 isso	 que	
eu	 acho.	
Ah…acho	
que	 o	 319,	
que	apoiava-
os	 mais	 do	
que	 agora.	 E	
acho	 que	 é	
um	 processo	
muito	
burocrático,	
até	que	para	
que	 se	
comece	 a	
fazer	alguma	
coisa	mesmo	
na	 prática.	
Passa-se	
quase	 um	
ano	 inteiro	
para	no	 final	
do	 ano	
então	 se	

Eu	 parece-
me	 que	 na	
prática	 não	
tem	 grande	
efeito…	 Não	
acho	 muita	
diferença	
entre	 o	 que	
se	 fazia	 e	 o	
que	 se	 faz	
agora.	Penso	
que	 a	
diferença	
não	é	muita.	
Se	 há,	 ainda	
se	 está	 para	
se	ver.	

Acho	 que	
algo	de	novo	
que	 o	
decreto	
trouxe	 foi	
fazer	 com	
que	 os	
professores	
se	 sentissem	
mais	
responsabiliz
ados	 pelos	
programas	
educativos	
dos	alunos.	

Sincerament
e	 não	 vejo	
qual	 tenha	
sido	 o	
contributo	
dado	 pelo	
novo	
decreto.	

Não	 acho	
que	 só	 veio	
prejudicar	os	
alunos,	
muitos	 deles	
com	 a	
entrada	 do	
novo	
Decreto-Lei	
deixaram	 de	
ser	
abrangidos	
pela	
educação	
especial.	

Do	meu	 ponto	
de	 vista	 não	
vejo	
contributos	
dados	 pelo	
novo	decreto.	
	

Com	 a	
entrada	
em	 vigor	
do	 novo	
Decreto-
Lei	 nº	
3/2008,	de	
7	 de	
Janeiro,	
entrada	
em	 vigor	
só	 em	
Setembro	
de	 2008,	
os	 alunos	
disléxicos	
passam	 a	
ser	
avaliados	
exatament
e	 como	 os	
outros	
alunos	
sem	
dificuldad
es	 de	
aprendizag
em	 o	 que	

O	 Decreto-
Lei	contém	
um	misto	de	
aspetos	
negativos,	
de	 cariz	
acentuadam
ente	 grave,	
que	nos	 leva	
a	 refletir	 se	
realmente	 o	
seu	 objetivo	
é	 o	 de	
promover	
aprendizage
ns	 efetivas	 e	
significativas	
nas	 escolas	
regulares	
para	 todos	
os	 alunos	
com	NEE.	

O	 Decreto-
Lei	
nº	3/2008	
não	
operacionali
za	 conceitos	
(de	 inclusão,	
de	 educação	
especial,	 de	
necessidade
s	 educativas	
especiais...),	
deixando-os,	
como	 vem	
sendo	
costume,	 às	
mais	
variadas	
interpretaçõ
es,	 nada	
condizentes	
com	 os	
direitos	 dos	
alunos	 com	
NEE	 e	 das	
suas	
famílias.	
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chegar	 à	
conclusão…o
lha	 afinal	
este	 aluno	
precisa	
disto,	 isto	 e	
disto.	 Acho	
que	 há	
muito	 papel,	
muita	
burocracia	
até	 que	 as	
coisas	
comecem	
com	 os	
devidos	
apoios	que	a	
criança	
necessita	
sejam	
realmente	
postos	 em	
prática.	

é	 de	 uma	
extrema	
injustiça.	
Por	 isso	
acho	 que	
não	 houve	
contributo
s.	

10)	 Não,	 não	
tenho,	 não	
tenho.	 Aliás	
quando	 me	
disseram	
que	eu	 tinha	
uma	 aluna	

Nem	 de	
longe	 nem	
de	 perto.	
Nós	 nem	
temos	 as	
condições	
mínimas	

Não.	 A	
Educação	
Inclusiva	
implica	
desenvolver	
um	 conjunto	
de	 medidas	

Todas…	
melhor	
dizendo	
nenhumas.	

Não	 Claro	 que	 não,	
no	 outro	 dia	
comentava	
com	 uma	
colega	 a	
situação	de	ela	
ter	 que	 trazer	

Os	
defensore
s	 da	
inclusão	
acreditam	
fortement
e	 que	 a	

A	 inclusão	
de	 alunos	
com	NEE	nas	
salas	 de	
ensino	
regular,	
implica	 uma	

Acho	 que	
não,	 embora	
tenha	
algumas	
luzes,	 isso	
não	 me	
permite	
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hiperativa,	
fui	 fazer	
uma	
pequena	
pesquisa	 de	
qual	 deveria	
ser	 a	 minha	
postura	 na	
sala	 de	 aula	
para	
conseguir,	
desenvolver	
um	 trabalho	
adequado.	

para	intervir,	
falta	
recursos	
humanos	 e	
materiais.	

e	 práticas	
educativas	
que	
respondam	
de	 forma	
adequada	 às	
necessidade
s	 de	 todos	 e	
de	 cada	 um	
dos	 alunos,	
através	 do	
reconhecime
nto	 e	
valorização	
da	diferença.		
A	
organização	
da	 resposta	
educativa	
devia	
oferecer	 e	
garantir	 a	
cada	um	dos	
alunos,	
independent
emente	 das	
suas	
característic
as	 e	
necessidade

o	 computador	
pessoal	 para	
um	 aluno	 com	
nee	 trabalhar	
porque	 na	
escola	 todos	
os	
computadores	
estão	
quebrados,	
desatualizados	
e	 sem	
nenhuma	
manutenção.		

maioria	
(se	 não	
todas)	 as	
crianças	
com	
incapacida
des	 ou	
necessidad
es	
educativas	
especiais	
devem	
estar	
incluídas	
nas	classes	
regulares,	
mas	
reconhece
m	 que	
este	
modelo	 de	
educação	
enfrenta	
desafios	 e	
condições	
que	 não	
temos	
para	
intervir.	

reflexão	
relativament
e	 ao	 papel	
que	 a	 escola	
tem	 em	
relação	 a	
estes	alunos,	
bem	 como	 a	
noção	 de	
sucesso.	
Acredito	que	
incluir	
alunos	
diferentes/d
eficientes	 na	
classe	
comum	 do	
ensino					
regular	 seja	
viável,	desde	
que	se	tenha	
presente	 à	
complexidad
e	 de	 tal	
processo,	 o	
qual	 requer	
muito	
investiment
o	 e	
comprometi

fazer	 uma	
boa	 inclusão	
destes	
alunos	 com	
NEE	 em	
salas	 de	
aula.	
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s	
(capacidades	
/	
dificuldades)
,	 percursos	
adequados.	
Ou	 seja,	 é	
essencial	
que	 os	
profissionais
,	 envolvidos	
no	 processo	
educativo	
dos	 alunos,	
consigam	
orientar	 a	
sua	
intervenção	
no	 sentido	
de	 saberem	
muito	bem	o	
“porquê”	e	o	
“para	 quê”	
das	 suas	
decisões	 e	
ações,	 de	
forma	 a	
conseguirem	
monitorizar	
todo	 o	

mento,	
principalme
nte	 dos	
órgãos	
governamen
tais	
(recursos	
orçamentári
os).	
Igualmente	
se	 faz	
necessário	
muito	
estudo,	
pesquisa	
para	 ampliar	
o	
conheciment
o,	
desenvolver	
e	 testar	
formas	 que	
viabilizem	 a	
verdadeira	
inclusão	
escolar.	
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processo,	
verificar	
atempadam
ente	 os	
resultados	 e	
reformular	
medidas	 e	
estratégias	
quando	
necessário.	

11)	 Isso	
depende	 do	
tipo	 de	
problemátic
a	 do	 aluno.	
Por	
exemplo,	um	
aluno	 com	
espectro	 do	
autismo	 aos	
gritos	 e	 a	
morder-se	
numa	 sala	
de	 aula,	
acaba	 por	
prejudicar	 o	
bom	
funcioname
nto	 da	 sala.	
Se	 for	 um	

Podem	
prejudicar	
em	 alguns	
momentos	
mas	também	
trazem	
benefícios.	

É,	 pois,	 na	
sala	 de	
ensino	
regular	 que	
os	 alunos	
com	
necessidade
s	 educativas	
especiais	 se	
deparam	
com	 as	
condições	
ideais	para	a	
aprendizage
m,	 na	
companhia	
dos	 seus	
pares	 ditos	
“normais”.	 É	
aqui	 que	

Não	 digo	
que	
prejudicam	
mas	também	
não	 ajudam	
muito.	
	

Depende	
mas	 sem	
dúvida	 que	
estes	 alunos	
necessitam	
de	 mais	
apoio	 do	
professor	 e	
para	 eles	
terem	 mais	
apoio	 os	
outros	 ficam	
com	 pouco	
apoio	 por	
parte	 do	
professor.	

Na	 minha	
disciplina	 não	
acontece	
serem	
prejudicados	
porque	 é	 uma	
disciplina	 mais	
prática	 mas	
tenho	 a	
certeza	 que	
em	 Línguas	
podem	 sair	
prejudicados.	

Todos	
temos	 um	
contributo	
positivo	
para	
oferecer	 à	
própria	
escola	 e	 à	
sociedade,	
incluindo	
as	crianças	
portadoras	
de	
deficiência
.	
	

Claro	 que	
todos	
aprendemos	
uns	 com	 os	
outros	
independent
emente	 das	
limitações	
de	cada	um.	
	

Não,	 é	 uma	
mais-valia	
para	 todos	 a	
todos	 os	
níveis.	
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aluno	 com	
algum	 tipo	
de	 problema	
cognitivo	
mas	 tem	um	
bom	
comportame
nto	 acaba	
por	 não	
prejudicar	os	
colegas	 e	 a	
integrar-se	
melhor.	
Melhor	
dizendo	 há	
alunos	 e	
alunos.	

eles	 vão	
encontrar	
oportunidad
es	 de	
socialização,	
que	
maximizem	
todo	 o	 seu	
potencial.	

12)	 Sim	 sem	
dúvida.	

Sim,	 é	 um	
trabalho	
acrescido	 e	
demorado.	

Não	 digo	
trabalho	
acrescido	
porque	 acho	
que	 faz	
parte	 da	
diferenciaçã
o	
pedagógica.	

Sim,	 o	 pior	
não	 é	 o	
trabalho	
acrescido	 é	
mesmo	 o	
não	 saber	 o	
que	 fazer	
com	eles.	
	

Sim,	tenho.	 Não	 considero	
ser	 um	
trabalho	
acrescido	 mas	
sem	 dúvida	
que	 é	 algo	
mais	cuidado.	

Não	 direi	
um	
trabalho	
acrescido	
mas	
necessita
m	 de	mais	
atenção	
por	 parte	
do	
professor.		

O	 trabalho	
dentro	 da	
sala	 de	 aula	
necessita	 de	
ser	
organizado	
de	 acordo	
com	 a	
diferenciaçã
o	 de	
estratégias	 a	
utilizar.	

Sim,	 é	 uma	
preocupação	
diferente.	

	

13)	 Sim,	 mas	 Encara-o	 ----------	 ----------	 Não	 é	 um	 Sim,	 acho	 que	 Depende	 Sim	 Penso	 que	
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mesmo	
assim	 temos	
um	 trabalho	
acrescido.	
Acho	 que	
nós,	
docentes,	
devíamos	 de	
ter	 mais	
luzes	 sobre	
estas	
temáticas.	Já	
tenho	
procurado	
algumas	
formações	
de	
construções	
de	 materiais	
para	
trabalhar	
com	 estes	
alunos	e	não	
encontrei.	
As	
formações	
são	 mais	
teóricas	 e	
deveriam	ser	
mais	

dentro	 do	
contexto	 da	
diferenciaçã
o,	 dentro	 da	
sala	 de	 aula	
tenho	 de	
respeitar	 o	
ritmo	 de	
cada	 aluno	
mas	 tenho	
consciência	
que	 a	
diferenciaçã
o	 por	 vezes	
não	é	feita.	

trabalho	
extra	 à	
diferenciaçã
o	
pedagógica.	

podemos	
enquadrar	 na	
diferenciação	
pedagógica.	

da	 criança	
que	 está	 à	
nossa	
frente.	
	

sim	
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práticas.	
Pronto	
considero	
que	 é	 mais	
um	trabalho,	
mas	 não	 é	
por	 isso	 que	
fico	 mais	
angustiada,	
pelo	
contrário	 é	
mais	 um	
desafio.	

14)	 Não…	Não,	é	
o	 que	 estou	
a	dizer.	Acho	
que	 é	
necessária	
mais	
formação	 e	
prática.	

Não	 Não	 Não	 Não	 Não,	 mas	 eu	
tenho	 tirado	
algumas	
formações	 de	
educação	
especial	 para	
ajudar-me	 no	
dia-a-dia.	

Não,	 a	
inclusão	
de	 alunos	
com	 NEE	
requerer	
professore
s	 capazes	
de	
promover	
a	 sua	
aprendizag
em	 e	
participaçã
o.	A	minha	
formação	
não	 me	
deu	

Não,	 a	
minha	
formação	
académica	
não	 me	
ajudou	 a	
trabalhar	
com	 estas	
problemátic
as.	

	

Não,	 a	
formação	
inicial	
deveria	
capacitar	 os	
alunos,	
futuros	
professores,	
para	 lidarem	
com	 alunos	
especiais,	
buscando	 a	
construção	
de	uma	nova	
proposta	
educacional,	
para	atender	
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conhecime
nto	
suficiente	
para	
incluir	
alunos	
com	NEE.	
No	 3º	
Ciclo	 do	
Ensino	
Básico	 os	
professore
s	 parecem	
estar	
menos	
motivados	
para	
incluir	
alunos	
com	 NEE	
nas	 suas	
turmas.	
Ensinar	
alunos	
com	 NEE	
requer	
dedicação	
e	
sensibilida
de	 às	 suas	

todos	 os	
sujeitos,	sem	
distinção,	
como	
recomenda
m	 os	
documentos	
oficiais.	
Os	
professores	
deveriam	
receber,	 na	
sua	
formação	
inicial,	 a	
capacidade	
necessária	
para	
trabalharem	
sob	 o	
paradigma	
da	
diversidade.	
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necessidad
es.	

15)	 Sim,	 acho	
que	 quantos	
mais	anos	de	
experiência	
com	 alunos	
com	 NEE	
mais	 fácil	 é.	
Os	 cursos	
continuam	
muito	
teóricos	 na	
minha	
opinião	 e	
quando	 nós	
estamos	 no	
terreno	 é	
que	 nós	 nos	
deparamos	
com	 as	
situações	 e	
temos	 de	
encontrar	
soluções	 e	
depois	
depende	das	
escolas,	mais	
propriament
e	 das	

Acho	 que	 a	
experiência	
e	os	anos	de	
trabalho	
com	 estes	
alunos	
ajudam-nos	
a	 preparar	
melhor	 o	
processo	 de	
inclusão	
destes	
alunos	 na	
sala	 de	 aula.	
Acho	 que	 a	
formação	faz	
com	 que	 os	
professores	
mudem	 as	
suas	atitudes	
e	 de	 certa	
forma	
interfere	 no	
trabalho	 em	
equipa	
desenvolvid
o	 na	 escola.	
Com	 a	

A	
experiência	
adquirida	 ao	
longo	 dos	
anos	 com	
estes	alunos,	
a	 formação	
contínua	 e	 o	
trabalho	 em	
equipa	
ajudaram-
me	 a	 aceitar	
e	a	ajudar	da	
melhor	
maneira	
possível	
estes	 alunos	
especiais.	

	

A	
experiência	
não	 é	 muita	
mas	 ajudou	
do	 primeiro	
ano	 para	 o	
segundo.	
Nunca	 fiz	
formação	
contínua	
nesta	 área	 e	
na	 minha	
escola	 não	
há	 trabalho	
em	equipa.	

Acho	 que	 os	
anos	 de	
serviço,	 a	
formação	
contínua	 e	
um	 bom	
trabalho	 em	
equipa				
ajudam	 na	
inclusão	 dos	
alunos.	

Sim,	 a	
experiência	
com	 alunos	
com	 NEE,	 o	
tempo	 de	
serviço,	 as	
formações	 e	 o	
trabalho	 em	
equipa	 é	 uma	
forma	 de	
incluir	 estes	
alunos	 com	
sucesso.	 O	
departamento	
das	expressões	
na	 mesma	
escola	 gosta	
que	 estes	
alunos	 tenham	
sucesso	 e	
fazemos	 o	
nosso	melhor.	

Os	anos	de	
experiênci
a	 com	
estes	
alunos,	 a	
formação	
contínua	 e	
a	 partilha	
de	
materiais	
com	 as	
minhas	
colegas	
ajudaram-
me	 a	
aceitar	 e	 a	
incluir	
estes	
alunos.	

Atualmente,	
as	 atitudes	
positivas	 de		
professores	
têm	 sido	
fato	
determinant
e	 para	 a	
integração	
escolar	 de	
um	 aluno,	
determinand
o,	 de	 certa	
forma,	 a	
aceitação	 ou	
não	 dos	
colegas	 e	 da	
comunidade	
escolar	
como	 um	
todo.	
Contudo,	
isso	 não	 é	
suficiente	
para	 a	
consecução	
do	 projeto	
de	

A	
experiência,	
a	 formação	
continua	 e	 o	
trabalho	 em	
equipa	 dos	
professores	
é	
fundamental	
para	 estes	
alunos.	 Na	
minha	
opinião	 a	
formação	
contínua	 é	 o	
fator	 mais	
importante	
para	 o	
sucesso	
destes	
alunos.	 A	
formação	
contínua	
deve	
preconizar	 e	
permitir	
uma	
mudança	 de	
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atitudes	 dos	
professores.	
Houve	
escolas	onde	
eu	estive	em	
que	 não	
havia	grande	
colaboração	
entre	 os	
colegas,	
nem…	muito	
menos	
produção	 de	
materiais	em	
conjunto.	
Nesta	aqui	já	
não	 posso	
dizer	 isso.	
Acho	 que	 o	
grupo	 que	
existe	 é	
muito	 unido	
nesse	
aspeto,	
trocamos	
muito…o	
que	 é	 que	
estamos	 a	
fazer	o	que	é	
que	 não	

entrada	 do	
novo	
decreto	 os	
professores	
do	 ensino	
regular	
foram	
obrigados	 a	
participar	 na	
elaboração	
do	 PEI	
porque	 é	 da	
nossa	
responsabili
dade.	
Recordo	 que	
antes	 da	
entrada	 do	
novo	
Decreto-Lei	
muitos	 dos	
professores	
nem	 liam	 o	
PEI	 que	 era	
feito	 pelos	
colegas	 de	
educação	
especial.	 Se	
não	 liam	
jamais	

integração	
escolar,	
mostrando-
se	
necessária	
uma	
formação	
adequada	do	
professor,	 a	
possibilidade	
de	 constituir	
turmas	 mais	
reduzidas,	
ou	 seja,	 com	
transformaç
ões	 que	 vão	
desde	 os	
recursos	
materiais	até	
os	didáticos.		
	

práticas	 dos	
professores,	
isto	 é,	 uma	
mudança	 de	
prática	 na	
educação	 e	
na	
intervenção	
educativa.	
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estamos,	
mas	depois	é	
mais	 um	
trabalho	
individual	 da	
nossa	parte.	

poderiam	
trabalhar	
com	 estes	
alunos.	
Agora	 noto	
alguma	
diferença	
para	 melhor	
principalme
nte	 no	
trabalho	 de	
equipa.	

16)	 Não…Pedem
-nos	 em	
conselho	 de	
turma	 para	
refletirmos	e	
para	
encontramo
s	 soluções,	
mas	 depois	
não	 temos	
os	 meios	
disponíveis	
nem	 os	
utentes	
necessários	
e	 os	 que	
estão	 aqui	
responsáveis	

Na	 verdade	
o	 grande	
problema	 é	
que	não	há	a	
mínima	
gestão.	

Não	 Não	 Não	 Claro	 que	 não,	
quem	sabe	um	
dia.	

Acho	 que	
há	falta	de	
equipame
ntos	 e	
materiais	
específicos	
que	
possam	de	
alguma	
forma	
facilitar	 o	
processo	
de	
desenvolvi
mento	 e	
aprendizag
em	 destes	
alunos.	

Não,	há	uma	
necessidade	
urgente	 da	
elaboração	
de	 normas,	
pelos	
sistemas	 de	
ensino	 e	
educação,	
para	 o	
atendimento	
da	
significativa	
população	
que	
apresenta	
necessidade
s	 educativas	

Não,	 se	
fizesse	 as	
escolas	 não	
estariam	
como	estão.	
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pelo	 ensino	
especial	
estão	
sobrecarreg
ados	 com	
alunos,	 já	
não	 têm	
horas,	já	não	
têm	
condições	
para	 apoiar	
mais	
ninguém	 e	
acho	 que	
isto	 é	 tudo	
muito	
bonito,	 mas	
depois	 na	
prática	não	é	
suficiente.	

	 especiais.	
	

17)	 Eu	 acho	 que	
não.	 Têm-se	
feito	
verdadeiros	
milagres	 em	
muitas	
escolas	 aí	
pelo	
país…Acho	
que	 é	 tudo	

Eu	 acho	 que	
não…quem	
sabe	daqui	a	
uns	 bons	
anos.	

Para	 todos	
não	 digo	
mas	 para	
alguns	sim.	

	

Uma	 escola	
para	 todos	
requer	 algo	
que	 nós	 não	
temos.	

Misturar	 na	
mesma	
turma	
alunos	 com	
capacidades,	
conheciment
os	 e	
objetivos	
muito	
diferentes	 é	

Não,	 mais	 de	
metade	 dos	
alunos	 com	
NEES	 não	 está	
a	 receber	 uma	
educação	
apropriada	 às	
suas	
características	
e	necessidade.	

A	
problemát
ica	 da	
inclusão	 é	
neste	
momento	
um	 tema	
que	 está	
longe	 de	
obter	

Quando	 se	
trata	 de	
deficiências	
profundas	
ou	
multideficiê
ncias,	
verificamos	
que	 a	
maioria	 das	

A	 Escola	
Inclusiva	
pressupõe	
um	
atendimento	
a	 uma	
população	
cada	 vez	
mais	 diversa	
e	
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muito	
bonito,	 mas	
depois	 na	
prática	 falta	
muita	 coisa.	
Dá	ideia	que,	
cada	 vez	
tem	 menos,	
menos	
apoios,	
mesmo	 a	
nível	 da	
educação	
especial.	

prejudicar	
todos	 e	 não	
beneficiar	
ninguém.	 Na	
verdade,	
para	 que	
alguém	
aprenda	 e	
evolua	 é	
necessário	
que	 a	
aprendizage
m	 esteja	
adequada	ao	
seu	nível,	 ou	
seja,	 aos	
seus	
conheciment
os,	 às	 suas	
capacidades	
e	 às	 suas	
aptidões.	
Para	 uma	
pessoa	
melhorar	 o	
salto	 em	
altura,	 nem	
se	 pode	 pôr	
a	fasquia	tão	
baixa,	 ao	

consensos,	
existindo	
críticas	
quer	 por	
parte	 de	
educadore
s,	quer	por	
parte	 de	
investigad
ores	
ligados	 à	
área	 da	
educação.	
	

escolas	
ainda	 não	
está	
preparada	
para	 incluir	
com	 sucesso	
estes	alunos.	
	

heterogénea
,	 onde	 todos	
devem	obter	
uma	
resposta	
qualificada	
para	 as	 suas	
necessidade
s	 educativas	
e	 como	
todos	
sabemos	
isso	 não	 se	
verifica	 nas	
nossas	
escolas.	
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ponto	 de	
não	 exigir	
qualquer	
esforço	 para	
a	
ultrapassar,	
nem	 tão	
alta,	 ao	
ponto	 de	 se	
ter	a	certeza,	
antes	 do	
salto,	 que	 é	
impossível	
consegui-lo.	

18)	 Concordo	
mas	 não	 da	
maneira	 que	
está	 a	 ser	
feita	 no	
nosso	 país,	
sem	
recursos	 e	
sem	
professores	
preparados	
para	 receber	
nas	 suas	
salas	 alunos	
com	NEE.	

Sim,	 mas	
feita	 como	
deve	 ser.	
Primeiro	 os	
professores	
tem	 que	 se	
preparar	 e	
também	
haver	
recursos	
para	 que	 a	
inclusão	
possa	 ser	
feita	 de	
modo	
correto.	

Sim.	
A	 aceitação	
do	 conceito	
de	 educação	
inclusiva	
implica	 que	
a	 colocação	
de	 alunos	
com	 NEE	
não	se	paute	
unicamente	
pela	questão	
dos	 direitos	
humanos,	
mas	 antes	
que	 sejam	

Concordo	 se	
houver	 as	
condições	
para	 receber	
estes	alunos.	

	

Não.	 A	
escola	
inclusiva,	
sob	 o	
pretexto	 de	
não	 querer	
excluir	
ninguém,	
acaba,	 na	
prática,	 por	
excluir	quase	
todos.	

	

Sim,	 mas	
primeiro	 tem	
que	haver	uma	
mudança	 na	
comunidade,	
em	 geral,	 e	 a	
escola,	 em	
particular,	
venham	 a	
entender	 o	
caminho	 para	
a	 procura	 de	
uma	 solução	
que	passe	pela	
forma	como	os	
indivíduos	com	

Concordo	
desde	 que	
a	 inclusão	
considere	
que	 todas	
as	crianças	
e	 jovens,	
mesmo	
com	
graves	
incapacida
des,	
podem	 e	
devem	 ser	
aceites	
pela	

Sim,	a	noção	
de	 inclusão	
tem	 relação	
com	 a	
diversidade	
do	 mundo	
escolar,	 no	
qual	 não	 há	
mais	 lugar	
para	
segregações	
ou	
exclusões.	
Para	 que	 a	
escola	 seja	
de	 fato	 para	

Se	 fosse	
feita	 como	
devia	
concordava.	
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Uma	 escola	
para	 todos	
independent
emente	 das	
suas	
diferenças	
intra	
individuais,	
mais	 do	 que	
uma	
intenção	 de	
alguns	 é,	
agora,	 uma	
determinaçã
o	 legal	 pelo	
que	 nos	
encontramo
s,	
atualmente,	
num	
processo	 de	
reorganizaçã
o	do	modelo	
de	 escola	
que	 aponta	
para	 o	
envolviment
o	 da	 escola	
na	
diferenciaçã

reconhecido
s	 e	
identificados	
os	
resultados	
da	inclusão	e	
avaliadas	 as	
necessidade
s	 específicas	
dos	 alunos,	
assim	 como	
a	 existência,	
ou	 não,	 de	
recursos	que	
possam	
aumentar	 a	
inclusão.	

	

NEES	 se	
devem	 inserir	
numa	 moldura	
educativa	 que	
defenda	 os	
seus	 direitos	 e	
responda	 às	
suas	
necessidades	
específicas.	

escola	
regular	 e	
nela	
encontrar	
as	
respostas	
adequadas	
às	 suas	
necessidad
es	
específicas
.	
	

todos,	 a	
classe	
homogénea	
terá	 que	
ceder	lugar	à	
classe	
heterogénea	
e	necessitará	
de	 três	eixos	
fundamentai
s:	
transformaç
ões	
curriculares,	
metodológic
as	 e	
organizativa
s.	
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o	 do	
currículo,	
desenvolven
do-se	 tipos	
de	
intervenção	
específicos	
face	 a	
problemas	
concretos	de	
aprendizage
m.	

19)	 Eu	 penso	
que	 é	
importante,	
porque	 será	
destes	
estudos	 que	
se	 podem	
detetar	
problemas	
e…	 sugerir	
soluções.	
Portanto,	 as	
coisas	
também	não	
podem	 ser	
feitas	 assim	
à	 balda	 não	
é…	 porque	

Acho	 que	
são	 estudos	
muitos	
pertinentes	
porque	 sem	
eles	 nunca	
se	
conseguiam	
resolver	
muitos	 dos	
problemas.	

Acho	
importante	
para	 todos	
nós	
podermos	
refletir	sobre	
o	 assunto	 e	
arranjar	
estratégias	
para	
colmatar	 o	
problema.	
	

Acho	 muito	
importante	
para	 todos	
perceberem	
a	 realidade	
dos	
professores	
do	3º	Ciclo.		
	

É	importante	
para	 tentar	
ultrapassar	
dificuldades	
e	obstáculos.		
	

Acho	 muito	
importante	
estes	 estudos	
pois	 ajudam	 a	
encontrar	
soluções	 para	
problemas	que	
vão	 surgindo	
no	 nosso	 dia-
a-dia.	

Acho	
muito	
pertinente	
o	 estudo	
para	
repensar	
no	 que	
deve	 ser	
alterado	 e	
melhorado
.	
	

Muito	
positivo	

Sem	 este	
tipo	 de	
estudos	 não	
era	 possível	
chegar	 a	 um	
consenso	 do	
que	 seria	
melhor	 ou	
não.	
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cada	 cabeça	
cada	
sentença.	 Eu	
posso	 ter	 a	
minha	
opinião	 e	
posso	dizer	a	
minha	
opinião…ou	
outros	
colegas	
poderão	
dizer	 pura	 e	
simplesment
e	 que	 o	
melhor	 era	
eles	 estarem	
numa	 turma	
todos	 juntos	
à	 parte…	
claro	isso	era	
mais	 fácil	
para	 todos,	
mas	 seria	 o	
melhor?	
(risos)	
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4.2.2.	Discussão	da	análise	das	entrevistas		

	

Da	 análise	 do	 quadro	 anterior	 podemos,	 sucintamente,	 verificar	 que	 a	

praticamente	todos	os	professores	entrevistados	 leciona	há	mais	de	10	anos	e	todos	

eles	possuem	licenciatura,	o	que	implica	que	se	tratam	de	professores	com	experiência	

em	contexto	de	sala	de	aula.	A	maioria	dos	docentes	refere	que	trabalha	com	alunos	

com	NEE	há	5	ou	mais	anos	(N=7).		

No	 que	 respeita	 à	 questão	 7,	 quisemos	 perceber	 se	 quando	 realizou	 a	 sua	

formação	base,	o	docente	foi	ou	não	preparado	para	trabalhar	com	alunos	com	NEE.	A	

esta	pergunta,	todos	revelaram	que	não	tiveram	preparação	adequada	para	lidar	com	

alunos	 portadores	 de	 deficiência,	 sendo	 que	 todos	 destacaram	 que	 essa	 foi	 uma	

lacuna	grave	na	sua	formação	para	a	docência.	

Relativamente	à	pergunta	8,	sobre	o	processo	de	inclusão	das	crianças	com	NEE	

ocorrido	na	última	década,	o	 inquirido	PA	refere	que	em	turmas	menores,	o	balanço	

pode	ser	visto	como	positivo,	mas	em	turmas	maiores	e	mais	heterogéneas,	a	situação	

complica-se	e	o	docente	acaba	por	ter	pouca	disponibilidade	para	prestar	atenção	aos	

alunos	com	NEE.	O	inquirido	PB	ressalva	que	não	se	pode	falar	em	inclusão,	pois	para	

ela	ser	real,	os	docentes	devem,	por	um	lado,	receber	formações	específicas	na	área	

da	 Educação	 Especial	 e,	 por	 outro,	 ter	 acesso	 a	mais	 recursos	 humanos	 e	materiais.	

Porém,	 isso	 não	 tem	 vindo	 a	 acontecer	 nas	 escolas	 portuguesas.	 O	 inquirido	 PC	

menciona	que	o	conceito	de	deficiência	tem	evoluído	consideravelmente	ao	longo	dos	

últimos	 anos	 e	 atualmente	 existe	 uma	 conceção	 mais	 ampla	 do	 que	 deve	 ser	 uma	

“Educação	para	 Todos”.	O	 inquirido	PD	 acredita	 que	no	3º	Ciclo	 essa	 inclusão	 ainda	

não	 existe.	 No	 que	 respeita	 ao	 inquirido	 PE,	 o	 conceito	 de	 inclusão	 não	 tem	 sido	

abordado	adequadamente	por	 todos	os	 intervenientes	no	processo	educativo,	o	que	

acaba	por	ser	prejudicial	para	os	discentes	com	deficiência.	O	inquirido	PF	refere	que,	

para	a	inclusão	seja	um	sucesso	é	preciso	que	ela	se	faça	acompanhar	por	uma	maior	

consciencialização	 por	 parte	 da	 sociedade.	 O	 inquirido	 PG	 destaca	 que	 a	 pessoa	

portadora	 de	 deficiência	 foi	 alvo	 de	 marginalização	 durante	 vários	 anos	 e	 que	 o	

preconceito	ainda	devasta	as	crianças	que	são	diferentes.	O	último	inqurido	considera	

que	o	conceito	de	inclusão	tem	ganho	cada	vez	mais	notoriedade	e	importância.	
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No	que	concerne	à	entrada	em	vigor	do	DL	nº3/2008,	todos	os	docentes	foram	

unânimes	em	considerar	que	essa	legislação	não	trouxe	nada	de	positivo	para	a	vida	e	

socialização	 das	 crianças	 e	 jovens	 com	 deficiência.	 Alguns	 dos	 docentes	 referiram	

mesmo	que	esse	decreto	acabou	por	maximizar	as	injustiças	e	os	preconceitos	de	que	

esses	alunos	eram	alvo	e	que	ele	veio	prejudicar	a	Inclusão.	

No	que	diz	respeito	à	experiência	com	alunos	NEE	em	turmas	do	ER,	todos	os	

docentes	consideraram	que	não	detém	as	condições	essenciais	para	intervir	de	forma	

adequada	 no	 sentido	 de	 auxiliar	 e	 apoiar	 o	 aluno	 com	 deficiência.	 Por	 exemplo,	 o	

inquirido	 PA	 destaca	 que,	 em	 virtude	 de	 ter	 uma	 aluna	 hiperativa	 na	 sala	 de	 aula,	

sentiu	 necessidade	 de	 realizar	 pesquisas	 sobre	 a	 hiperatividade	 para	 que	 a	 ajuda	 à	

discente	fosse	eficaz.	O	inquirido	PB	destaca	a	falta	de	recursos	humanos	e	materiais	

que	 impedem	de	 realizar	um	trabalho	mais	 condizente	com	aquilo	que	seria	exigível	

para	 apoiar	 e	 acompanhar	 alunos	 com	NEE.	O	 inquirido	PC	 salienta	 ser	necessário	 a	

implementação	de	metodologias	e	práticas	letivas	que	assegurem	a	inclusão	desse	tipo	

de	 alunos,	 sendo	 que	 todos	 os	 agentes	 educativos	 devem	 reconhecer	 e	 valorizar	 a	

diferença,	 facto	que	 foi	muitas	 vezes	 descurado	no	passado.	O	 inquirido	PF	 ressalva	

que,	apesar	de	o	objetivo	da	escola	inclusiva	ser	o	de	promover	um	ambiente	favorável	

à	 integração,	 essa	 meta	 é	 reconhecida	 pelos	 docentes	 como	 sendo	 de	 difícil	

concretização,	pois	acarreta	inúmeros	desafios.	

No	que	respeita	à	pergunta	11	–	saber	se	a	presença	de	alunos	com	NEE	na	sala	

prejudica	o	bom	funcionamento	das	aulas,	alguns	docentes	referem	que	essa	inclusão	

pode	suscitar	alguns	desafios.	Por	exemplo,	o	 inquirido	PA	refere	que	um	aluno	com	

espectro	 de	 autismo	 pode	 efetivamente	 prejudicar	 o	 andamento	 das	 aulas	 e	 a	

prossecução	dos	objetivos	educativos.	Já	o	inquirido	PC	destaca	que	deve	existir	essa	

integração	de	alunos	portadores	de	deficiência	no	seio	das	 turmas	regulares,	pois	só	

dessa	 forma,	 eles	 terão	 condições	 ideais	 de	 aprendizagem	 e	 a	 possibilidade	 de	

aprender	 com	 os	 restantes	 colegas	 de	 aula.	 O	 docente	 PE	 destaca	 que	 o	 facto	 de	

exisitirem	alunos	com	NEE	em	turmas	do	ER	faz	com	que	o	docente	preste	um	apoio	

mais	 intensivo	e	personalizado	a	esse	 tipo	de	discentes,	descurando	muitas	vezes	os	

restantes.	O	inquirido	PG	sublinha	que	o	objetivo	de	uma	escola	que	se	quer	inclusiva	

é	 	 proporcionar	 um	 ambiente	 favorável	 à	 aprendizagem	 de	 todos	 e	 com	 todos.	
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Também	o	trabalho	dos	docentes	dentro	da	sala	de	aula	é	maior	sempre	que	têm	nas	

suas	turmas	alunos	com	Necessidades	Educativas	Especiais.	Esse	trabalho	reflete-se	na	

diferenciação	pedagógica	que	é	necessário	implementar.	Nesse	sentido,	por	exemplo,	

o	 docente	 PG	 ressalva	 que	 o	 “trabalho	 dentro	 da	 sala	 de	 aula”	 precisa	 ser	 o	 mais	

organizado	 possível,	 tendo	 sempre	 em	 mente	 a	 diferenciação	 e	 as	 metodologias	 a	

utilizar.	

Relativamente	à	questão	nº14,	saber	se	a	formação	académica	recebida	tinha	

sido	 ou	 não	 a	mais	 adequada	 para	 lidar	 com	 alunos	 com	NEE,	 todos	 os	 professores	

foram	 unânimes	 respondendo	 negativamente.	 O	 inquirido	 PF	 refere	 que	 ter	 feito	

formações	em	EE	o	 ajudram	a	 integrar	melhor	 esses	 alunos.	O	 inquirido	PG	 salienta	

que	para	a	inclusão	ter	sucesso,	os	docentes	deviam	ter	capacidade	para	promover	a	

aprendizagem	 e	 a	 participação	 de	 todos.	 Esse	 docente	 chega	 a	 referir	 que	 a	 sua	

formação	académica	não	lhe	conferiu	as	bases	necessárias	para	lidar	com	esses	alunos.	

Essa	mesma	ideia	foi	partilhada	pelos	inquiridos	PH	e	PI,	sendo	que	este	último	aponta	

para	lacunas	graves	na	Formação	Inicial	de	Professores.	

Perante	a	ausência	de	formação	em	Educação	Especial,	os	entrevistados	admitem	não	

possuir	condições	nem	recursos	para	intervir	e	consideram,	desta	forma,	que	a	escola	

atual	 em	 nada	 se	 pode	 definir	 como	 uma	 Escola	 para	 Todos.	 Daí	 que	 aquando	 do	

confronto	 com	 a	 aplicabilidade	 da	 Inclusão	 no	 nosso	 país,	 67%	 dos	 professores	

entrevistados	 refira	 que	 a	 mesma	 é	 um	 conceito	 pouco	 ou	 nada	 utilizado	 no	

quotidiano	escolar,	muito	em	parte	devido	a	alguns	entraves	anteriormente	referidos.	

No	 que	 respeita	 a	 saber	 qual	 a	 opinião	 dos	 inquiridos	 sobre	 a	 experiência	

adquirida	que	exerceu	maior	 influência:	 formação	 contínua	ou	 	 trabalho	em	equipa,	

todos	consideraram	que	a	experiência	é	uma	mais-valia.	Por	exemplo,	o	PA	menciona	

que	os	cursos	apostam	muito	na	parte	teórica	e	pouco	na	prática.	Também	a	partilha	

de	conhecimentos	entre	docentes	é	praticamente	inexistente.	O	inquirido	PB	ressalva	

que	 a	 experiência	 e	 os	 anos	 de	 trabalho	 com	 esses	 alunos	 facilita	 o	 processo	 de	

inclusão	na	sala	de	aula.	Assim	sendo,	é	à	formação	que	cabe	o	papel	de	modificar	as	

atitudes	 dos	 professores.	 Nesse	 sentido	 e	 com	 a	 entrada	 em	 vigor	 do	 novo	 DL,	 os	

professores	do	ER	viram-se	obrigados	a	participar	na	elaboração	do	PEI.	O	inquirido	PD	
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refere	que	nunca	fez	formações	contínuas	e	que	o	trabalho	em	equipa	na	escola	onde	

lecciona	é	uma	utopia.	O	PI	destaca	que	a	formação	contínua	é	o	fator	mais	relevante	

para	que	esses	alunos	adquiram	sucesso	e	é	nela	que	reside	a	mudança	das	práticas	

letivas	dos	docentes.			

Os	professores	mostraram-se	bastante	 interessados	pela	 temática	da	 inclusão	

e,	na	sua	totalidade,	admitem	ser	necessária	a	realização	de	mais	estudos	sobre	este	

tema	no	 sentido	 de	 sensibilizar	 a	 comunidade	 escolar	 e	 abrir	 a	mente	 da	 sociedade	

para	a	formalização	e	utilização	de	uma	escola	para	todos,	em	que	todas	as	crianças	e	

jovens	 tenham	 os	 mesmos	 direitos	 e	 as	 mesmas	 condições	 para	 aprender.	 Face	 à	

igualdade	 no	 ensino,	 56%	 dos	 professores	 admitiram	 proceder	 à	 diferenciação	

pedagógica	e	todos	eles	defendem	a	experiencia	profissional	e	o	trabalho	em	equipa	

como	fatores	fulcrais	à	inclusão.	

Assim	sendo,	podemos	concluir	que,	de	um	modo	geral,	a	Inclusão	em	Portugal	

ainda	se	encontra	por	implementar	devido	à	ausência	de	formação	especializada	e	de	

recursos	necessários	à	inclusão	de	alunos	com	NEE	em	salas	regulares.	

Relativamente	 à	 hipótese	 apresentada	 (H1-	 Será	 que	 as	 atitudes	 dos	

professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	 regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	

NEE	variam	consoante	o	concelho	a	que	a	escola	pertence?),	constatou-se	que	apenas	

os	 docentes	 que	 prestam	 serviço	 nas	 escolas	 do	 concelho	 de	 Cascais	 apresentam	

atitudes	e	perceções	mais	favoráveis	à	 inclusão	e	que	os	professores	do	concelho	do	

Porto	são	os	que	apresentam	atitudes	e	perceções	menos	favoráveis	relativamente	à	

inclusão	de	alunos	com	NEE.	

Nos	 resultados	 que	 obtivemos	 em	 função	 da	 idade	 dos	 docentes,	 podemos	

realçar	que	não	existem	diferenças	consideráveis	entre	os	grupos	etários,	uma	vez	que	

todos	 eles	 apresentam	 valores	 muito	 próximos	 entre	 si	 e	 direcionados	 para	 uma	

atitude	mais	favorável.	Desta	forma	a	hipótese	apresentada	é	válida:	(H2
	
–	Será	que	a	

idade	é	um	fator	determinante	para	compreender	quais	as	atitudes	e	perceções	dos	

professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	 regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	

NEE.	 	 Nos	 resultados	 do	 estudo	 de	 Serrano	 (1998)	 o	 grupo	 etário	mais	 favorável	 é	

aquele	em	que	os	sujeitos	têm	entre	trinta	a	trinta	e	cinco	anos.	No	nosso	estudo	tal	

não	 acontece,	 os	 professores	 com	 mais	 de	 cinquenta	 anos	 têm	 atitudes	 mais	



	

	
291	

favoráveis	à	inclusão	e	os	professores	dos	trinta	e	um	anos	aos	quarenta	anos	são	os	

que	têm	atitudes	menos	favoráveis	à	inclusão	dos	alunos	com	NEE.	Talvez,	também	porque	

as	 Ações	 de	 Formação	 sobre	 o	 tema	 tenham	 sido	 eficazes,	 ou	 por	 ter	 sido	 um	processo	 de	

experiências	positivas	ao	 longo	dos	anos,	 fomentando	atitudes	 favoráveis	neste	grupo	etário	

com	mais	de	cinquenta	anos.		

Segundo	 um	 estudo	 realizado	 em	 Mumbai	 (Índia),	 por	 Parasuram	 (2006),	 a	

idade	 influenciava	 as	 atitudes	 e	 as	 perceções	 dos	 professores	 perante	 a	 inclusão	 de	

alunos	 com	 deficiência	 na	 sala	 de	 aula,	 sendo	 as	 atitudes	 e	 as	 perceções	 dos	

professores	 na	 faixa	 etária	 entre	 cinquenta	 e	 sessenta	 anos	 aquelas	 em	 que	 os	

professores	tinham	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	de	alunos	com	deficiência.		

Em	relação	as	perceções	constatam-se	que	os	professores	entre	os	vinte	anos	e	

os	trinta	anos	são	os	que	têm	perceções	mais	favoráveis	e	os	professores	dos	trinta	e	

um	anos	aos	quarenta	anos	continuam	a	ser	os	que	têm	perceções	menos	favoráveis	

da	realidade	educativa.	

Após	a	análise	efetuada	aos	resultados	obtidos,	verificamos	que	os	docentes	do	

sexo	 feminino	 adotam	 uma	 postura	 diferente	 e	 têm	 uma	 perceção	 mais	 favorável,	

quando	comparados	com	os	professores	do	sexo	masculino,	sendo	que	essa	conclusão	

corrobora	 a	 seguinte	 hipótese	 (H3-	 	 Pode-se	 considerar	 que	 as	 atitudes	 dos	

professores	do	3º	ciclo	do	ensino	regular	perante	a	inclusão	escolar	das	crianças	com	

NEE	variam	consoante	o	sexo?)	

Seguindo	 essa	 linha	de	pensamento	Pinheiro	 (2001:115),	 a	 autora	 refere	 que	

num	estudo	encetado	por	Rizzo	e	Kowalski	 (1996)	chega-se	à	conclusão	que:	“(…)	as	

mulheres	 têm	 atitudes	 mais	 favoráveis	 em	 relação	 ao	 trabalho	 com	 alunos	 com	

deficiência	do	que	os	homens.”	

Convém	realçar	que	a	potencial	relação	entre	as	atitudes	dos	professores	face	à	

inclusão	escolar	de	alunos	com	NEE	e	o	tempo	de	serviço	prestado	de	docência,	não	

revelou	ser	muito	significativa.	Em	resultado	desta	observação	é	rejeitada	a	hipótese	

apresentada	 (H4	 –Será	 que	 as	 atitudes/perceções	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	

ensino	 regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	 consoante	 o	

tempo	de	serviço	docente?)	visto	que	em	todas	as	idades	os	professores	apresentam	
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atitudes	 favoráveis	 face	 à	 inclusão	 de	 alunos	 com	 NEE,	 mas	 não	 diferindo	

significativamente	 entre	 si,	 embora	 os	 professores	 com	 mais	 tempo	 de	 serviço	

apresentam	 atitudes	mais	 favoráveis	 à	 inclusão.	 Estes	 resultados	 coincidem	 com	 os	

observados	por	Stephen	e	Braun	(1980),	os	quais	também	não	encontraram	relações	

significativas	entre	as	atitudes	dos	professores	e	a	variável	"anos	de	serviço”	

A	hipótese	(H5-	Será	que	as	atitudes/perceções	dos	professores	do	3º	ciclo	do	

ensino	 regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	 consoante	 a	

situação	profissional?)	de	que	os	professores	com	uma	situação	mais	estável	são	mais	

positivos	face	à	inclusão	parece	ser	verídica,	por	um	lado,	uma	vez	que	os	professores	

de	Nomeação	Definitiva	e	Zona	Pedagógica	apresentam	atitudes	mais	positivas.	

Os	professores	contratados	são	os	que	apresentam	atitudes	mesmo	favoráveis	

à	 inclusão,	 parece-nos	 que	 a	 instabilidade	 dos	 professores	 contratados	 influência	

diretamente	as	atitudes	relativa	à	inclusão	de	alunos	com	NEE	nas	suas	salas.	

Em	relação	às	atitudes	e	perceções	para	com	os	alunos	com	NEE,	em	função	de	

os	professores	terem	já	trabalhado	anteriormente	com	estes	alunos	e	/ou	trabalharem	

neste	 ano	 com	 alunos	 com	 NEE,	 encontrámos	 uma	 atitude	 significativamente	 mais	

favorável	 nos	 professores	 que	 sempre	 trabalharam	 até	 este	 ano	 letivo	 com	 estes	

alunos	seguida	daqueles	que	 trabalham	pela	primeira	vez	com	estes	alunos,	durante	

este	 ano.	 Este	 facto,	 confirma	 a	 hipótese	 apresentada	 relativamente	 à	 influência	 da	

experiência	acumulada	pelos	professores,	(H6	–	Será	que	as	atitudes	dos	professores	

do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	 regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	NEE	 variam	

consoante	 o	 tempo	 de	 serviço	 docente	 com	 alunos	 com	 NEE),	 nas	 atitudes	 face	 à	

inclusão	de	alunos	com	NEE.		

No	 seguimento	desta	hipótese,	 observamos	que	os	 resultados	 recolhidos	 vão	

ao	 encontro	 das	 ideias	 apontadas	 por	 autores	 como	 Zanadrea	 e	 Rizzo	 (1998),	 que,	

segundo	 Pinheiro	 (2001:	 116-117)	 destacam	 “(…)	 os	 anos	 de	 serviço,	 ações	 de	

formação	 específicas,	 anos	 de	 ensino	 com	 alunos	 com	 deficiência	 e	 competência	

apercebida,	como	estando	relacionadas	com	as	atitudes	mais	favoráveis	perante	esta	

problemática.” 

Segundo	 a	mesma	 autora	 (2001:	 117)	 é	 importante	 realçar	 que	 o	 fator	mais	

preponderante	para	as	escolas	 continuarem	a	encetar	esforços,	 recursos	materiais	e	
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humanos	na	procura	de	uma	educação	mais	inclusiva	reside	na	posição	mais	favorável	

que	 é	 adotada	 pelos	 docentes	 quando	 lidam	 com	 alunos	 portadores	 de	 deficiência:	

“Neste	caso,	podemos	dizer	que	o	facto	da	atitude	dos	professores	ser	mais	favorável,	

é	 um	 elemento	 motivador	 para	 continuidade	 da	 ação	 docente	 com	 este	 tipo	 de	

alunos.”	 

Também	 Janney	 (1995),	 destaca	 que	 os	 professores	 sentiram	 que	 as	 suas	

expectativas	 e	 comportamentos	 em	 relação	 a	 crianças	 inclusas	 transformaram-se	

devido	ao	seu	desejo	de	estarem	diretamente	envolvidos	com	alunos	com	deficiência,	

e	que	este	contacto	foi	crucial	para	a	alteração	de	atitudes,	perceções,	expectativas	e	

comportamentos.	

Torna-se	então	 fulcral	a	 formação	académica	e	em	especial	a	 formação	mais	

específica	na	área	das	NEE,	para	fornecer	aos	profissionais	da	educação	um	conjunto	

de	opções	para	que	estes	 se	 sintam	capazes	de	 lidar	 com	estes	alunos,	dispondo	de	

estratégias	de	intervenção	que	possam	promover	o	sucesso	escolar	destes	alunos.		

Verificamos	que	são	as	atitudes	e	perceções	dos	professores	de	Expressões	as	

mais	favoráveis	à	inclusão.	Este	facto,	confirma	a	hipótese	apresentada	relativamente	

à	 habilitação	 profissional,	 (H7-	 Será	 que	 as	 atitudes	 dos	 professores	 do	 3º	 ciclo	 do	

ensino	 regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	 NEE	 variam	 consoante	 o	

grupo	de	docência?).	

É,	como	afirmam	Correia	(1999,	p.	161)	"o	sucesso	da	integração	dependerá	do	

desenvolvimento	 de	 programas	 de	 formação	 para	 professores,	 que	 promovam	 a	

aquisição	 de	 novas	 competências	 de	 ensino,	 que	 lhes	 permitam	 ser	 responsivos	 às	

necessidades	educativas	da	criança,	e	o	desenvolvimento	de	atitudes	positivas	face	à	

integração".		

No	 que	 concerne	 à	 formação	 na	 área	 de	 Educação	 Especial,	 verificamos	 que	

tanto	 as	 atitudes	 dos	 professores	 face	 à	 inclusão	 e	 nas	 suas	 perceções	 da	 realidade	

educativa	variam	consoante	a	formação	recebida	em	NEE	sobre	integração/inclusão	de	

alunos	com	NEE.	Os	professores	que	frequentaram	formação	têm	atitudes	e	perceções	

mais	favoráveis	da	realidade	educativa	do	que	os	que	não	frequentaram.	Como	refere	

Pinheiro	 (2001)	 “Este	 facto,	 confirma	 a	 hipótese	 apresentada	 relativamente	 à	

influência	da	experiência	acumulada	pelos	professores”	(H8-	Será	que	as	atitudes	dos	
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professores	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	 regular	 face	 à	 inclusão	 escolar	 das	 crianças	 com	

NEE	variam	consoante	a	formação	em	NEE?).	

Alguns	 autores	 acham	 que	 a	 formação	 contínua	 possibilita	 aos	 docentes	

ampliarem	os	seus	conhecimentos,	contribuindo	desta	forma,	para	uma	resposta	mais	

consistente	por	parte	da	escola	aos	alunos	com	necessidades	educativas	especiais.		

Segundo	 Ferreira	 (2012),	 ao	 abordarmos	 o	 contexto	 de	 escola	 inclusiva	 não	

podemos	esquecer	que	os	professores	do	ensino	especial	e	do	ensino	regular	podem	e	

devem	 trabalhar	 em	 parceria,	 embora	 ambos	 tenham	 responsabilidades	 distintas	 e	

papéis	diferentes	no	âmbito	do	processo	educativo	(Kronberg,	2010).		

Segundo	o	mesmo	autor	(2012),	a	formação	de	base	dos	docentes	não	deverá	

descurar	a	preparação	na	área	do	Ensino	Especial	para	que	estes	possam	desempenhar	

favoravelmente	o	seu	papel	de	facilitador	das	aprendizagens:	

“Conforme	 afirma	 Lopes	 e	 Silva	 (2010),	 a	 formação	 inicial	 de	

professores	deve	preparar	estes	profissionais	para	que	ao	longo	

da	sua	atividade	profissional	tenham	uma	prática	reflexiva.	Para	

o	 exercício	 dessa	 prática	 reflexiva,	 os	 programas	 de	 formação	

inicial	 devem	 proporcionar	 duas	 áreas	 de	 formação:	 uma	 área	

mais	genérica	que	visa	uma	 formação	cultural	e	uma	área	mais	

científica	 virada	 para	 uma	 área	 disciplinar.	 Estas	 duas	

componentes	 teóricas	 de	 formação	 não	 devem	 separar-se	 de	

uma	formação	prática.”	

Os	 autores	 Lopes	 e	 Silva	 (2010)	 destacam	 que	 a	 formação	 inicial	 e	 contínua	

proporciona	aos	docentes	a	melhoria	das	suas	qualidades	letivas	através	da	aquisição	

de	 novas	 competências	 na	 organização	 e	 estruturação	 de	 metodologias	 que	 lhes	

permitam	 prestar	 um	 apoio	 de	 qualidade	 aos	 alunos	 com	 NEE.	 Segundo	 Carvalho	

(2011),	 sendo	 o	 professor	 o	 elemento	 mais	 preponderante	 do	 sistema	 e	 processo	

educativo,	é	através	do	seu	envolvimento	com	a	sociedade	escolar	que	será	possível	a	

construção	de	escolas	onde	a	prática	da	inclusão	seja	real	e	efetiva.		



	

	
295	

Reportando-nos	ainda	à	formação	dos	professores,	Mazzotta	(1993),	citado	por	

Carvalho	 (2011:	 30)	 sublinha	 que:	 “(…)	 a	 formação	 adequada	 dos	 profissionais	 que	

actuam	 com	 portadores	 de	 deficiência	 só	 será	 possível	 através	 de	 uma	 eficiente	

formação	académica.”	

Também	 Giangreco	 et	 al.	 (1993)	 realçam	 que	 os	 docentes	 com	 experiência	

profissional	 com	 alunos	 deficientes	 e	 com	 formação	 académica	 na	 área	 do	 Ensino	

Especial	apresentam	atitudes	inclusivas	mais	favoráveis	nas	turmas	do	Ensino	Regular.		

Ferreira	(2012)	considera	que	em	relação	à	formação	de	professores	é	
necessário:	

“(…)	ter	em	conta	a	formação	e	a	mudança	de	atitudes	para	que	a	sua	

intervenção	seja	bem-sucedida,	principalmente,	no	que	diz	 respeito	à	

educação	inclusiva	(Rodrigues	e	Rodrigues,	2011).	Os	mesmos	autores	

defendem	 que	 se	 devem	 criar	 expectativas	 realistas	 e	 positivas	 em	

relação	 aos	 alunos	 com	NEE,	 apesar	 de	não	 ser	 fácil	manter	 atitudes	

positivas	em	relação	a	estes	alunos,	porque	durante	muitos	séculos	se	

categorizou	 e	 se	 desvalorizou	 negativamente	 a	 diferença	 existente	

entre	os	alunos	com	ou	sem	NEE.”	

Atualmente,	a	unanimidade	em	torno	da	importância	que	deve	ser	dedicada	à	

formação	de	professores	para	alterar	os	modelos	tradicionais	do	processo	de	ensino-

aprendizagem	e	as	atividades	a	trabalhar	com	os	alunos	é	uma	realidade.	Essa	opinião	

é	corroborada	por	Rodrigues	e	Rodrigues	(2011):	

“Existe	 um	 grande	 consenso	 sobre	 a	 necessidade	 de	 investir	 na	

formação	 de	 professores	 para	 que	 se	 possam	 desenvolver	 modelos	

inclusivos	na	Educação.	A	Educação	Inclusiva	deve	ser	entendida	como	

uma	 reforma	 educacional	 que,	 para	 se	 realizar,	 necessita	 que	 os	

professores	 sejam	 formados	 em	 modelos	 de	 ensino	 e	 comunicação	

diferentes	dos	modelos	tradicionais.”	

No	 que	 respeita	 à	 mudança	 de	 postura,	 para	 que	 o	 docente	 passe	 a	 adotar	

atitudes	 mais	 positivas	 quando	 precisa	 leccionar	 turmas	 com	 alunos	 portadores	 de	

deficiência	 é	 imprescindível	 a	 conjugação	 de	 três	 fatores.	 Eles	 foram	 descritos	 por	

Rodrigues	e	Rodrigues	(2011)	nos	seguintes	termos:	
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	“o	conhecimento	e	a	discussão	de	casos	de	boas	práticas	e	de	sucesso;	

cooperação	com	outros	profissionais	que	permita	outras	visões	sobre	

os	alunos	com	NEE	e	participar	em	ações	de	formação	em	serviço	que	

lhe	 permita	 ultrapassar	 atitudes	 provenientes	 de	 ideias	

preconcebidas.”	

Segundo	 Ferreira	 (2012),	 depois	 de	 ter	 sido	 analisado	 o	 artigo	 escrito	 por	

Rodrigues	e	Rodrigues	(2011)	o	autor	chegou	à	conclusão	que	os	cursos	de	formação	

inicial	 de	docentes	 deveriam	 ter	módulos	 sobre	 a	 educação	 inclusiva	por	 uma	 razão	

que	o	mesmo	especificou:	

“(…)	 a	 educação	 inclusiva	deverá	 fazer	 parte	dos	 cursos	de	 formação	

inicial	de	professores,	porque	a	partir	do	momento	em	que	os	valores	

inclusivos	 passem	 a	 fazer	 parte	 da	 formação	 dos	 professores	 da	

Educação	Inclusiva,	passará	a	existir	um	fator	decisivo	para	a	promoção	

da	equidade	e	da	participação	de	todos	os	alunos.”	

 

Segundo	Correia	(1999),	o	sucesso	da	escola	inclusiva	tem	como	base	a	criação	

de	programas	de	 formação	para	docentes,	que	desenvolvam	novas	competências	de	

ensino,	de	modo	a	melhorarem	a	resposta	que	a	escola	deve	dar	perante	a	diversidade	

de	alunos	que	nela	estão	inseridos.		

Observámos,	 pelos	 resultados	 obtidos,	 que	 a	 atitude	 dos	 docentes	 é	 mais	

favorável	 em	 função	 da	 existência	 presente	 de	 alunos	 com	 NEE	 nas	 turmas	 que	

lecionam,	 isto	 é,	 porque	os	 resultados	mais	 elevados	 situam-se	 nos	 professores	 que	

têm	 alunos	 com	 NEE	 nas	 suas	 turmas,	 confirmando-se	 desta	 forma	 a	 hipótese	

formulada	 (H9
	
–Será	que	as	 atitudes	dos	professores	do	3º	Ciclo	do	ensino	 regular	

face	à	inclusão	escolar	de	crianças	com	NEE	variam	consoante	a	presença	de	alunos	

com	NEE	nas	turmas	regulares?).		

Estes	dados	vão	de	encontro	aos	resultados	apontados	pelo	estudo	de	Kowalski	

e	Rizzo	 (1996),	quando	afirmam	que	as	atitudes	dos	professores	 têm	tendência	para	

ser	mais	favoráveis	quando	estes	têm	uma	experiência	com	indivíduos	portadores	de	

deficiência.	Segundo	os	mesmos	autores	(1996),	citados	por	Carvalho	(2011),	a	falta	de	
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formação	na	área	do	ensino	especial	é	um	fator	preponderante	para	a	 insistência	de	

atitudes	negativas	face	às	crianças	e	jovens	com	NEE:		

“(…)	os	professores	estagiários	durante	a	sua	formação	só	têm	de	frequentar,	

uma	 disciplina	 semestral	 relacionada	 com	 Actividade	 Física	 Adaptada,	 logo	 os	

conteúdos	são	abordados	de	uma	forma	muito	superficial	e	como	é	lógico	acabam	por	

ter	 de	 se	 excluir	 conhecimentos	 imprescindíveis	 ao	 ensino.	 Neste	 sentido,	 os	

professores	 ficam	apenas	com	algumas	noções,	e	não	com	uma	formação	específica.	

Face	a	esta	realidade,	importa	referir	ainda	que	a	ausência	completa	de	estágios	nesta	

área	de	ensino,	leva	a	que	as	atitudes	dos	professores	sejam	assim,	constrangedoras	e	

negativas,	na	medida	em	que	não	conseguem	responder	eficazmente	às	necessidades	

destas	crianças(…)”	

Isto	demonstra	que	o	contacto	com	alunos	com	deficiência	leva	a	que	a	atitude	

seja	mais	positiva	face	à	experiência	acumulada.	Como	refere	Pinheiro	(2001:	18)		

“Este	 facto	vai	de	encontro	aos	 resultados	que	afirmam	que	as	

atitudes	 em	 relação	 aos	 indivíduos	 com	 deficiência	 podem	 ser	

melhoradas	 através	 de	 pelo	 menos	 quatro	 estratégias:	

informação,	 contacto	 direto	 com	 as	 pessoas	 com	 deficiência,	

persuasão	e	experiência	mesmo	que	indireta.”		

Também	Janney	 (1995)	 revela	que,	além	da	 importância	que	deve	ser	dada	à	

preparação	 prévia	 para	 trabalhar	 e	 lidar	 com	alunos	 portadores	 de	 deficiência,	 é	 na	

experiência	direta	e	 regular	que	 reside	o	 fator	 fundamental	para	a	mudança	de	“(…)	

atitudes,	 percepçõesas	 expectativas	 e	 comportamento	 dos	 professores.”	 (Pinheiro,	

2001)	

Os	resultados	do	estudo	de	Giangreco	et	al.	(1993:	19)	sublinham	que	o	contato	

direto	e	a	experiência	com	casos	de	alunos	portadores	de	deficiência	é	uma	mais	valia	

para	a	mudança	de	atitudes	por	parte	dos	professores	do	Ensino	Regular,	destacando	

que	os	docentes	que	participaram	na	investigação	foram	unânimes	ao	afirmarem	que	

a	sua	expetativa	inicial	era	negativa	quando	lhes	foi	proposto	um	contacto	direto	com	

esse	tipo	de	alunos:	
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“Teachers	 in	 this	 study	 shared	 a	 common	 initial	 experience	 that	 they	

typically	described	in	negative	terms.	The	experience	was	characterized	

by	minimal	 involvemente	with	the	student	with	disabilities.	 In	addition,	

most	 teachers	had	 the	expectation	 that	 someone	else	was	 responsible	

for	the	student’s	education.”		

No	mesmo	estudo	(1993:	19)	os	autores	referem	ainda	que	a	experiência	é	um	fator	

fundamental	para	a	mudança	de	atitudes	perantes	os	alunos	 com	NEE.	Esse	 contacto	direto	

aporta	benefícios	para	os	próprios	alunos	com	necessidades	educativas	especiais,	os	restantes	

colegas	de	aula	e	também	para	os	próprios	docentes	que	intervém	no	processo	de	inclusão:	

“Although	 the	 initial	 status	 of	 two	 teachers	 remained	 unchanged	

throughout	the	school	year,	17	of	the	19	teachers	reported	experiencing	

varying	 degrees	 of	 change	 in	 their	 own	 expectations	 and	 behavior	

toward	 the	 student	 with	 disabilities.	 Subsequent	 to	 these	 changes,	

teachers	 identified	 a	 variety	 of	 benefits	 to	 the	 student,	 classmates	

without	disabilities,	and	themselves.”		

	

Assim	 sendo,	 as	 atitudes	dos	professores	 foram	adquirindo	um	carácter	mais	

favorável	 devido	 ao	 contacto	 direto	 com	 alunos	 com	 NEE	 nas	 suas	 salas	 de	 aula;	

provavelmente	até	se	formando	novas	atitudes	porque	nada	melhor	do	que	a	prática	

efetiva	para	uma	verdadeira	avaliação	pessoal	sobre	um	assunto.	 

A	formação	de	novas	atitudes	pode	advir	da	necessidade	do	indivíduo	procurar	

um	 estado	 de	 equilíbrio,	 quando	 tal	 não	 acontece	 parte-se	 para	 uma	 mudança	 de	

atitude.	 Quando	 um	 indivíduo	 tem	 uma	 relação	 contraditória	 entre	 uma	 atitude	

anterior	e	uma	informação	posterior	entra	num	processo	de	dissonância,	levando-o	a	

mudar	de	atitude	como	consequência	da	procura	de	resolução	da	situação	enfrentada.	

Relativamente	aos	professores	que	têm	alunos	com	NEE	nas	suas	salas	de	aulas	

têm	perceções	mais	favoráveis	do	que	os	professores	que	não	os	têm.	

Observámos,	 pelos	 resultados	 obtidos,	 que	 a	 atitude	 dos	 docentes	 é	 mais	

favorável	consoante	o	contexto	em	que	se	insere	a	escola,	embora	as	diferenças	não	

sejam	significativas	constatou-se	que	os	professores	que	lecionam	em	meios	urbanos	

têm	atitudes	e	perceções	mais	favoráveis	do	que	os	docentes	que	lecionam	em	meios	
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rurais.	Confirmando-se	desta	forma	a	hipótese	formulada	(H10-	Será	que	as	perceções	

da	 realidade	 educativa	 dos	 professores	 e	 as	 suas	 atitudes	 face	 à	 inclusão	 são	

influenciadas	pelo	contexto	em	que	se	insere	a	escola?).		

Observámos,	pelos	resultados	obtidos,	que	a	atitude	e	a	perceção	dos	docentes	

é	 mais	 favorável	 consoante	 os	 recursos	 pedagógicos	 disponibilizados	 pela	 escola	

Confirmando-se	desta	 forma	a	hipótese	 formulada	 (H11	–	Será	que	as	perceções	da	

realidade	 educativa	 dos	 professores	 são	 influenciadas	 pelos	 recursos	 pedagógicos	

disponibilizados	 pela	 escola:	 quadro	 interativo,	 laboratório,	 sala	 de	 informática	 e	

jogos	didáticos?	

A	falta	de	recurso	didático	direto	ao	professor	parece	ser	o	grande	argumento,	

para	impedir	ou,	pelo	menos,	dificultar	a	concretização	da	inclusão. 

A	existência	de	recursos	materiais		é	um	fator	decisivo	para	a	promoção	e	para	

o	sucesso	do	processo	de	inclusão	de	crianças	com	necessidades	educativas	especiais.	

A	escassez	desses	recursos	nas	escolas	constitui	sem	sombra	de	dúvida	um	obstáculo	

ao	 processo	 de	 inclusão	 das	 crianças	 com	 necessidades	 educativas	 especiais.	 As	

necessidades	 fazem-se	 sentir	 principalmente	 ao	 nível	 do	 material	 informático,	 do	

material	 didático	diverso,	 do	material	 de	motricidade,	 das	barreiras	 arquitetónicas	 e	

também	dos	recursos	humanos	especializados	e	auxiliar.	

Scruggs	 et	 al.	 (1996),	 numa	 revisão	 de	 estudos	 sobre	 a	 perceção	 dos	

professores	acerca	dos	recursos	necessários	para	a	inclusão,	concluíram	que	a	maioria	

dos	professores	considera	que	não	possui	os	recursos	suficientes	e	que	muitos	referem	

que	a	escassez	de	recursos	humanos	é	maior	ainda	do	que	a	dos	recursos	físicos.	

Giangreco	et	al.	(1993)	referem	que	a	vontade	manifestada	pelos	docentes	do	

Ensino	Regular	para	incluírem,	sem	receios,	alunos	portadores	de	deficiência	depende	

do	auxílio	concedido	a	estes	profissionais.	Também	Lopes	(2011)	sublinha	que:	“Sruggs	

e	 Mastropieri	 (1996)	 nos	 estudos	 por	 eles	 compilados,	 referem	 que	 apenas	 uma	

percentagem	muito	 baixa	 de	 professores	 afirmaram	 ter	meios	materiais	 e	 humanos	

suficientes	para	o	processo	de	inclusão.”		
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Analisando	 os	 resultados,	 chegamos	 à	 conclusão	 que	 o	 processo	 educativo,	

particularmente,	 o	 processo	 de	 inclusão	 de	 crianças	 com	 NEE,	 será	 cada	 vez	 mais	

eficiente	 sempre	 que	 as	 atitudes	 dos	 agentes	 intervenientes	 na	 educação	 sejam	

propícias	à	inclusão.	No	entanto,	como	afirma	Rodrigues	e	Rodrigues	(2011:	57):		

“A	Educação	necessita	de	uma	reforma	no	sentido	da	Inclusão	e,	para	

isso,	 precisa	 ter	 os	 seus	 próprios	 agentes,	 os	 seus	 próprios	

reformadores.	 Entretanto,	 em	 muitos	 sistemas	 educacionais	 –	 e,	

certamente,	 no	 sistema	português	 –	 espera-se	 que	 os	 dinamizadores	

desta	 reforma	 a	 desenvolvam	 de	 uma	 forma,	 diríamos,	 “metafísica”,	

isto	é,	que	devem	lutar	por	uma	escola	que,	na	verdade,	nunca	viram,	

que	nunca	experimentaram,	e	que	sejam	capazes	de	adotar	métodos	

diferentes	daqueles	em	que	foram	educados.”	

O	 programa	 TEIP	 pretende,	 a	 criação	 de	 uma	 escola	 pública	 baseada	 na	

promoção	 da	 educação	 para	 todos,	 com	 qualidade,	 orientada	 para	 a	 promoção	 da	

dignidade	da	pessoa	humana,	a	igualdade	de	oportunidades	e	a	equidade	social	para	a	

construção	de	uma	sociedade	livre,	justa,	solidária	e	democrática.		

A	 escola	 pública	 assim	 caracterizada	 é	 ainda	 uma	 condição	 básica	 de	 coesão	

social	e	nacional,	de	crescimento	e	de	modernização	tecnológica	do	País	no	âmbito	da	

transição	para	 a	 economia	 do	 conhecimento	 e	 a	 sociedade	de	 informação.	 Importa,	

assim,	criar	condições	que	permitam	garantir	a	universalização	da	educação	básica	de	

qualidade	 e	 promover	 o	 sucesso	 educativo	 de	 todos	 os	 alunos	 e,	 muito	

particularmente,	 das	 crianças	 e	 dos	 jovens	 que	 hoje	 se	 encontram	 em	 situações	 de	

risco	de	exclusão	social	e	escolar.		

Na	sequência	das	medidas	que	vêm	sendo	adotadas	no	sentido	da	introdução	

de	 mecanismos	 de	 apoio	 às	 populações	 mais	 carenciadas	 e	 como	 resposta	 às	

necessidades	 e	 às	 expectativas	 dos	 alunos	 e	 das	 suas	 famílias,	 tal	 como	 a	 escola	 a	

tempo	 inteiro,	 a	 educação	 especial,	 pretende-se	 que	 este	 programa	 estimule	 a	

apropriação,	 por	 parte	 das	 comunidades	 educativas	 mais	 atingidas	 pelos	 referidos	

problemas	 escolares,	 de	 instrumentos	 e	 recursos	 que	 lhes	 possibilitem	 congregar	

esforços	 tendentes	 à	 criação	 nas	 escolas	 e	 nos	 territórios	 envolventes	 de	 condições	

geradoras	de	sucesso	escolar	e	educativo	dos	alunos.		
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Trata-se	de	uma	clara	afirmação	de	uma	dupla	função	da	escola,	por	um	lado,	

como	 entidade	 diretamente	 responsável	 pela	 promoção	 do	 sucesso	 educativo	 que	

constitui	 uma	 condição	 básica	 para	 a	 equidade	 social	 e,	 por	 outro,	 como	 instituição	

central	 do	 processo	 de	 desenvolvimento	 comunitário.	 Qualquer	 das	 funções,	 em	

particular	 no	 caso	 das	 escolas	 localizadas	 em	 meios	 desfavorecidos,	 apenas	 se	

concretiza	convenientemente	por	via	do	estabelecimento	de	relações	de	parceria	com	

outras	entidades	presentes	nas	comunidades	territoriais.		

Essas	 parcerias	 concorrem	 para	 a	 existência	 de	 uma	 efetiva	 articulação	 de	

espaços	e	recursos	educativos,	ao	mesmo	tempo	que	potenciam	o	papel	educativo	e	

formativo	 da	 escola	 nos	 processos	 de	 desenvolvimento	 comunitário.	 Tal	

desenvolvimento	melhora	não	apenas	a	qualidade	de	vida	e	a	capacidade	de	resolução	

autónoma	 dos	 seus	 problemas,	 por	 parte	 das	 comunidades,	 como	 permite	 a	

participação	 na	 vida	 coletiva	 a	 nível	 global,	 para	 a	 qual	 a	 escola	 fornece	 os	

instrumentos	de	base.		

	Através	da	recolha	de	dados	efetuada,	verificamos	que,	de	acordo	com	as	atitudes	

e	 perceções	 dos	 professores	 de	 escolas	 não	 TEIP,	 elas	 afiguram-se	 como	 as	 mais	

favoráveis	 à	 inclusão.	 Este	 facto	 confirma	a	hipótese	apresentada	 (H12-	 Será	que	as	

perceções	da	 realidade	educativa	dos	professores	 são	 influenciadas	pelo	programa	

de	 intervenção	 educativa	 prioritária	 (TEIP)?).	 Já	 quanto	 às	 opiniões	 desfavoráveis	 à	

inclusão	dos	professores	das	escolas	TEIP,	elas	devem-se	ao	facto	de	o	programa	não	

estar	a	ser	implementado	de	forma	coerente.	

4.3.	 Comparação	 entre	 os	 resultados	 dos	 questionários	 e	 os	 resultados	 das	

entrevistas			
De	um	modo	geral	os	resultados	mostram-se	muito	idênticos	o	que	nos	leva	a	

conclusões	mais	fiáveis	para	este	estudo.	

Pela	comparação	dos	 resultados	entre	questionários	e	entrevistas,	os	aspetos	

que	se	mostraram	mais	relevantes	foram:	o	facto	de	a	maioria	dos	professores,	objeto	

de	estudo,	terem,	nas	suas	turmas,	alunos	com	NEE;	ou	seja,	quase	todos	admitem	a	

necessidade	 de	 formação	 especializada,	 reforçando	 a	 importância	 do	 trabalho	 em	

equipa	e	da	experiência	profissional;	uma	vez	que	em	ambas	as	técnicas	de	recolha	de	

dados,	 os	 docentes	 revelaram	 aceitação	 e	 consenso	 relativamente	 à	 sua	
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implementação,	afirmando	serem	possíveis	a	inclusão	e	integração	de	alunos	com	NEE	

em	turmas	do	Ensino	Regular.	

De	realçar	que	a	principal	diferença	encontrada	foi	o	facto	de,	dos	professores	

que	responderam	aos	questionários,	65,6%	terem	indicado	o	Decreto	Lei	3/2008	como	

meio	favorável	à	Inclusão,	contrariamente	ao	sucedido	nas	entrevistas,	onde	89%	dos	

professores	 consideraram	que	 o	 novo	DL	 em	nada	 contribui	 para	 a	 Inclusão.	 Face	 a	

isto,	 é	 de	 referir	 que,	 em	 termos	 de	 questionários,	 os	 professores,	 apesar	 de	

apontarem	o	novo	DL	como	meio	à	Inclusão,	admitem	que	o	mesmo	não	será	o	mais	

adequado.	

O	Decreto-Lei	n.º	3/2008,	de	7	de	 janeiro	parece	excluir	a	maioria	dos	alunos	

com	NEE	permanentes,	deixando	de	fora	mais	de	90%	desses	alunos,	todos	eles	com	

NEE	 permanentes.	 São	 disso	 exemplo	 os	 alunos	 com	dificuldades	 de	 aprendizagem	

específicas,	 das	 quais	 se	 destacam	 as	dislexias,	 as	disgrafias,	 as	discalculias,	

as	dispraxias	e	 as	dificuldades	 de	 aprendizagem	 não-verbais,	 todas	 elas	 condições	

vitalícias,	 portanto,	 permanentes.	 Deixa	 ainda	 de	 fora	 os	 alunos	 com	 problemas	

intelectuais	(deficiência	mental),	 com	perturbações	 emocionais	 e	do	 comportamento	

graves,	 com	problemas	 específicos	 de	 linguagem	e	 com	desordem	 por	 défice	 de	

atenção/hiperatividade,	também	estas	condições	todas	elas	permanentes.	

O	 decreto-lei	 obriga,	 ainda,	 ao	 uso	 da	 Classificação	 Internacional	 de	

Funcionalidade,	 Incapacidade	 e	 Saúde	 (vulgo	 CIF)	 para	 determinar	 a	 elegibilidade	 e	

consequente	elaboração	do	Programa	Educativo	Individual	das	crianças	com	possíveis	

NEE.	

O	mais	 caricato	 é	 que	 usa	 a	 classificação	 para	 adultos,	 uma	 vez	 que	 não	 se	

refere	à	CIF-CJ	(significando	o	CJ	crianças	e	jovens).	Mas	mesmo	esta	classificação	não	

pode	 sobrepor-se	 aos	 instrumentos	 e	 técnicas	 que	 os	 professores	 e	 técnicos	

especializados	 já	 usam,	 para	 além	 de	 carecer	 ainda	 de	 muita	 investigação	 para	 se	

poder	avalizar	da	sua	utilidade.	

O	Decreto-Lei	n.º	3/2008	também	não	operacionaliza	conceitos	(de	inclusão,	de	

educação	 especial,	 de	 necessidades	 educativas	 especiais...),	 deixando-os,	 como	 vem	
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sendo	costume,	às	mais	variadas	interpretações,	nada	condizentes	com	os	direitos	dos	

alunos	com	NEE	e	das	suas	famílias.	

Outra	 das	 diferenças	 apontada	 foi	 o	 facto	 de	 entre	 os	 professores	

questionados,	 55%	 ter	 afirmado	 possuir	 formações	 adicionais,	 o	 que	 não	 acontece	

aquando	das	entrevistas.	

Todos	os	professores	participantes	no	estudo	são	unânimes	em	considerar	que	

a	 formação	 inicial	 devia	 preparar	 os	 docentes	 para	 a	 inclusão	 de	 alunos	 com	

necessidade	 educativas	 especiais	 no	 sentido	 de,	 tal	 como	 afirma	 Leitão	 (1984)	 e	

Correia	 (2003),	 terem	 oportunidade	 de	 desenvolverem	 competências	 para	

enfrentarem	os	desafios	que	a	inclusão	escolar	coloca	ao	professor	de	ensino	regular.		

Salientamos	 ainda	 que	 todos	 os	 docentes	 afirmaram	 que	 na	 sua	 formação	

inicial	 não	 tiveram	 formação	 específica	 para	 trabalhar	 com	 os	 alunos	 com	

necessidades	educativas	especiais	e,	por	isso,	tecem	uma	forte	crítica	a	esta	lacuna	do	

Ensino	 Superior.	No	entanto,	 cabe	aqui	 frisar	que	os	professores	participantes	nesta	

investigação	 terminaram	a	 sua	 licenciatura	há	 já	algum	 tempo,	pelo	que,	esperamos	

que	 nos	 cursos	 atuais	 esta	 falha	 já	 tenha	 sido	 superada	 e	 os	 futuros	 professores	

também	 sejam	 formados	 no	 sentido	 de	 darem	 resposta	 à	 diversidade	 que	 irão	

encontrar	nas	escolas.		

	Relativamente	 à	 formação	 contínua	 na	 área	 das	 necessidades	 educativas	

especiais,	 todos	 os	 professores	 reconhecem	 a	 sua	 importância	 para	 o	 sucesso	 da	

escola	 inclusiva,	 pois,	 segundo	 os	 mesmos,	 esta	 representa	 uma	 mais-valia	 para	 a	

implementação	 da	 diferenciação	 pedagógica.	 É	 através	 da	 formação	 contínua	 que	

muitas	vezes	se	atualizam	os	conhecimentos	sobre	novas	metodologias	de	ensino	que	

promovem	 o	 desenvolvimento	 das	 competências	 dos	 alunos	 quer	 tenham	 ou	 não	

necessidades	educativas	especiais.	Segundo	Rodrigues	(1993)	a	formação	contínua	de	

professores	é	um	contributo	muito	importante	para	(re)pensar	uma	escola	que	é	capaz	

de	dar	resposta	à	sua	população.	Para	além	disso	a	vivência	de	preocupações	por	parte	

dos	professores	ajuda	à	consciencialização	e	à	partilha	de	problemas.		

Com	 a	mesma	 opinião	 encontramos	 ainda	 Gaio	 (2004),	 advogando	 que	 num	

mundo	em	constante	evolução	pedagógica	e	científica	os	professores	devem	manter-
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se	atualizados	reiterando	assim	que	a	 formação	contínua	de	professores	na	área	das	

necessidades	educativas	especiais	é	essencial	na	escola	inclusiva.		

Em	síntese,	a	inclusão	de	alunos	com	necessidades	educativas	especiais	coloca	

inúmeros	problemas	e	dúvidas	aos	professores	que	trabalham	quotidianamente	com	

estes	alunos	designadamente	ao	nível	das	atitudes,	perceções	e	até	mesmo	da	própria	

escola	como	instituição.		

Perante	 estas	 evidências,	 há	 que	 apostar	 numa	 formação	 contínua	 de	

professores	que	tenha	em	conta	as	dificuldades	que	os	docentes	experimentam	e	as	

preocupações	 que	 vivenciam	 tornando-se,	 assim,	 um	 contributo	 indispensável	 para	

repensar	e	reformular	muitas	das	questões	subjacentes	à	inclusão.		

Desta	 forma,	 podemos	 apontar	 a	 Inclusão	 como	 defendida	 por	 todos	 os	

professores	sendo	que	os	mesmos	consideram	que	a	sua	correta	aplicabilidade	só	será	

possível	 quando	 se	possuírem	os	 recursos	necessários	 e	 a	 formação	adequada	a	um	

melhor	ensino	dos	alunos	com	N.E.E.	
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QUINTA	PARTE		

“Conclusões	e	Perspetivas	Futuras”	”	
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5.1.	Conclusões			

	

Ao	 encararmos	 com	 a	 realidade	 que	 envolve	 a	 criança	 com	 NEE,	 temos	 a	

tendência	para	observar	apenas	as	suas	limitações,	descurando	muitas	vezes,	as	suas	

potencialidades.	Foi	por	esse	motivo	que,	no	passado	as	diferenças	entre	alunos	eram	

muito	superiores.	Convém	destacar	que	os	preconceitos	relacionados	com	a	diferença	

foram	 grassando	 as	 nossas	 sociedades	 durante	 várias	 décadas	 e,	 infelizmente,	

conduziram	 os	 indivíduos	 diferentes	 para	 um	 patamar	 inferior	 restringindo-os,	 por	

conseguinte,		à	marginalização	e	exclusão.	

Esta	investigação	destina-se	a	conhecer	as	atitudes	dos	docentes	do	3º	Ciclo	do	

Ensino	 Básico	 relativamente	 aos	 alunos	 com	 NEE.	 Nesse	 sentido	 é	 imperativo	 que	

sejam	 estudadas	 as	 percepções	 e	 metodologias	 empregues	 pelos	 professores	 no	

âmbito	da	inclusão,	como	afirma	Silva,	M.	(2013):	

“Hoje,	mais	do	que	nunca,	são	colocados	à	prova	as	conceções	e	

os	 valores	 dos	 professores	 relativamente	 à	 inclusão,	 ao	 serem	

confrontados	 diariamente	 com	 a	 necessidade	 de	 ensinarem	

alunos	diferentes	nas	suas	salas	de	aula.”	

	

A	construção	de	uma	escola	inclusiva	é	uma	tarefa	complexa,	uma	vez	que	ela	

requer	um	envolvimento	cada	vez	maior	de	 todos	os	agentes	educativos	que	devem	

cumprir	 “uma	 estratégia	 de	 trabalho	 conjunto”	 (Fonseca,	 2002).	 Assim,	 para	 que	 a	

inclusão	 seja	 um	 sucesso	 é	 necessário	 que	 as	 estruturas	 educativas	 propiciem	 um	

ambiente	 de	 trabalho	 dedicado	 à	 equidade	 e	 participação	 	 conjunta	 de	 todos	 os	

intervenientes.	 No	 entanto,	 para	 que	 isso	 se	 afigure	 real	 é	 preciso	 que	 haja	 uma	

consonância	 de	 vontades	 dos	 professores	 e	 do	 pessoal	 escolar,	 alunos,	 pais,	 etc.	 O	

mesmo	autor	identifica	os	fatores	que	se	ligam	ao	sucesso	educativo	dizendo	que	ele:	

“(…)	 dependerá,	 em	 grande	 parte,	 das	 perceções	 que	 os	

professores	têm	relativamente	à	escola	inclusiva,	da	atitude	que	

demonstram	 relativamente	 a	 inclusão	 de	 alunos	 com	 NEE	 nas	

salas	do	ensino	regular	mas	também	das	práticas	educativas	que	

conseguem	implementar.”	
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Ainda	no	campo	do	 sucesso	das	escolas	 inclusivas,	deve	 ser	 ressalvado	que	é	

necessário	 encetar	 mudanças	 na	 escola	 ao	 nível	 curricular	 e	 de	 outros	 setores	

educativos	 como	 as	 instalações,	 organizações	 escolares,	 pessoal	 e	 atividades	

extraescolares	para	que	a	inclusão	e	integração	das	crianças	e	jovens	com	NEE	sejam	

mais	eficazes.	

No	 seguimento	 desta	 ideia,	 os	 autores	Madureira	 e	 Leite	 (2003)	 salientaram	

que	a	escola	inclusiva	só	o	é	se	existirem	algumas	alterações:	

“	 (…)	 desenvolver	 algumas	 mudanças	 no	 currículo,	 nas	 práticas	

pedagógicas	 de	 docentes	 e	 na	 gestão	 escolar,	 uma	 vez	 que	 alguns	

professores	continuam	a	organizar	as	suas	práticas	pedagógicas	centradas	

na	 sua	 figura	 e	 atuam	 de	 acordo	 com	 o	 princípio	 de	 que	 um	 aluno	

diferente	perturba	o	normal	funcionamento	do	grupo/turma.”																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

	

Através	 da	 análise	 que	 fizemos	 aos	 dados	 resultantes	 dos	 questionário,	

apercebemo-nos	 que	 os	 participantes	 da	 nossa	 investigação	 orientaram	 as	 suas	

atitudes	 e	práticas	pelo	 conceito	de	escola	 inclusiva	 e	 revelaram	existir	 um	 trabalho	

em	 parceria	 com	 os	 intervenientes	 do	 processo	 educativo	 dos	 alunos,	 indicando	 a	

existência	de	um	clima	favorável	à	inclusão.	

Constata-se	 que	 o	 conceito	 de	 escola	 inclusiva	 está	 relacionado	 com	 as	

variáveis	“sexo”	e	“Habilitações	profissionais”,	sendo	os	docentes	do	sexo	feminino	e	

os	docentes	de	Expressões,	aqueles	que	mais	se	orientam	por	este	conceito.	Verifica-

se	ainda,	que	o	mesmo	conceito	também	esta	relacionado	com	o	tempo	de	serviço	e	o	

tempo	 de	 experiência	 pedagógica	 com	 alunos	 com	 NEE,	 sendo	 os	 professores	 com	

mais	de	cinco	anos	de	serviço	e	com	o	mesmo	tempo	de	experiencia	com	NEE	os	que	

regem,	de	forma	mais	frequente,	as	suas	atitudes	e	práticas	pelo	conceito	de	educação	

inclusiva.	Pode-se	concluir	que,	de	uma	maneira	geral,	as	práticas	existentes	na	escola	

se	guiam	por	atitudes	inclusivas.	

A	 escola	 regular	 pública	 é	 o	 local	 onde	 se	 constrói	 a	 Educação	 Inclusiva	 e	 as	

salas	do	ensino	regular	são	os	contextos	preferenciais	de	aprendizagem	onde	floresce	

a	 inclusão.	Desta	 forma,	a	escola	deve-se	 implicar	em	processos	de	 transformação	e	

diferenciação	e	dispor	de	recursos	humanos	e	materiais	para	responder	aos	desafios	
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que	se	lhe	colocam.	Devemos	realçar	que	uma	política	de	inclusão	beneficia	todos	os	

alunos	quer	nas	suas	aprendizagens	quer	nas	suas	atitudes.	

Na	escola	“todos	são	educáveis	e	a	escola	inclusiva	é	a	que	sabe	educar	todos	

até	ao	limite	das	suas	capacidades,	sempre	diferentes	de	aluno	para	aluno”	(Baptista,	

2011,	p.	77).Nao	consta	nas	referências	Assim,	a	cooperação	entre	professores,	alunos,	

escolas	 e	 entre	 estas	 e	 a	 comunidade	 envolvente	 e	 fundamental.	 A	 necessidade	 de	

todos	 os	 intervenientes	 trabalharem	 em	 conjunto/	 cooperação/	 parceria	 é	 um	 dos	

pilares	da	inclusão.	

O	trabalho	em	equipa	e	fundamental	para	apoiar	todos	os	alunos,	devendo	ser	

criados	mecanismos	que	permitam	desenvolver	estes	processos	nas	escolas	dentro	do	

horário	dos	docentes	como	prática	corrente	e	sistemática.	

É	fundamental	promover	a	avaliação	formativa	que,	segundo	Baptista	(2011,	p.	

101),	 “e	 o	 coração	 da	 escola	 inclusiva”	 e	 que	 “só	 terá	 sentido,	 se	 os	 professores	

estiverem	preparados	para	a	mudança”.	

É	importante	que	a	educação	não	se	limite	a	uma	etapa	inicial	da	vida,	mas	que	

a	aprendizagem	se	faça	ao	longo	da	vida	e	sobretudo	com	a	vida,	fazendo	dos	espaços	

e	 dos	 tempos,	 ocasiões	 significativas	 na	 construção	 de	 harmonia	 e	 de	 sabedoria	

(Santos,	2007).		

Podemos	 constatar	 que	 a	 Educação	 Especial	 é	 bastante	 valorizada	 no	 meio	

escolar	português	e	por	todos	que	colaboram	neste	âmbito.	

Podemos	 constatar	 esta	 informação	 através	 da	 crescente	 oferta	 de	 Cursos	

Académicos,	Pós-Graduações	e	Mestrados	em	torno	da	Educação	Especial.	

De	há	algumas	décadas	até	esta	parte,	o	Ministério	da	Educação	revela	alguma	

preocupação	pela	inclusão	do	alunos	com	Necessidades	Especiais	Educativas,	de	forma	

a	 integrá-los,	 da	 melhor	 forma,	 na	 vida	 social	 e	 profissional.	 Daí	 estas	 crianças	 se	

encontrarem	ao	abrigo	do,	 já	referido,	Decreto-Lei	nº	3/2008	e	muitas	escolas	serem	

abrangidos	pelo	Projeto	Território	Educativo	de	Intervenção	Prioritária	(TEIP).	

Este	tipo	de	ensino	especializado	tem	como	um	dos	objetivos	o	fim	da	exclusão	

e	 estigma	 sociais,	 com	 que	 as	 pessoas	 “especiais”	 se	 deparam	 frequentemente,	

especialmente	 em	 idade	 escolar.	 Por	 isso,	 é	 de	 extrema	 relevância	 habituar	 as	

crianças,	em	âmbito	escolar,	a	lidar	com	a	diferença	e,	acima	de	tudo,	a	aceitá-la.	
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O	 presente	 trabalho	 demonstra	 que,	 nas	 zonas,	 que	 foram	 parcialmente	

analisadas,	 que	 podem	 representar	 a	 realidade	 nacional,	 é	 muito	 frequente	 a	

existência	de	crianças	com	Necessidades	Educativas	Especiais,	bem	como	a	existência	

de	uma	preocupação	geral	que	se	verifica	ao	nível	de	Educação,	temos	como	exemplo,	

todas	as	escolas	que	foram	caracterizadas,	que	possuem,	na	sua	maioria,	profissionais	

especializados	 em	 Educação	 Especial,	 de	 forma	 a	 melhor	 acompanharem	 estas	

crianças	e	colaborarem	para	o	seu	sucesso	escolar.	

Podemos,	 também,	constatar	 (apenas	segundo	a	amostra	aqui	analisada)	que	

na	 região	 Norte	 do	 país	 (Porto)	 se	 concentra	 o	 maior	 número	 de	 escolas	 que	

beneficiam	do	Projeto	TEIP,	ao	contrário	do	que	acontece	na	Região	de	Lisboa	e	Vale	

do	 Tejo	 (Cascais)	 e	 na	 Região	 do	 Baixo	 Alentejo	 (Beja),	 dado	 que	 face	 às	 escolas	

analisadas,	 no	 Porto	 existem	 cerca	 de	 10	 escolas	 que	 beneficiam	 deste	 projeto,	

enquanto	em	Cascais	e	em	Beja	não	se	encontram	ocorrências	deste	tipo.	

Este	aspeto	pode	 ser	 justificado	pela	elevada	 concentração	de	Bairros	 Sociais	

que	visam	o	realojamento	de	famílias	carenciadas	que	vivem	na	cidade	do	Porto.	Em	

Cascais	 este	 fenómeno	 também	 acontece,	 embora	 esta	 zona	 tenha	 um	 ritmo	 de	

desenvolvimento	diferente.	Já	em	Beja,	este	aspeto	de	proliferação	de	Bairros	Sociais	

não	é	tão	frequente,	o	que	pode	ser	explicado	pelo	baixo	índice	de	desenvolvimento,	

quando	 comparado	 com	 o	 das	 outras	 duas	 regiões,	 e	 por	 ser,	 ainda,	 uma	 zona	

marcada	e	caracteristicamente	rural.	

Não	obstante	o	que	aqui	foi	descrito,	as	três	regiões	dão	imensa	importância	ao	

assunto	e	a	comunidade	escolar	está	atenta	à	inclusão	das	crianças	com	necessidades	

especiais	educativas,	com	dificuldades	de	aprendizagem	e	até	mesmo	daquelas	que	se	

encontram	em	situação	social	de	risco.	

Um	outro	 aspeto	que	 aqui	 foi	 analisado	diz	 respeito	 à	 situação	dos	docentes	

das	escolas,	ou	seja,	a	percentagem	de	professores	que	se	encontram	integrados	nos	

quadros	das	escolas,	o	número	de	professores	que	fazem	parte	dos	quadros	de	zonas	

pedagógicas	 e,	 ainda,	 os	 que	 se	 encontram	 em	 regime	 de	 contrato.	 A	 importância	

desta	 informação	 baseia-se	 na	 estabilidade	 dos	 docentes	 face	 às	 escolas	 e	

acompanhamento	 destes	 aos	 alunos.	 O	 que	 se	 verifica,	 na	 maioria,	 é	 uma	 grande	

estabilidade,	 uma	 vez	 que	 grande	 parte	 dos	 professores	 integra	 os	 quadros	 das	
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escolas,	número	este	que	em	apenas	uma	escola	(Escola	Básica	2,3	do	Cerco,	no	Porto)	

é	ultrapassado	pelos	professores	que	fazem	parte	do	quadro	da	zona	pedagógica.	

Ainda	no	que	 respeita	ao	âmbito	docente,	é	 igualmente	verificável	o	número	

satisfatório	de	professores,	quer	a	nível	de	Agrupamentos,	quer	a	nível	de	escolas	face	

ao	 número	 de	 alunos	 inscritos.	 Bem	 como	 é	 de	 grande	 importância	 realçar	 que	 a	

maioria	 das	 escolas	 não	 possui	 professores	 especializados	 para	 acompanhar	 as	

crianças	com	necessidades	especiais	educativas.	

A	respeito	dos	Recursos	/	Equipamentos	que	as	escolas	disponibilizam	aos	seus	

alunos,	existe	unanimidade	quanto	à	existência	de	uma	Biblioteca	que	funciona	como	

Centro	de	Recursos	Educativos,	seguido	de	um	pavilhão	gimnodesportivo	ou	de	ginásio	

para	a	prática	desportiva.		

Outra	das	características	é	a	existência	de	laboratórios,	salas	de	informática	ou	

de	audiovisuais,	no	entanto	ainda	há	escolas	que	não	dispõem	deste	equipamento.		

Quanto	à	logística	física	das	escolas	todas	possuem	características	e	condições	

que	 foram	 adotadas	 na	 década	 de	 80,	 pelo	 Ministério	 da	 Educação,	 a	 nível	 de	

existência	de	diversos	pavilhões	separados,	divididos	por	áreas	de	estudo.	

Podemos	ainda	 constatar	 a	debilidade	desta	 temática	em	Portugal	 pelo	 facto	

de	muito	pouco	estar	a	ser	feito	para	a	sua	aplicabilidade	e,	essencialmente,	pela	falta	

de	 formação	 especializada	 em	 Educação	 Especial	 e	 pela	 falta	 de	 recursos	 para	 uma	

correta	inclusão,	aspetos	identificados	aquando	do	nosso	estudo	empírico.		

A	 inclusão	 torna-se,	 desta	 forma,	 um	 importante	 tema	 para	 artigos	 e	

dissertações	uma	vez	que	aborda	uma	problemática	bastante	complexa	e	sobre	a	qual	

ainda	muito	irá	debater-se	pois	até	à	sua	aplicação	prevê-se	um	longo	processo.	

Assim,	 a	 Escola	 necessita	 de	 professores	 que	 saibam	 lidar	 com	 as	NEE,	 daí	 a	

importância	 do	 corpo	 docente	 adquirir	 formação	 contínua	 na	 área	 da	 Educação	

Especial,	 que	 lhes	 permita	 obter	 conhecimentos	 para	 trabalharem	 em	 equipa	 e	

poderem	 planificar,	 intervir	 (utilizar	 materiais	 diversificados	 para	 apoio	 a	 pratica	

pedagógica,	 incluindo	 o	 uso	 das	 novas	 tecnologias)	 e	 colaborar	 com	 o	 professor	 de	

educação	especial,	pais	e	restantes	intervenientes.		
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Segundo	 Morgado	 (2009)	 os	 professores	 que	 tenham	 tido	 uma	 formação	

especial	 vocacionada	 para	 atender	 as	 necessidades	 dos	 alunos	 com	NEE	 são	 os	 que	

terão	maiores	 condições	 e	 sensibilidade	 para	 acompanhar	 esse	 tipo	 de	 alunos:	 	 “Os	

professores	de	educação	especial	estão	mais	vocacionados	para	a	 implementação	de	

uma	 escola	 inclusiva	 e	 mais	 sensibilizados	 e	 habilitados	 profissionalmente	 para	 o	

trabalho	com	alunos	caracterizados	com	NEE.”	

Wolger	 (2003)	 considera	 que	 o	 êxito	 da	 educação	 inclusiva	 depende	 da	

capacidade	 de	 resposta	 dos	 professores	 à	 diversidade	 na	 sala	 de	 aula.	 Como	 tal,	

Gonzalez	 (2003)	 não	 está	 nas	 referências	 defende	 que	 o	 professor	 de	 educação	

especial	tem	a	sua	responsabilidade	a	sensibilização	dos	vários	intervenientes	sobre	a	

inclusão,	 preparando-os	 para	 identificar	 as	 suas	 capacidades	 e	 desenvolver	 as	 suas	

aptidões	e,	assim,	construir	o	leque	de	apoios	necessários	para	cada	aluno.	

Porém,	de	acordo	com	estudos	efetuados,	os	professores	do	ensino	regular,	em	

muitas	circunstâncias,	não	se	consideram	devidamente	preparados	para	gerir	de	forma	

adequada	as	dificuldades	inerentes	à	diversidade	dos	alunos	(Morgado,	2003).	Assim,	

num	contexto	escolar	inclusivo,	os	docentes	têm	de	adquirir,	e/ou	aperfeiçoar	as	suas	

competências	profissionais,	sendo	necessário	que	a	escola	e	as	entidades	governativas	

invistam	na	 formação	dos	professores	 a	 este	nível,	 principalmente	 contemplando	os	

docentes	do	ensino	regular,	cuja	área	de	formação	profissional	não	é	específica,	nem	

direcionada	para	os	alunos	com	NEE	(Correia,	2003).	

Sant’Ana	 (2005)	 salienta	 os	 obstáculos	 e	 limites	 que	 a	 implementação	 da	

educação	 inclusiva	tem	encontrado	em	virtude	da	 falta	de	 formação	dos	professores	

do	 ensino	 regular	 para	 atender	 as	 necessidades	 educativas,	 além	 de	 infraestruturas	

adequadas	e	condições	materiais	para	o	trabalho	pedagógico	 junto	das	crianças	com	

deficiência.	

Em	 suma,	 verifica-se	 que	 uma	 das	 condições	 fundamentais	 para	 a	

implementação	da	inclusão,	e	a	formação	contínua	dos	docentes	como	a	investigação	

demonstrou	quanto	a	integração	e	como	tem	vindo	a	comprovar	no	que	diz	respeito	a	

inclusão	 (Correia	 1997;	 Silva,	 2009;	 Vieira,	 1995),	 sublinhando-se	 a	 “importância	 e	 a	

necessidade	 de	 investimento	 na	 formação	 inicial,	 na	 formação	 contínua	 e	 da	

articulação	com	outros	técnicos	para	responder	as	diferenças”	(Loureiro	et	al.,	2002,	p.	

82).	
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Com	 efeito,	 existem	 outras	 investigações	 que	 confirmam	 esta	 ideia	 e	 que,	

inclusivamente,	advogam	que	a	formação	académica	oferecida	no	campo	da	educação	

de	crianças	com	NEE	associada	à	experiência	constante	e	regular	com	esses	alunos	são	

fatores	decisivos	para	a	promoção	de	atitudes	inclusivas	no	seio	das	turmas	do	Ensino	

Regular.	

Para	 concluir	 ficam	 as	 recomendações	 dos	 Delegados	 Mundiais	 sobre	

Necessidades	Educativas	Especiais,	no	âmbito	da	Declaração	de	Salamanca:	

Cada	criança	tem	o	direito	fundamental	à	educação	e	deve	ter	a	oportunidade	

de	conseguir	manter	um	nível	aceitável	de	aprendizagem;	

Cada	 criança	 tem	 características,	 interesses,	 capacidades	 e	 necessidades	 de	

aprendizagem	que	lhe	são	próprias;	

	

Os	 sistemas	 de	 educação	 devem	 ser	 planeados	 e	 os	 programas	 educativos	

implementados	 tendo	 em	 vista	 a	 vasta	 diversidade	 destas	 características	 e	

necessidades;	

	

As	crianças	e	 jovens	com	necessidades	educativas	especiais	devem	ter	acesso	

às	escolas	regulares,	que	a	elas	se	devem	adequar	através	de	uma	pedagogia	

centrada	na	criança,	capaz	de	ir	ao	encontro	destas	necessidades;	

	

As	escolas	regulares,	seguindo	esta	orientação	inclusiva,	constituem	os	meios	

mais	 capazes	 para	 combater	 as	 atitudes	 discriminatórias,	 criando	

comunidades	 abertas	 e	 solidárias,	 construindo	 uma	 sociedade	 inclusiva	 e	

atingindo	 a	 educação	 para	 todos,	 além	 disso	 proporcionam	 uma	 educação	

adequado	à	maioria	das	crianças	e	promovem	a	eficiência,	numa	ótica	relação	

custo-qualidade,	de	todo	o	sistema	educativo.	
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5.2.	Importância	da	formação	inicial	e	contínua	para	o	sucesso	da	escola	inclusiva	

	

Todos	os	professores	participantes	no	estudo	são	unânimes	em	considerar	que	

a	 formação	 inicial	 devia	 preparar	 os	 docentes	 para	 a	 inclusão	 de	 alunos	 com	

necessidades	 educativas	 especiais,	 no	 sentido	 de	 terem	 oportunidade	 de	

desenvolverem	 competências	 para	 enfrentarem	 os	 desafios	 que	 a	 inclusão	 escolar	

coloca	ao	professor	de	ensino	regular.	

Relativamente	 à	 formação	 contínua	 na	 área	 das	 necessidades	 educativas	

especiais,	 todos	 os	 professores	 reconhecem	 a	 sua	 importância	 para	 o	 sucesso	 da	

escola	 inclusiva,	 pois,	 segundo	 os	 mesmos,	 esta	 representa	 uma	 mais-valia	 para	 a	

implementação	 da	 diferenciação	 pedagógica.	 É	 através	 da	 formação	 contínua	 que,	

muitas	vezes,	se	atualizam	os	conhecimentos	sobre	novas	metodologias	de	ensino	que	

promovem	 o	 desenvolvimento	 das	 competências	 dos	 alunos	 quer	 tenham	 ou	 não	

necessidades	educativas	especiais.		

A	 formação	 contínua	 de	 professores	 é	 um	 contributo	muito	 importante	 para	

(re)pensar	uma	escola	que	é	capaz	de	dar	resposta	à	sua	população.	Para	além	disso,	a	

vivência	 de	 preocupações	 por	 parte	 dos	 professores	 ajuda	 à	 consciencialização	 e	 à	

partilha	 de	 problemas,	 num	 mundo	 em	 constante	 evolução	 pedagógica	 e	 científica	

onde	os	 professores	 se	 devem	manter	 atualizados	 reiterando	 assim	que	 a	 formação	

contínua	de	professores	na	área	das	necessidades	educativas	especiais	é	essencial	na	

escola	inclusiva.	

Ainda	no	que	 concerne	à	 formação	 contínua,	 alguns	professores	 fazem	ainda	

referência	 à	 escassez	 de	 ações	 de	 formação	 contínua	 que	 abordem	 a	 temática	 das	

necessidades	educativas	especiais.	

Não	obstante	a	pertinência	da	formação,	confirmada	por	todos	os	professores,	

é	curioso	verificar	que,	dos	entrevistados,	só	alguns	professores	realizaram	formação	

contínua	na	área	das	necessidades	educativas	especiais.		

Na	nossa	opinião	pensamos	que,	apesar	da	 formação	contínua	nesta	área	ser	

escassa,	 esta	não	pode	 ser	a	única	 justificação	para	a	não	 frequência	da	mesma.	Há	

pouca,	 é	 certo,	 mas	 o	 que	 realmente	 nos	 parece	 é	 que,	 embora	 os	 professores	
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reconheçam	 que	 faz	 falta	 à	 sua	 prática	 pedagógica	 formação	 contínua	 na	 área	 das	

necessidades	educativas	especiais,	não	apresentam	muita	disponibilidade	psicológica	

para	a	frequentarem.	

Em	síntese,	a	inclusão	de	alunos	com	necessidades	educativas	especiais	coloca	

inúmeros	problemas	e	dúvidas	aos	professores	que	trabalham	quotidianamente	com	

estes	 alunos	 designadamente	 ao	 nível	 das	 atitudes,	 da	 prática	 pedagógica,	 da	

organização	e	gestão	da	sala	de	aula	e	até	mesmo	da	própria	escola	como	instituição.		

Perante	 estas	 evidências,	 há	 que	 apostar	 numa	 formação	 contínua	 de	

professores	que	tenha	em	conta	as	dificuldades	que	os	docentes	experimentam	e	as	

preocupações	 que	 vivenciam	 tornando-se,	 assim,	 um	 contributo	 indispensável	 para	

repensar	e	reformular	muitas	das	questões	subjacentes	à	inclusão.	

	

5.3.	Limitações	do	estudo	

	

Este	 estudo	 incidiu	 sobre	 as	 atitudes	 de	 professores	 de	 três	 distritos	 (Porto,	

Cascais	 e	 Beja)	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	 regular	 sobre	 a	 inclusão	 de	 alunos	 com	

necessidades	educativas	especiais	na	classe	regular.		

Encontrámos	 como	 limitação	 a	 esta	 investigação	 o	 facto	 de	 sermos	

investigadores	 com	 pouca	 experiência,	 aspeto	 que	 se	 constituiu	 como	

constrangimento,	essencialmente	na	prática	da	investigação.	

Outro	problema	que	se	nos	colocou	prende-se	com	o	facto	de	as	problemáticas	

dos	 alunos	 com	 necessidades	 educativas	 especiais	 serem	 muito	 diversas,	 o	 que	

influencia,	 claramente,	 a	opinião	que	os	professores	 têm	 sobre	a	 inclusão	de	alunos	

com	necessidades	educativas	 especiais,	 ou	 seja,	 um	professor	que	 tenha	 incluído	na	

sua	turma	um	aluno	com	dislexia	poderá	ter	uma	opinião	favorável	à	inclusão	escolar	

mas,	 se	 estiver	 perante	 um	 caso	 grave	 de	 paralisia	 cerebral,	 a	 sua	 opinião	 sobre	 a	

inclusão	 pode	 ser	 negativa	 e	 achar	 que	 esse	 aluno	 não	 deveria	 frequentar	 o	 ensino	

regular.	
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5.4	Propostas	de	estudos	futuros	

	

A	 inclusão	 de	 alunos	 com	 necessidades	 educativas	 especiais	 nas	 escolas	 de	

ensino	regular	nem	sempre	foi	valorizada	pela	comunidade	educativa	e,	durante	muito	

tempo,	 foi	 ignorada	 sendo	 por	 isso	 votada	 ao	 esquecimento.	 Muitas	 vezes,	 dada	 a	

complexidade	do	processo,	a	inclusão	limitava-se	a	receber	os	alunos	que	vinham	das	

escolas	 especiais	 e	 colocá-los	 numa	 turma	 de	 ensino	 regular.	 Hoje,	 é	 sabido,	 que	 a	

inclusão	 é	 muito	 mais	 do	 que	 isso.	 A	 inclusão	 escolar	 foi	 um	 processo	 lento,	 já	

sintetizado	 na	 revisão	 de	 literatura	 do	 presente	 estudo,	 e	 que	 encontrou	 vários	

obstáculos	no	seu	percurso.	

Com	efeito,	 incluir	alunos	com	necessidades	educativas	especiais	na	escola	de	

ensino	 regular	 é	 um	 processo	 complexo	 que	 requer	 um	 grande	 investimento	 e	

compromisso	 quer	 por	 parte	 da	 direção	 da	 escola,	 quer	 por	 parte	 das	 políticas	

governativas.	

A	inclusão	esteve	muitos	anos	confinada	às	escolas	do	1º	ciclo	do	Ensino	Básico	

e,	mais	recentemente	às	escolas	do	2º	e	3º	ciclo	do	Ensino	Básico.	No	entanto,	com	o	

aumento	da	escolaridade	obrigatória	para	os	dezoito	anos,	nos	termos	previstos	na	Lei	

nº	 85/2009,	 de	 27	 de	 Agosto,	 que	 estabelece	 o	 regime	 de	 escolaridade	 obrigatória	

também	é	aplicável	aos	alunos	abrangidos	pelo	disposto	no	Decreto-Lei	nº	3/2008	de	7	

de	 Janeiro,	 irão	 matricular-se	 alunos	 com	 necessidades	 educativas	 especiais	 nas	

escolas	secundárias	de	todo	o	país.	

Em	consonância	com	Costa	(2014),	acreditamos	que	é	oportuno	compreender	a	

forma	como	o	Ministério	da	Educação	através	da	vasta	rede	de	escolas	secundárias	em	

Portugal	 coordena	 da	 melhor	 maneira	 o	 auxílio	 e	 acolhimento	 prestado	 aos	 alunos	

com	 necessidades	 educativas	 especiais	 que	 frequentam	 o	 Ensino	 Secundário,	 É	

importante	 que	 os	 alunos	 com	 NEE	 como	 parte	 englobante	 do	 processo	 educativo	

compreendam:		

“(…)	os	projetos	a	que	se	candidataram,	que	condições	físicas,	materiais	

e	humanas	possuem	e	qual	a	disponibilidade	psicológica	de	professores	
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e	auxiliares	de	ação	educativa	para	trabalharem	com	estes	 jovens,	que	

embora	 tenham	os	mesmos	direitos	 e	deveres	que	os	 seus	pares	 sem	

necessidades	 educativas	 especiais,	 têm	 características	 particulares	

inerentes	às	problemáticas	que	os	acompanham.”		

	

Poderá	ser	realizada	uma	pesquisa	que	vise	uma	abordagem	que,	não	obstante	

as	 particularidades	 das	 variáveis	 tratadas	 neste	 ensaio,	 permita	 um	 olhar	 mais	

aprofundado	sobre	o	impacto	que	outros	fatores	têm	nas	atitudes	que	os	professores	

apresentam	nos	diversos	níveis	de	ensino	ou	nos	diferentes	grupos	disciplinares,	 tais	

como	 as	 implicações	 do	 papel	 da	 interdisciplinaridade	 nas	 práticas	 inclusivas;	 a	

existência	(ausência)	de	atitudes	cooperativas	entre	os	professores;	ou	a	influência	que	

a	construção	curricular	e	a	sua	flexibilidade	assume	perante	a	 implementação	de	um	

modelo	verdadeiramente	inclusivo.	
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ANEXO	l	-		CARTA	DE	APRESENTAÇÃO	

	

 

                           Ex.ma Sr.(a) Presidente da Direção do Agrupamento 

 O meu nome é Vanda Isabel Gonçalves Pimentão Pinto, sou Professora do  

Ensino Básico Variante Matemática e Ciências da Natureza, estou a frequentar o 

Doutoramento em Ciências da Educação – Intervenção Psicopedagógica e 

Educação Especial, ministrado pela Universidade de Extremadura e dirigido pela  

Prof. Dra. Dª. Inmaculada Sanches Casado del Departamento de Psicología y 

Antropología de la Facultad de Educación. 

 No âmbito do Trabalho Final de Investigação, venho solicitar a vossa Exª. a 

autorização para passar um questionário a todos os professores do 3º ciclo com 

objetivo de tentar determinar qual a atitude dos professores face à inclusão de 

crianças com Necessidades Educativas Especiais nas classes regulares. 

 Agradecíamos a vossa colaboração para a realização do referido trabalho. O 

anonimato dos intervenientes será garantido. Se tiverem alguma questão que me 

queiram colocar estarei sempre à vossa disposição. O seu contacto é o seguinte: 

960023343. 

Desde já agradeço a vossa atenção e colaboração. 

Fdo:  Vanda Isabel Gonçalves Pimentão 

Departamento de Psicología y  Antropología 
                         BADAJOZ    (06070) 
 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
              E-mail: iscasado@unex.es 
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ANEXO	II	–	MODELO	DE	CARTA	DIRETORA	SOBRE	INVESTIGAÇÃO	

	
                           Ex.ma Sr.(a) Presidente da Direção do Agrupamento 

  

La estudiante Vanda Isabel Gonçalves Pimentão, con BI 11932725, se encuentra 

realizando los estudios de doctorado en la Universidad de Extremadura, en el Programa 

del Departamento de Ciencias de la Educación “Intervención Psicopedagógica y Educación 

Especial”. 

La investigación que tengo la satisfacción de dirigir se centra en determinar el nivel 

de actitud del professorado de 3º Ciclo respecto a la inclusión de alumnado con 

necessidades educativas especiales en las clases regulares.  

 Agradeciendo de antemano su colaboración, me encuentro a su entera disposición,   

 

 

Fdo: Prof. Dra. Inmaculada Sánchez Casado 
Departamento de Psicología y Antropología. Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura.  

Avda. Elvas s/n.  Campus Universitario de Badajoz. 06006-Badajoz. Spain 

Tel. +34 924289501.  Ext. 86840.  Móvil: 619039258 
Fax +34 924270214 
E-mail iscasado@unex.es 

 

 

																						

Departamento de Psicología y  Antropología 
                         BADAJOZ    (06070) 
 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
              E-mail: iscasado@unex.es 
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ANEXO	lll	–	QUESTIONÁRIO	

	

	

Departamento	de	Psicología	y		Antropología	

																									BADAJOZ				(06070)	

 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
														E-mail:		

	

QUESTIONÁRIO	

	

Atitudes	dos	Professores	face	à		Inclusão	Escolar	

	

	

Estamos	 realizando	 um	 estudo	 sobre	 as	 atitudes	 dos	 professores	 	 do	 3º	

ciclo	do	ensino	básico	face	à	 inclusão	escolar	de	alunos	com	necessidades	educativas	

especiais	 no	 Concelhos	 de	 Porto,	 Cascais	 e	 Beja	 (Portugal).	 O	 objetivo	 deste	

questionário	 é	 estritamente	 científico,	 a	 sua	 participação	 é	 muito	 importante	 para	

atualizar	 os	 estudos	 nesta	 área.	 Solicitamos	 que	 responda	 com	 a	maior	 sinceridade	

possível.	O	questionário	é	anónimo	e	confidencial.		

Muito	obrigado	pela	sua	cooperação	
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Departamento	de	Psicología	y		Antropología	

																									BADAJOZ				(06070)	

 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
														E-mail:		

	

	

ELEMENTOS	DE	IDENTIFICAÇÃO	

	

	

1.1.	ESCOLA:	

…………………………………………………………………………………………	

1.2.	SITUAÇÃO	PROFISSIONAL:	

	

Nomeação	Definitiva	–		

Quad.														Nomeação	Provisória	–		

Zona	Pedagógica	–							

	

	 	 	 Contratado	–		

	

2º	ciclo	-																										Grupo	–		

3º	ciclo	-																										Grupo	–		

	

Tempo	de	Serviço	na	Escola	–																									Tempo	Total	de	Serviço	–		

	

1.3.	SEXO	–		M.																																						F.																																		IDADE	–		

1.4.	NÚMERO	DE	ANOS	DE	EXPERIÊNCIA	DE	INTEGRAÇÃO	DE	ALUNOS	COM	NEE?		
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2.	DURANTE	O	SEU	PERCURSO	PROFISSIONAL	RECEBEU	ALGUMA	FORMAÇÃO	SOBRE	

INTEGRAÇÃO/INCLUSÃO	DE	ALUNOS	COM	NEE?						SIM																					NÃO				

	 2.1.	De	que	tipo?	

	 			1.	Formação	Inicial	–		

																																																																																										2.1.	Programa	Foco	-		

	 	 	 	 	 	 											2.2.	Congressos	-		

	 			2.	Formação	Contínua	–																	Eq.									2.3.	Ações	de	Formação	–		

2.4.	Ações	promovidas	pela	Educ.	

																																																																																											Especial	ou	ECAE	–		

			 	 	 	 	 	 										2.5.	Outros	-											Quais?.............	

	 	 	 	 	 	 										……………………………………...	

3.	Formação	Especializada	–										Em	que	área?	………………………………	

Instituição	Formadora	-	……………………………………………………………………….	

Ano	de	Especialização	-……………………………	

	

3.	TEM	ALUNOS	COM	N.E.E.	NAS	SUAS	TURMAS?								SIM																					NÃO				

	 Se	não,	já	teve	em	anos	anteriores?						SIM																					NÃO	

	

4.	QUANTOS	ALUNOS	COM	N.E.E.	TEM	INTEGRADOS	NAS	SUAS	TURMAS?		

	

	

5.	QUANTAS	TURMAS	LECCIONA	COM	ALUNOS	COM	N.E.E.?			

	

	

	

Nota:	 Se	 nunca	 teve	 nenhuma	 criança	 com	 N.E.E.	 integrada	 nas	 suas	 turmas,	

responda	 ao	 questionário,	 de	 acordo	 com	 a	 sua	 opinião	 e	 experiência	 como	

professor(a)	de	uma	escola	que	integra	alunos	com	N.E.E..	
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QUESTIONÁRIO		-	Parte	II	

	

	

	

	

	

	

	

1.A.	 –	 Todos	 têm	 capacidades	 e	 valores	 únicos,	 que	 devem	 desenvolver	 dentro	 do	

sistema	educativo	regular.	

1.B.	 –	 Alguns	 devido	 às	 suas	 peculiaridades	 individuais	 devem	 ser	 educados	 em	

estruturas	paralelas	de	ensino.	

	

2.A.	–	Devemos	educar	o	melhor	possível	os	mais	capazes,	porque	eles	são	o	futuro	da	

comunidade.	

2.B.	 –	 Todos	 independentemente	das	 suas	 capacidades	 têm	um	 contributo	 a	 dar	 na	

escola	e	na	comunidade.	

	

3.A.	 –	As	 crianças	 com	n.e.e.,	 sem	 sucesso	escolar	devem	 frequentar	 Instituições	de	

Ensino	Especial.	

3.B.	–	Todas	as	crianças	com	n.e.e.,	devem	ser	educadas	na	escola	regular.	

	

4.A.	–	A	atual	 legislação	sobre	alunos	com	n.e.e.	(DL.	3/2008)	é	adequada	e	pode	ser	

implementada	nas	nossas	escolas.	

4.B.	–	A	atual	legislação	sobre	alunos	com	n.e.e.	não	se	adequa	à	realidade	das	nossas	

escolas.	

	

5.A.	 –	 Os	 alunos	 com	 n.e.e.	 devem	 ser	 da	 responsabilidade	 dos	 professores	 de	

educação	especial.	

Responda a cada uma das questões de acordo com as suas experiências de 
Inclusão de alunos com N.E.E. 

Se não tiver experiência nesta área responda de acordo com o que pensa 
sobre Inclusão de alunos com N.E.E. 

Em cada questão (1,2,3…), escolha a afirmação (A ou B) que melhor 
expressa a sua concordância. (Assinale com uma  X  a sua escolha) 
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5.B.	–	Os	professores	do	ensino	regular	devem	ser	responsáveis	por	todos	os	alunos,	

incluindo	os	que	têm	n.e.e..	

	

6.A.	 –	 Todos	 os	 alunos	 podem	 ser	 educados	 na	 escola	 regular	 com	 os	 apoios	 e	

modificações	necessárias.	

6.B.	–	A	escola	regular	não	pode	educar	com	sucesso	alunos	com	deficiências	severas	e	

profundas.	

	

7.A.	–	Cabe	aos	professores	a	decisão	de	aceitar	turmas	com	n.e.e.	

7.B.	–	Todos	os	professores	da	escola	podem	ter	turmas	com	alunos	com	n.e.e..	

	

8.A.	–	Os	alunos	com	n.e.e.	devem	frequentar	a	escola	da	sua	área	de	residência.	

8.B.	 –	 Os	 alunos	 com	 n.e.e.	 devem	 frequentar	 a	 Escola	 que	 tenha	 técnicos	

especializados	na	sua	problemática.	

	

9.A.	 –	 O	 Projeto	 Educativo	 elaborado	 pela	 Escola	 deve	 incluir	 um	 Plano	 Global	 de	

Inclusão.	

9.B.	–	O	Plano	Global	de	Inclusão	deve	ser	da	responsabilidade	dos	especialistas.	(Prof.	

de	apoio,	psicólogo…)	

	

10.A.	–	As	modalidades	de	atendimento	a	alunos	com	n.e.e.	devem	ser	definidas	pelos	

conselhos	de	turma.	

10.B.	 –	 As	 modalidades	 de	 atendimento	 a	 alunos	 com	 n.e.e.	 devem	 ser	 da	

responsabilidade	de	toda	a	escola,	incluindo	os	pais.	

	

11.A.	–	A	intervenção	da	Comunidade	não	contribui	para	o	sucesso	da	Inclusão.	

11.B.	–	O	sucesso	da	Inclusão	depende	da	interligação	Escola/Comunidade.	

	

12.A.	–	Os	pais	dos	alunos	com	n.e.e.	só	devem	participar	nas	decisões	sobre	os	seus	

educandos	quando	solicitados.	

12.B.	–	Os	pais	dos	alunos	com	n.e.e.	devem	participar	em	todas	as	decisões	sobre	o	

percurso	escolar	dos	seus	filhos.	
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13.A.	 –	 A	 nova	 legislação	 sobre	 apoios	 educativos	 (desp.	 105/97)	 veio	 melhorar	 a	

qualidade	dos	apoios	nas	escolas.	

13.B.	 –	 A	 atual	 legislação	 não	 alterou	 o	 sistema	 de	 apoios	 que	 já	 estavam	

implementados	na	escola.	

	

14.A.	 –	 Os	 professores	 de	 educação	 especial	 exercem	 as	 mesmas	 funções	 que	 já	

exerciam	antes	da		publicação	da	nova	legislação.	

14.B.	–	A	nova	legislação	contribui	para	uma	mais	adequada	actuação	dos	professores	

de	educação	especial.	

	

15.A.	 -	 A	 actual	 legislação	 (Desp.	 105/97)	 permite	 uma	 maior	 colaboração	 entre	

professores	do	ensino	regular	e	professores	de	educação	especial.	

15.B.-	A	colaboração	entre	professores	depende	mais	das	atitudes	dos	mesmos	do	que	

da	legislação	atual.	

	

16.A.	 –	 É	 impossível	 responder	 à	 heterogeneidade	 dos	 alunos	 no	 âmbito	 da	 sala	 de	

aula	regular.	

16.B.	 –	O	professor	do	ensino	 regular,	 com	os	apoios	adequados	pode	 responder	às	

necessidades	de	todos	os	alunos,	na	sua	sala	de	aula.	

	

17.A.	–	O	professor	de	educação	especial	é	um	recurso	importante	dentro	da	sala	de	

aula.	

17.B.	–	O	professor	de	educação	especial	dentro	da	sala	de	aula	é	um	distractor,	que	

dificulta	o	processo	ensino-aprendizagem.	

	

18.A.	–	O	professor	de	educação	especial	deve	limitar	a	sua	actuação	ao	apoio	directo	

dos	alunos	com	n.e.e..	

18.B.	 –	 Os	 professores	 de	 educação	 especial	 devem	 ser	 um	 recurso	 da	 Escola,	

colaborando	 com	 os	 professores	 do	 regular	 na	 planificação	 e	 implementação	 das	

medidas	adequadas	para	cada	aluno.	
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19.A.	-	O	professor	de	educação	especial	deve	ser	um	professor	da	escola,	mesmo	que	

não	possua	formação	específica	e	experiência.	

19.B.	-	O	professor	de	educação	especial	deve	ser	especializado	e	possuir	experiência	

de	trabalho	com	alunos	com	n.e.e..	

	

20.A.	 -	Os	 professores	 de	 ensino	 regular	 possuem	 formação	 adequada	para	 atender	

alunos	com	n.e.e..	

20.B.	 -	 Os	 professores	 de	 ensino	 regular	 necessitam	 de	 formação	 específica	 para	

incluirem	alunos	com	n.e.e.	nas	suas	salas	de	aula.	

	

21.A.	–	A	experiência	profissional	anterior	facilita	a	inclusão	de	alunos	com	n.e.e..	

21.B.	–	Os	professores	sem	experiência	profissional	estão	mais	aptos	a	 incluir	alunos	

com	n.e.e..	

	

22.A.	 –	 Os	 cursos	 de	 formação	 inicial	 fornecem	 informação	 específica	 sobre	 a	

integração	de	alunos	com	n.e.e..	

22.B.	–	A	 formação	 inicial	não	aborda	a	problemática	da	 integração	de	crianças	com	

n.e.e..	

	

23.A.	 –	O	 tempo	gasto	em	 trabalho	de	Equipa	é	pouco	benéfico	para	o	processo	de	

ensino-aprendizagem	dos	alunos	com	n.e.e..	

23.B.	 –	 O	 trabalho	 de	 Equipa	 (professores	 do	 regular,	 professores	 de	 educação	

especial,	pais	e	outros)	facilita	a	integração	de	alunos	com	n.e.e..	

	 	

24.A.	 –	 As	 competências	 técnico-científicas	 dos	 docentes	 são	 mais	 relevantes	 no	

processo	de	integração	de	alunos	com	n.e.e.,	do	que	as	suas	atitudes	face	à	inclusão.	

24.B.	–	A	inclusão	de	alunos	com	n.e.e.	depende	mais	das	atitudes	do	professor	do	que	

da	sua	formação	específica.	

	

25.A.	 -	 A	 inclusão	 de	 alunos	 com	 n.e.e.	 em	 salas	 de	 aula	 regulares	 limita	 os	 seus	

progressos.	
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25.B.	 -	 Os	 alunos	 com	 n.e.e.	 devem	 ser	 educados	 em	 salas	 de	 aula	 regulares,	

apropriadas	à	sua	idade.	

	

26.A.	–	A	inclusão	de	alunos	com	n.e.e.	numa	turma	regular	prejudica	frequentemente	

o	rendimento	dos	restantes	alunos.	

26.B.	–	Os	alunos	ditos	“normais”	beneficiam	com	a	inclusão	de	colegas	com	n.e.e.	na	

sua	turma.	

	

27.A.	-	Os	alunos	com	n.e.e.	têm	mais	sucesso	se	educados	numa	sala	de	aula	regular.	

27.B.	 -	Os	 alunos	 com	n.e.e.	 adquirem	mais	 competências	 se	 educados	numa	 classe	

especial.	

	

28.A.	–	Os	bons	alunos	são	prejudicados	quando	têm	de	colaborar	com	os	seus	pares	

com	n.e.e..	

28.B.	–	Promover	a	cooperação	entre	os	alunos	beneficia	o	processo	de	aprendizagem	

de	todos.	

	

29.A.	–	Os	alunos	ditos	“normais”	não	conseguem	estabelecer	interacções	adequadas	

com	os	seus	pares	que	têm	n.e.e..	

29.B.	-	A	inclusão	de	alunos	com	n.e.e.	na	sala	de	aula	promove	interacções	adequadas	

entre	todos.	

	

30.A.	–	A	criança	com	n.e.e.	não	é	geralmente	bem	aceite	pelos	colegas	da	classe	e	da	

escola.	

30.B.	–	A	 inclusão	de	uma	criança	com	n.e.e.	na	sala	de	aula	promove	nos	colegas	a	

aceitação	e	compreensão	das	diferenças.	
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Responda	a	este	segundo	grupo	de	questões	de	acordo	com	a	percepção	que	

tem	da	sua	realidade	educativa.	

Assinale	de	acordo	com	a	sua	opinião,	Sim	ou	Não,	com	uma		x.	

	

	

1.	Sinto	que:	Tenho	as	competências	necessárias	para	ajudar	os	alunos	com	e	sem	n.e.e.	a	

interagirem	mutuamente,de	forma	positiva	

Não		c																												Sim		c							

2.	Sinto	que:	Sei	como	e	onde	recolher	informação	acerca	de	como	incluir	crianças	com	

n.e.e.	na	sala	de	aula.																																																																													

Não		c																												Sim		c							

	

3.	 Sinto	 que:	 Necessito	 de	 mais	 “formação”	 antes	 de	 incluir	 com	 sucesso	 alunos	 com	

n.e.e.	na	minha	sala	de	aula.																																																																		

Não		c																												Sim		c							

	

4.	Sinto	que:	Tenho	“informação”	suficiente	sobre	como	incluir	um	aluno	com	n.e.e.	na	

minha	sala	de	aula.																																																																																

Não		c																												Sim		c							

	

5.	 Sinto	 que:	 Tenho	 as	 capacidades	 necessárias	 para	 adaptar	 os	 materiais	 necessários	

para	a	maioria	das	crianças	com	n.e.e..																																																	

Não		c																												Sim		c							

	

6.	Sinto	que:	Tenho	pessoal	de	apoio	competente	para	me	ajudar	a	incluir	os	alunos	com	

n.e.e.,	na	escola	e	na	minha	sala	de	aula.																																					

Não		c																												Sim		c							

	

7.	Sinto	que:	Com	a	ajuda	dos	 restantes	elementos	da	Equipa,	posso	 implementar	com	

sucesso	os	Planos	Educativos	Individuais	dos	alunos	com	n.e.e..					

Não		c																												Sim		c							
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8.	 Sinto	 que:	 Utilizo	 os	 meus	 métodos	 e	 estratégias	 de	 ensino	 habituais,	 quando	 as	

crianças	com	n.e.e.	estão	na	minha	sala.				

Não		c																												Sim		c							

	

9.	Sinto	que:	Sou	capaz	de	lidar	com	a	diferenciação	curricular	dentro	da	minha	sala	de	

aula.																																																																																																							

Não		c																												Sim		c							

	

10.	Sinto	que:	 Sou	capaz	de	 incluir	com	sucesso	um	aluno	com	n.e.e.	na	minha	sala	de	

aula.					

Não		c																												Sim		c							

																																																																																																	

	

	

OBRIGADO	PELA	SUA	COLABORAÇÃO.	
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ANEXO	IV	–	ENTREVISTA	

	

Departamento	de	Psicología	y		Antropología	

																									BADAJOZ				(06070)	

 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
														E-mail:		

	

GUIÃO	DA	ENTREVISTA	

Explicação	do	que	se	pretende	com	a	entrevista	

	

A	entrevista	enquadra-se	num	estudo	que	estamos	a	 fazer	e	que	tem	como	objetivo	

geral	 conhecer	 as	 opiniões	 dos	 professores	 acerca	 das	 suas	 atitudes	 e	 posturas	

aquando	do	processo	de	ensino	aprendizagem	em	turmas	com	alunos	com	NEE	e	de	

acordo	com	o	novo	enquadramento	legal	para	a	inclusão	(Decreto-Lei	nº	3/2008).	

	

Nesse	sentido	gostaríamos	de	lhe	colocar	as	seguintes	questões:	

1. Há	quantos	anos	trabalha	como	professor?	

	

	

	

2. Sempre	no	3º	Ciclo?	

	

	

	

3. Qual	a	sua	formação-base?		

FACULTAD		DE			EDUCACIÓN	
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4. Tem	outro	tipo	de	formação?	

	

	

	

5. A	formação	contínua	tem	sido	uma	preocupação?	

	

	

	

6. Há	quanto	tempo	trabalha	com	turmas	com	alunos	com	NEE?	

	

	

	

7. Quando	 fez	 a	 sua	 formação	 Base,	 preparam-no	 para	 trabalhar	 com	 alunos	

com	necessidades	educativas	especiais?	

	

	

	

8. Já	tem	uma	década	de	ensino.	Qual	o	balanço	global	que	faz	do	processo	de	

inclusão	das	crianças	com	NEE	na	última	década?	

	

	

	

9. Dada	a	 relevância	da	 legislação,	 como	valoriza	o	contributo	dado	pelo	novo	

(Decreto-Lei	nº	3/2008)	em	todo	o	processo?	
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10. Da	sua	experiência	enquanto	professor(a)	de	alunos	com	NEE	integrados	em	

turmas	do	regular,	acha	que	tem	todas	as	condições	necessárias	para	intervir?	

	

	

	

11. Acha	que	estes	alunos	na	sala	prejudicam	os	outros?	

	

	

	

12. Tem	um	trabalho	acrescido	com	a	presença	destes	alunos	na	sua	disciplina?	

	

	

	

13. Ou	considera	que	esse	trabalho	se	enquadra	na	diferenciação	pedagógica	que	

tem	de	ter	em	conta	quando	prepara	as	suas	aulas?	

	

	

	

14. Acha	 que	 a	 sua	 formação	 académica	 foi	 adequada	 para	 lidar	 com	 estas	

situações?	

	

	

	

15. Experiência	adquirida	teve	mais	influência?	Formação	contínua?	Trabalho	em	

equipa	desenvolvido	na	escola?	

	

	

	

16. Acha	que,	da	parte	do	Ministério	da	Educação,	há	uma	gestão	adequada	dos	

recursos	necessários	para	a	inclusão	destes	alunos?	
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17. Considera	que	na	Escola	atual	estão	criadas	todas	as	condições	para	termos	

uma	Escola	para	todos?	

	

	

	

18. Concorda	com	a	Inclusão?	

	

	

	

19. Qual	a	sua	opinião	acerca	deste	tipo	de	estudo?	

	

	

	

	

	

	

Obrigada!	
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ANEXO	V	–	CORPO	LEGISLATIVO	

	

	

1.-Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo			

	

A	Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo	data	de	14	de	Outubro	de	1986	e	prevê	o	

enquadramento,	 caracterização	 e	 definição	 de	 sistema	 educativo.	 No	 que	 toca	 à	

educação	 inclusiva	e	nomeadamente	à	 inclusão	de	alunos	 com	NEE	este	documento	

aborda	nos	seus	artigos	as	seguintes	questões:	

	

Artigo	2.º	(Princípios	gerais)	

1	–	Todos	os	portugueses	têm	direito	à	educação	e	à	cultura,	nos	termos	da	

Constituição	da	República	

2	–	É	da	especial	 responsabilidade	do	Estado	promover	a	democratização	

do	ensino,	garantindo	o	direito	a	uma	justa	e	efetiva	 igualdade	de	oportunidades	

no	acesso	e	sucesso	escolares.	

3	 –	 No	 acesso	 à	 educação	 e	 na	 sua	 prática	 é	 garantido	 a	 todos	 os	

portugueses	o	respeito	pelo	princípio	da	 liberdade	de	aprender	e	de	ensinar,	com	

tolerância	 para	 com	 as	 escolhas	 possíveis,	 tendo	 em	 conta,	 designadamente,	 os	

seguintes	princípios:	

a)	 O	 Estado	 não	 pode	 atribuir-se	 o	 direito	 de	 programar	 a	 educação	 e	 a	

cultura	 segundo	 quaisquer	 diretrizes	 filosóficas,	 estéticas,	 políticas,	

ideológicas	ou	religiosas;	

b)	O	ensino	público	não	será	confessional;	

c)	É	garantido	o	direito	de	criação	de	escolas	particulares	e	cooperativas.	

4	–	O	sistema	educativo	responde	às	necessidades	resultantes	da	realidade	

social,	contribuindo	para	o	desenvolvimento	pleno	e	harmonioso	da	personalidade	
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dos	 indivíduos,	 incentivando	 a	 formação	 de	 cidadãos	 livres,	 responsáveis,	

autónomos	e	solidários	e	valorizando	a	dimensão	humana	do	trabalho.	

5	 –	 A	 educação	 promove	 o	 desenvolvimento	 do	 espírito	 democrático	 e	

pluralista,	 respeitador	 dos	 outros	 e	 das	 suas	 ideias,	 aberto	 ao	 diálogo	 e	 à	 livre	

troca	de	opiniões,	 formando	 cidadãos	 capazes	 de	 julgarem	 com	espírito	 crítico	 e	

criativo	 o	 meio	 social	 em	 que	 se	 integram	 e	 de	 se	 empenharem	 na	 sua	

transformação	progressiva.	

	

Artigo	7.º	(Objetivos)	

São	objetivos	do	ensino	básico:	

a)	Assegurar	uma	formação	geral	comum	a	todos	os	portugueses	que	lhes	

garanta	a	descoberta	e	o	desenvolvimento	dos	seus	interesses	e	aptidões,	

capacidade	de	raciocínio,	memória	e	espírito	crítico,	criatividade,	sentido	

moral	 e	 sensibilidade	 estética,	 promovendo	 a	 realização	 individual	 em	

harmonia	com	os	valores	da	solidariedade	social;	

b)	 Assegurar	 que	 nesta	 formação	 sejam	 equilibradamente	 inter-

relacionados	o	saber	e	o	saber	fazer,	a	teoria	e	a	prática,	a	cultura	escolar	

e	a	cultura	do	quotidiano;	

c)	 Proporcionar	 o	 desenvolvimento	 físico	 e	 motor,	 valorizar	 as	 atividades	

manuais	e	promover	a	educação	artística,	de	modo	a	sensibilizar	para	as	

diversas	formas	de	expressão	estética,	detetando	e	estimulando	aptidões	

nesses	domínios;	

d)	 Proporcionar	 a	 aprendizagem	 de	 uma	 primeira	 língua	 estrangeira	 e	 a	

iniciação	de	uma	segunda;	

e)	 Proporcionar	 a	 aquisição	 dos	 conhecimentos	 basilares	 que	 permitam	 o	

prosseguimento	 de	 estudos	 ou	 a	 inserção	 do	 aluno	 em	 esquemas	 de	

formação	profissional,	bem	como	facilitar	a	aquisição	e	o	desenvolvimento	

de	métodos	e	instrumentos	de	trabalho	pessoal	e	em	grupo,	valorizando	a	

dimensão	humana	do	trabalho;	
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f)	 Fomentar	 a	 consciência	 nacional	 aberta	 à	 realidade	 concreta	 numa	

perspetiva	de	humanismo	universalista,	de	solidariedade	e	de	cooperação	

internacional;	

g)	Desenvolver	o	conhecimento	e	o	apreço	pelos	valores	característicos	da	

identidade,	língua,	história	e	cultura	portuguesas;	

h)	 Proporcionar	aos	alunos	 experiências	que	 favoreçam	a	 sua	maturidade	

cívica	e	sócio	afetiva,	criando	neles	atitudes	e	hábitos	positivos	de	relação	

e	 cooperação,	 quer	 no	 plano	 doe	 seus	 vínculos	 de	 família,	 quer	 no	 da	

intervenção	consciente	e	responsável	na	realidade	circundante;	

i)	Proporcionar	a	aquisição	de	atitudes	autónomas,	visando	a	formação	de	

cidadãos	civicamente	responsáveis	e	democraticamente	intervenientes	na	

vida	comunitária;	

j)	Assegurar	às	crianças	com	necessidades	educativas	específicas,	devidas,	

designadamente,	a	deficiências	físicas	e	mentais,	condições	adequadas	ao	

seu	desenvolvimento	e	pleno	aproveitamento	das	suas	capacidades;	

l)	Fomentar	o	gosto	por	uma	constante	atualização	de	conhecimentos;	

m)	 Participar	 no	 processo	 de	 informação	 e	 orientação	 educacionais	 em	

colaboração	com	as	famílias;	

n)	 Proporcionar,	 em	 liberdade	 de	 consciência,	 a	 aquisição	 de	 noções	 de	

educação	cívica	e	moral;	

o)	Criar	condições	de	promoção	do	sucesso	escolar	e	educativo	a	todos	os	

alunos.	

	

Artigo	17.º	(Âmbito	e	objetivos	da	educação	especial)	

1	 –	 A	 educação	 especial	 visa	 a	 recuperação	 e	 integração	 socioeducativas	

dos	 indivíduos	 com	 necessidades	 educativas	 específicas	 devidas	 a	 deficiências	

físicas	e	mentais.	



	

	
364	

2	–	A	educação	especial	integra	atividades	dirigidas	aos	educandos	e	ações	

dirigidas	às	famílias,	aos	educadores	e	às	comunidades.	

3	 –	 No	 âmbito	 dos	 objetivos	 do	 sistema	 educativo,	 em	 geral,	 assumem	

relevo	na	educação	especial:	

a)	O	desenvolvimento	das	potencialidades	físicas	e	intelectuais;	

b)	A	ajuda	na	aquisição	da	estabilidade	emocional;	

c)	O	desenvolvimento	das	possibilidades	de	comunicação;	

d)	A	redução	das	limitações	provocadas	pela	deficiência;	

e)	 O	 apoio	 na	 inserção	 familiar,	 escolar	 e	 social	 de	 crianças	 e	 jovens	

deficientes;	

f)	O	desenvolvimento	da	 independência	a	todos	os	níveis	em	que	se	possa	

processar;	

g)	A	preparação	para	uma	adequada	formação	profissional	e	integração	na	

vida	ativa.	

	

Artigo	18.º	(Organização	da	educação	especial)	

1	 –	 A	 educação	 especial	 organiza-se	 preferencialmente	 segundo	 modelos	

diversificados	 de	 integração	 em	 estabelecimentos	 regulares	 de	 ensino,	 tendo	 em	

conta	 as	 necessidades	 de	 atendimento	 específico,	 e	 com	 apoios	 de	 educadores	

especializados.	

2	 –	A	 educação	 especial	 processar-se-á	 também	em	 instituições	 específicas	

quando	comprovadamente	o	exijam	o	tipo	e	o	grau	de	deficiência	do	educando.	

3	 –	 São	 também	 organizadas	 formas	 de	 educação	 especial	 visando	 a	

integração	profissional	do	deficiente.	

4	 –	 A	 escolaridade	 básica	 para	 crianças	 e	 jovens	 deficientes	 deve	 ter	

currículos	 e	 programas	 devidamente	 adaptados	 às	 características	 de	 cada	 tipo	 e	

grau	 de	 deficiência,	 assim	 como	 formas	 de	 avaliação	 adequadas	 às	 dificuldades	

específicas.	
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5	 –	 Incumbe	 ao	 Estado	 promover	 e	 apoiar	 a	 educação	 especial	 para	

deficientes.	

6	 –	 As	 iniciativas	 de	 educação	 especial	 podem	 pertencer	 ao	 poder	 central,	

regional	 ou	 local	 ou	 a	 outras	 entidades	 coletivas,	 designadamente	 associações	 de	

pais	e	de	moradores,	organizações	cívicas	e	confessionais,	organizações	sindicais	e	

de	empresa	e	instituições	de	solidariedade	social.	

7	 –	 Ao	 ministério	 responsável	 pela	 coordenação	 da	 política	 educativa	

compete	 definir	 as	 normas	 gerais	 da	 educação	 especial,	 nomeadamente	 nos	 seus	

aspetos	pedagógicos	e	técnicos,	e	apoiar	e	fiscalizar	o	seu	cumprimento	e	aplicação.	

8	 –	 Ao	 Estado	 cabe	 promover,	 a	 nível	 nacional,	 ações	 que	 visem	 o	

esclarecimento,	a	prevenção	e	o	tratamento	precoce	da	deficiência.	

	

Artigo	33.º	(Qualificação	para	outras	funções	educativas)	

1	 –	 Adquirem	 qualificação	 para	 a	 docência	 em	 educação	 especial	 os	

educadores	de	infância	e	os	professores	do	ensino	básico	e	secundário	com	prática	

de	 educação	 ou	 de	 ensino	 regular	 ou	 especial	 que	 obtenham	 aproveitamento	 em	

cursos	 especialmente	 vocacionados	 para	 o	 efeito	 realizados	 em	 escolas	 superiores	

que	disponham	de	recursos	próprios	nesse	domínio.	

2	 –	 Nas	 instituições	 de	 formação	 referidas	 no	 n.º	 1	 do	 artigo	 31.º	 podem	

ainda	ser	ministrados	cursos	especializados	de	administração	e	 inspeção	escolares,	

de	animação	sociocultural,	de	educação	de	base	de	adultos	e	outros	necessários	ao	

desenvolvimento	do	sistema	educativo.	

3	 –	 São	 qualificados	 para	 o	 exercício	 das	 atividades	 de	 apoio	 educativo	 os	

indivíduos	habilitados	com	formação	superior	adequada.	
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2.-	Decreto-Lei	nº	3/2008	

	

O	 decreto-lei,	 com	 data	 de	 7	 de	 Janeiro	 de	 2008,	 define,	 segundo	 Moreira	

(n.d.),	os	apoios	específicos	a	prestar	às	crianças	e	aos	jovens	com	NEE	possibilitando,	

assim,	uma	adequação	do	processo	educativo	às	deficiências	ou	incapacidades	destes	

alunos,	prevê	a	frequência	de	ações	de	formação	em	educação	especial	por	parte	dos	

professores	que	terão	a	cargo	alunos	com	NEE,	ações	estas	a	desenvolver	em	escolas	e	

faculdades	de	educação,	e	define,	ainda,	a	 inserção	de	áreas	curriculares	específicas,	

muitas	das	quais	até	à	data	não	eram	consideradas	nos	planos	curriculares,	entre	as	

quais	a	leitura	e	escrita	em	Braille	e	a	atividade	motora	adaptada.		

	

Relativamente	 a	 este	 decreto-lei	 são	 de	 realçar,	 para	 o	 nosso	 estudo,	 os	

seguintes	artigos:	

	

Artigo	4.º	(Organização)	

1	—	 As	 escolas	 devem	 incluir	 nos	 seus	 projetos	 educativos	 as	 adequações	

relativas	 ao	 processo	 de	 ensino	 e	 de	 aprendizagem,	 de	 carácter	 organizativo	 e	 de	

funcionamento,	 necessárias	 para	 responder	 adequadamente	 às	 necessidades	

educativas	 especiais	 de	 carácter	 permanente	 das	 crianças	 e	 jovens,	 com	 vista	 a	

assegurar	 a	 sua	maior	 participação	 nas	 atividades	 de	 cada	 grupo	 ou	 turma	 e	 da	

comunidade	escolar	em	geral.	

2	 —	 Para	 garantir	 as	 adequações	 de	 carácter	 organizativo	 e	 de	

funcionamento	referidas	no	número	anterior,	são	criadas	por	despacho	ministerial:	

a)	Escolas	de	referência	para	a	educação	bilingue	de	alunos	surdos;	

b)	Escolas	de	referência	para	a	educação	de	alunos	cegos	e	com	baixa	visão.	

3	 —	 Para	 apoiar	 a	 adequação	 do	 processo	 de	 ensino	 e	 de	 aprendizagem	

podem	 as	 escolas	 ou	 agrupamentos	 de	 escolas	 desenvolver	 respostas	 específicas	
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diferenciadas	 para	 alunos	 com	 perturbações	 do	 espectro	 do	 autismo	 e	 com	

multideficiência,	designadamente	através	da	criação	de:	

a)	 Unidades	 de	 ensino	 estruturado	 para	 a	 educação	 de	 alunos	 com	

perturbações	do	espectro	do	autismo;	

b)	 Unidades	 de	 apoio	 especializado	 para	 a	 educação	 de	 alunos	 com	

multideficiência	e	surdocegueira	congénita.	

4	 —	 As	 respostas	 referidas	 nas	 alíneas	 a)	 e	 b)	 do	 número	 anterior	 são	

propostas	 por	 deliberação	 do	 conselho	 executivo,	 ouvido	 o	 conselho	 pedagógico,	

quando	numa	escola	ou	grupos	de	escolas	limítrofes,	o	número	de	alunos	o	justificar	

e	 quando	 a	 natureza	 das	 respostas,	 dos	 equipamentos	 específicos	 e	 das	

especializações	profissionais,	justifiquem	a	sua	concentração.	

5	 —	 As	 unidades	 referidas	 no	 n.º	 3	 são	 criadas	 por	 despacho	 do	 diretor	

regional	de	educação	competente.	

	

Artigo	8.º	(Programa	educativo	individual)	

1	—	O	programa	educativo	individual	é	o	documento	que	fixa	e	fundamenta	

as	respostas	educativas	e	respetivas	formas	de	avaliação.	

2	—	O	programa	educativo	individual	documenta	as	necessidades	educativas	

especiais	da	criança	ou	jovem,	baseadas	na	observação	e	avaliação	de	sala	de	aula	e	

nas	informações	complementares	disponibilizadas	pelos	participantes	no	processo.	

3	—	O	programa	educativo	individual	integra	o	processo	individual	do	aluno.	

	

Artigo	17.º	(Apoio	pedagógico	personalizado)	

1	—	Para	efeitos	do	presente	decreto	-lei	entende	-se	por	apoio	pedagógico	

personalizado:	

a)	 O	 reforço	 das	 estratégias	 utilizadas	 no	 grupo	 ou	 turma	 aos	 níveis	 da	

organização,	do	espaço	e	das	atividades;	
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b)	 O	 estímulo	 e	 reforço	 das	 competências	 e	 aptidões	 envolvidas	 na	

aprendizagem;	

c)	A	antecipação	e	reforço	da	aprendizagem	de	conteúdos	lecionados	no	seio	

do	grupo	ou	da	turma;	

d)	O	reforço	e	desenvolvimento	de	competências	específicas.	

2	—	O	apoio	definido	nas	alíneas	a),	b)	e	c)	do	número	anterior	é	prestado	

pelo	educador	de	infância,	pelo	professor	de	turma	ou	de	disciplina,	conforme	o	nível	

de	educação	ou	de	ensino	do	aluno.	

3	—	O	apoio	definido	na	alínea	d)	do	n.º	1	é	prestado,	consoante	a	gravidade	

da	 situação	 dos	 alunos	 e	 a	 especificidade	 das	 competências	 a	 desenvolver,	 pelo	

educador	 de	 infância,	 professor	 da	 turma	 ou	 da	 disciplina,	 ou	 pelo	 docente	 de	

educação	especial.	

	

	

Artigo	18.º	(Adequações	curriculares	individuais)	

1	 —	 Entende	 -se	 por	 adequações	 curriculares	 individuais	 aquelas	 que,	

mediante	o	parecer	do	conselho	de	docentes	ou	conselho	de	turma,	conforme	o	nível	

de	 educação	 e	 ensino,	 se	 considere	 que	 têm	 como	 padrão	 o	 currículo	 comum,	 no	

caso	 da	 educação	 pré	 -escolar	 as	 que	 respeitem	 as	 orientações	 curriculares,	 no	

ensino	básico	as	que	não	põem	em	causa	a	aquisição	das	competências	terminais	de	

ciclo	e,	no	ensino	secundário,	as	que	não	põem	em	causa	as	competências	essenciais	

das	disciplinas.	

2	 —	 As	 adequações	 curriculares	 podem	 consistir	 na	 introdução	 de	 áreas	

curriculares	 específicas	 que	 não	 façam	 parte	 da	 estrutura	 curricular	 comum,	

nomeadamente	leitura	e	escrita	em	braille,	orientação	e	mobilidade;	treino	de	visão	

e	a	atividade	motora	adaptada,	entre	outras.	

3	—	A	adequação	do	currículo	dos	alunos	surdos	com	ensino	bilingue	consiste	

na	introdução	de	áreas	curriculares	específicas	para	a	primeira	língua	(L1),	segunda	

língua	(L2)	e	terceira	língua	(L3):	



	

	
369	

	

a)	A	língua	gestual	portuguesa	(L1),	do	pré	-escolar	ao	ensino	secundário;	

b)	O	português	segunda	língua	(L2)	do	pré	-escolar	ao	ensino	secundário;	

c)	A	introdução	de	uma	língua	estrangeira	escrita	(L3)	do	3.º	ciclo	do	ensino	

básico	ao	ensino	secundário.	

4	—	As	adequações	curriculares	podem	consistir	igualmente	na	introdução	de	

objetivos	e	conteúdos	intermédios	em	função	das	competências	terminais	do	ciclo	ou	

de	curso,	das	características	de	aprendizagem	e	dificuldades	específicas	dos	alunos.	

5	—	As	adequações	 curriculares	 individuais	podem	traduzir	 -se	na	dispensa	

das	 atividades	 que	 se	 revelem	 de	 difícil	 execução	 em	 função	 da	 incapacidade	 do	

aluno,	só	sendo	aplicáveis	quando	se	verifique	que	o	recurso	a	tecnologias	de	apoio	

não	 é	 suficiente	 para	 colmatar	 as	 necessidades	 educativas	 resultantes	 da	

incapacidade.	

	

Artigo	22.º	(Tecnologias	de	apoio)	

Entende	 -se	 por	 tecnologias	 de	 apoio	 os	 dispositivos	 facilitadores	 que	 se	

destinam	a	melhorar	 a	 funcionalidade	 e	 a	 reduzir	 a	 incapacidade	do	aluno,	 tendo	

como	 impacte	permitir	o	desempenho	de	atividades	e	a	participação	nos	domínios	

da	aprendizagem	e	da	vida	profissional	e	social.	

	

Artigo	28.º	(Serviço	docente)	

1	 —	 Sem	 prejuízo	 do	 disposto	 no	 número	 seguinte,	 as	 áreas	 curriculares	

específicas	definidas	no	n.º	2	do	artigo	18.º,	os	conteúdos	mencionados	no	n.º	3	do	

mesmo	 artigo	 e	 os	 conteúdos	 curriculares	 referidos	 no	 n.º	 3	 do	 artigo	 21.º	 são	

lecionadas	por	docentes	de	educação	especial.	

2	—	Os	quadros	dos	agrupamentos	de	escolas	devem,	nos	termos	aplicáveis	

ao	restante	pessoal	docente,	ser	dotados	dos	necessários	lugares.	
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3	—	A	docência	da	área	curricular	ou	da	disciplina	de	LGP	pode	ser	exercida,	

num	 período	 de	 transição	 até	 à	 formação	 de	 docentes	 surdos	 com	 habilitação	

própria	 para	 a	 docência	 de	 LGP,	 por	 profissionais	 com	 habilitação	 suficiente:	

formadores	surdos	de	LGP	com	curso	profissional	de	formação	de	formadores	de	LGP	

ministrado	pela	Associação	Portuguesa	de	Surdos	ou	pela	Associação	de	Surdos	do	

Porto.	

4	 —	 A	 competência	 em	 LGP	 dos	 docentes	 surdos	 e	 ouvintes	 deve	 ser	

certificada	 pelas	 entidades	 reconhecidas	 pela	 comunidade	 linguística	 surda	 com	

competência	para	o	exercício	da	certificação	e	da	formação	em	LGP	que	são,	à	data	

da	publicação	deste	decreto	-lei,	a	Associação	Portuguesa	de	Surdos	e	a	Associação	

de	Surdos	do	Porto.	

5	—	 O	 apoio	 à	 utilização	 de	 materiais	 didáticos	 adaptados	 e	 tecnologias	 de	

apoio	é	da	responsabilidade	do	docente	de	educação	especial.	

	

	

	

	 	



	

	
371	

	

ANEXO	VI	INTRODUÇÃO	EM	ESPANHOL	

	

Hoy	en	día,	la	escuela	se	enfrenta	a	una	importante	heterogeneidad	social	y	

cultural.	 Esta	 realidad	 implica	 la	 construcción	 de	 un	 diseño	 diferente	 en	 cuanto	 a	 la	

organización	del	entramado	escolar.	Una	nueva	arquitectura	que	supera	el	camino	de	

la	uniformidad	y	normalidad	legislativa,	reconociendo	el	derecho	a	la	“diferencia”.	Un	

campo	 emergente	 que	 postula	 la	 diversidad	 como	 aspecto	 enriquecedor	 de	 la	

comunidad,	ya	que	esa	diferencia	no	es	sinónimo	de	desigualdad,	sino	de	diversidad,	

donde	los	beneficios	resultantes	de	un	aprendizaje	para	todos	y	todas	son	evidentes.	

Tomar	partido	por	la	“escuela	inclusiva”	es	generar	un	original	marco	escolar	

que	 ofrece	 a	 cada	 estudiante	 unas	 oportunidades	 de	 desarrollo	 ajustadas	 a	 sus	

necesidades;	 un	 espacio	 de	 aprendizaje	 para	 crecer	 y	 aprender,	 respetando	 su	

dignidad,	 aceptando	 sus	 ritmos	de	aprendizaje	 y	 su	potencial	 cognitivo.	 Y	es,	 en	ese	

escenario,	 donde	 también	 requieren	 atención	 aquellos	 sujetos	 que	 presentan	

necesidades	 educativas	 especiales	 (NEE),	 no	 sólo	 pensamos	 en	 el	 apoyo	 educativo	

específico,	sino	que	ampliamos	su	radio	de	acción	para	todos	los	niños	y	sus	posibles	

dificultades	de	aprendizaje.		

Implica,	pues,	trabajar	con	la	diversidad	de	tiempo	y	de	espacio,	de	sujetos	y	

de	organizaciones,	 de	 recursos	 y	de	estrategias,	 de	normas	 y	de	procesos,	 de	 forma	

interactiva	y	sistémica,	por	lo	que	los	esfuerzos	deben	dirigirse	tanto	a	la	aceptación	de	

todos	los	usuarios	como	al	esfuerzo	colectivo	que	supone	apostar	por	la	equiparación	

de	 las	 oportunidades	 de	 desarrollo	 de	 facto.	 En	 esa	 dirección,	 cobra	 pleno	 sentido	

adaptar	 los	 Planes	 de	 Estudio	 de	 los	 nuevos	 formadores,	 la	 Universidad	 no	 puede	

permanecer	 de	 espaldas	 a	 la	 diversificación	 de	 nuevas	 prácticas	 pedagógicas,	

construcción	 de	 aprendizajes	 más	 significativos	 y	 funcionales,	 adaptación	 de	

herramientas	 y	 procedimentos	 de	 enseñanza,	 articulación	 normativa	 de	 gestión	 de	

procesos	normalizadores	de	forma	natural,	compreensiva	y	desde	la	equidad,...		todos	

ellos	son	los	objetivos	que	se	imponen	en	este	nuevo	milenio.	Pero	es	obvio	que	para	

que	 se	 produzca	 lo	 que	 la	 escuela	 realmente	 demanda,	 esa	 transformación	 se	 debe	
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sentir	desde	dentro	hacia	fuera,	desde	fuera	hacia	dentro,	y	con	procesos	simbióticos	

de	arriba-abajo	y	de	abajo-arriba,	por	todo	ello	no	podemos	olvidar	el	interior	de	cada	

miembro,	 de	 cada	 profesor/a	 implicado	 en	 el	 processo,	 de	 ahí	 la	 importacia	 de	 la	

actitud	de	cada	uno	frente	a	estas	profundas	transformaciones	del	sistema	educativo	

en	su	conjunto	y	por	ende	del	sistema	social	en	general.	

Siguiendo	 este	 argumentario,	 podemos	 abundar	 en	 esa	 nueva	 noción	 de		

escuela,	 cuyos	 procesos	 sociales	 permeables	 no	 pueden	 reducirse	 a	 las	 paredes	

limítrofes	de	su	gestión	fundamentalmente	homogeneizadora;	el	aula,	cualquier	clase,		

está	 situada	 en	 un	 entorno	 con	 los	 que	 mantiene	 un	 sistema	 de	 relaciones	

transacionales	y	que	suele	ser	vital	para	sus	interacciones	cotidianas,	para	sus	procesos	

de	 desarrollo,	 	 para	 sus	 intercambios	 comunicativos,	 para	 su	 equilibrio	 en	 suma.	

Entendido	como	un	microsistema,	la	escuela	y	sus	diversos	agentes,	no	son	neutrales,	

por	ello	surge	la	necesidad	de	operativizar	conceptos	y/o	principios	sociales	donde	el	

maestro/a	 aparece	 como	 un	 “agente	 social”	más.	 No	 se	 puede	 negar,	 ni	 ocultar	 su	

participación	 “ad	 hoc”	 en	 esta	 relación	 de	 poder,	 que	 los	 términos	 de	 intercambio	

permiten	en	todas	sus	dimensiones	(emocionales,	culturales,	 laborales,...).	La	escuela	

refleja	 la	 sociedad	 y	 puede,	 dentro	 de	 sus	 límites,	 contribuir	 a	 poner	 en	 práctica	

aquellos	cambios	que	presumiblemente	puede	alcanzar	o	incorporar	al	macrosistema	

conformado	por	la	misma	sociedad	que	la	acoge	en	su	seno.	

A	 medida	 que	 se	 ha	 ido	 expandiendo	 y	 consolidando	 los	 programas	 para	

niños	con	necesidades	educativas	especiales,	merced	a	una	 legislación	apropiada,	un	

sustrato	 social	 más	 equitativo,	 un	 desarrollo	 socioeconómico	 más	 alto,	 una	mayor	

conciencia	de	 justicia	 social...	 se	ha	desplazado	 la	posición	“global”	y	abstracta	hacia	

una	 dimensión	 más	 personalizada	 del	 fenómeno	 educacional,	 de	 la	 importancia	

atribuida	 a	 la	 especificidad	 de	 cada	 niño/a,	 de	 su	 individualidad,	 de	 su	 positivo	

desarrollo	y	de	su	capacidad	para	realizar	un	papel	activo	en	su	propio	aprendizaje.	En	

ese	sentido,	entendemos	que	es	muy	importante	que	exista	una	legislación,	con	el	fin	

de	rediseñar	y	mejorar	la	escuela	en	general;	una	regulación	normativa	consensuada	a	

medio	y	 largo	plazo,	 y	creemos	que	es	 tan	necesaria	como	un	estudio	a	 través	de	 la	

práctica	 reflexiva	 puesto	 que	 sin	 un	 riguroso	 análisis,	 los	 nuevos	 planteamientos	

pierden	 sentido	 y	 la	 intervención	 transformadora	 de	 todo	 el	 proceso	 educativo	
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carecería	de	consistencia,	rigor	y	sostenibilidad;	cambiar	el	sistema	educativo,	cambiar	

la	 escuela	 no	 es	 nada	 fácil	 porque	 es	 un	 constructo	 que	 está	 abierto	 a	 múltiples	

realidades	 por	 su	 inherente	 carácter	 heterogéneo.	 Y	 es,	 en	 este	 proceso	 de	 cambio	

recurrente,	donde	las	actitudes	de	los	profesores	hacia	los	mismos	estudiantes,	hacia	

nuevas	 fórmulas	 de	 trabajo,	 hacia	 otros	 programas	 de	 intervención,	 hacia	

herramientas	educativas	alternativas,...	alcanzan	un	protagonismo	inusitado	porque	no	

es	ninguna	cuestión	baladí,	y	no	se	puede	menospreciar	la	actitud	de	un	maestro	para	

el	desarrollo	de	cualquier	proceso	educativo	y	en	especial,	si	ese	professor	trabaja	con	

alumnos	con	NEE.	

La	 evolución	 de	 tales	 conceptos	 han	 sido	 acompañados	 de	 nuevas	 ideas-

fuerza	 que	 eliminan	 prácticas	 discriminatorias	 de	 cara	 a	 la	 “diferencia”,	 tanto	 en	 el	

plano	 escolar	 a	 nivel	 afectivo,	 emocional	 o	 académico	 como	 en	 el	 plano	 social.	 La	

nueva	 construcción	 identitaria	 de	 la	 diferencia	 escolar	 y/o	 social	 permite	 señalar	un	

nuevo	marco	de	 comprensión	 respecto	a	actitudes	 y	a	 valores,	 donde	 la	 asignación	

hecha	a	 la	noción	de	“adaptación	 ideal”	ha	sido	 instrumentalizada	puesto	que	 todos	

los	 modelos	 inclusivos	 se	 basan	 en	 el	 criterio	 de	 tolerancia,	 diferencia,	 convivencia	

cultural,	respeto	a	la	diversidad,	equidad...	

La	 legislación	 PL	 94-142,	 publicada	 en	 los	 EE.UU.	 en	 1975,	 el	 Informe	

Warnock,	publicado	en	el	Reino	Unido	en	1978	y	la	Declaración	de	Salamanca	(España)	

de	 1994	 vienen	 a	 poner	 en	 valor	 este	 nuevo	 paradigma	 de	 “Educación”	 con	

mayúsculas,	basado	en	la	concepción	de	que	todos	los	ciudadanos	tienen	los	mismos	

derechos	 y	 deben	 por	 lo	 tanto	 poder	 tener	 acceso	 a	 una	 educación	 universal	 y	

gratuita,	una	educación	a	la	medida	de	sus	necesidades	y	capacidades.	

Para	desarrollar	esta	propuesta,	en	consecuencia,	deberemos	reflexionar	de	

una	 manera	 muy	 especial	 sobre	 las	 posibles	 percepciones,	 atribuciones,	 intereses,	

habilidades,	motivaciones,	...	de	todos	los	actores	educativos	y/o	sociales	involucrados	

(padres,	 administradores,	 profesores,	 asociaciones,	 etc).	 Pero	 está	 claro	 que	 el	

conocimiento	 específico	 acerca	 de	 las	 actitudes	 de	 los	 profesores	 constituye	 un	

auténtico	 desafio,	 digno	 de	 ser	 cuestionado,	 no	 sólo	 relevante	 a	 nivel	 individual	 e	
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interpersonal	sino	porque	afecta	tangencialmente	al	desarrollo	interactivo	del	sistema	

educativo	al	cuestionar	la	llamada	“filosofía	de	la	inclusión”.	

La	 mayoría	 de	 las	 investigaciones	 sobre	 las	 actitudes	 de	 los	 profesores	

regulares	 frente	 a	 la	 integración/inclusión	 de	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	

especiales	 se	 realizaron	 en	 los	 EE.UU.,	 donde	 los	 requisitos	 legales	 permitían	 y	

canalizaban	 la	 educación	 de	 tales	 niños/as	 en	 un	 ambiente	 educativo	 “lo	 menos	

restrictivo	posible";	ello	se	tradujo	en	un	contacto	directo	con	los	estudiantes	con	esas	

características	y	motivó	de	manera	significativa	un	cambio	importante	en	las	actitudes	

de	 todos	 los	 implicados.	 Las	 preguntas	 que	 guiaron	 esos	 estudios	 se	 referían	 a	 la	

importancia	 que	 las	 actitudes	 de	 los	 maestros	 representan	 para	 el	 éxito	 de	 los	

estudiantes	con	necesidades	educativas	especiales,	al	 igual	que	eran	 relevantes	para	

identificar	los	cambios	necesarios	si	pretendemos	lograr	una	escuela	verdaderamente	

democrática	y	participativa.	

Diferentes	 estudios	 e	 investigaciones	 se	 han	 hecho	 desde	 entonces	 para	

ilustrar	 tales	 evidencias	 (Harasmin	&	Horne,	 1975;	 Foster	 y	otros,	 1978;	Cliné,	 1979;	

McCauley	et	al.,	1978,	 citado	por	 Larrivee	&	Cook,	1979;	Pedhazur,	1981,	 citado	por	

García	y	Alonso,	1985;	Wilson,	2000;	Correia,	2003;	Hegarty,	2003;	Madureira,	2005;	

Leitão,	2006).	Así	y	dentro	de	la	filosofía	inclusiva	más	actual	sobre	las	actitudes	de	los	

maestros	 hacia	 la	 integración	 escolar	 de	 los	 niños	 con	 necesidades	 educativas	

especiales	 se	 concluye	 que	 no	 existen	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 las	

actitudes	 de	 los	 profesores	 con	 respecto	 a	 aquellas	 que	 se	 desarrollan	 de	 cara	 a	 la	

integración	de	los	niños	con	necesidades	educativas	especiales,	y	aquellas	otras	que	se	

presentan	como	un	factor	crucial	general	para	el	éxito	de	cualquier	proceso	educativo	

inclusivo.	

“The	aspect	of	 integration	which	has	 received	 little	attention,	as	 compared	

with	 administrative,	 organizational,	 and	 instructional	 concerns,	 is	 the	 role	 of	 teacher	

attitude.	While	integration	may	be	imposed	by	binding	laws,	the	manner	in	which	the	

regular	 –	 classroom	 teacher	 responds	 to	 the	 needs	 of	 the	 special	 child	may	 be	 a	 far	

more	 potent	 variable	 in	 determining	 the	 success	 of	 mainstreaming	 than	 is	 any	

administrative	or	curricular	scheme.”	(Larrivee	&	Cook,	1979,	p.	316).	
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Sin	querer	caer	en	el	error	de	tratar	de	manera	ambigüa	toda	esta	propuesta	

inicial,	 hemos	 de	 mencionar	 que	 los	 conceptos	 de	 “inclusión”	 y	 de	 “integración	

escolar”	 son	 diferentes;	 parece	 necesario	 entonces,	 detenernos	 suscintamente	 para	

clarificar	 sobre	 el	 hecho	 de	 que	 a	 pesar	 de	 que	 puedan	 aparecer	 dicotómicamente	

expuestos,	 se	 usan	 con	 el	 mismo	 significado	 en	 muchas	 ocasiones,	 y	 ello	 se	 debe	

únicamente	a	 la	condición	temporal	de	 la	realización	de	 los	documentos	revisados	al	

utilizar	estudios	e	investigaciones	sobre	las	actitudes	de	los	profesores,	sobre	todo	en	

el	instrumento	metodológico.	Está	claro	que	a	estas	alturas	defendemos	y	creemos	en	

la	“Escuela	Inclusiva”,	no	obstante	hay	que	precisar	que	el	concepto	de	integración	se	

ha	utilizado	para	llevar	a	los	niños	con	necesidades	educativas	especiales	a	la	escuela,	

mientras	que	el	espacio	inclusivo	significa	"escuela	para	todos"	como	punto	de	partida,	

derecho	de	todos	los	niños/as,	por	lo		que	requiere	el	compromiso	y	la	coordinación	de	

en	todos	los	ámbitos	y	niveles	de	la	sociedad.	Sin	embargo,	pensamos	que	el	concepto	

que	actualmente	se	aproxima	a	nuestra	realidad	diaria	es	el	concepto	de	integración	y	

por	 lo	 tanto	 el	 uso	 de	 nuestro	 instrumento	 de	 “integración	 inicial”	 aunque	 nuestro	

estudio	apunta	a	la	inclusión	de	niños	con	necesidades	educativas	especiales	y	por	ello	

se	encuentra	plenamente	justificada	el	vector	evolutivo	que	los	articula.	

Nuestra	propuesta	de	trabajo	descansa	en	un	objeto	de	nuestro	estudio	muy	

acotado,	 puesto	 que	 pretendemos	 analizar	 las	 actitudes	 de	 los	 profesores	 y	 las	

variables	 que	 podrían	 influir	 en	 tales	 profesores	 hacia	 la	 inclusión	 de	 niños	 con	

necesidades	educativas	especiales	en	el	tercer	ciclo	del	sistema	regular	de	diferentes	

escuelas	portuguesas.	

Por	lo	tanto,	tenemos	la	intención	de	contribuir	a	una	mejor	comprensión	de	

los	posibles	obstáculos	que	enfrenta	la	inclusión	en	Portugal,	y	en	particular,	el	papel	

que	 determinadas	 variables	 tienen	 sobre	 las	 actitudes	 de	 los	 profesores	 hacia	 la	

inclusión	 de	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales.	 En	 esa	 dirección	

queremos	 indicar,	 que	 las	 motivaciones	 que	 nos	 han	 ayudado	 en	 la	 búsqueda	 y	

acotamiento	 de	 este	 problema	 son	 variadas.	 Razones	 de	 índole	 personal	 como	 el	

resultado	de	experiencias	de	carácter	formal	e	informal	en	cuanto	a	la	relación	con	la	

persona	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 y	 otros	 agentes	 educativos.	 Razones		

formativas	y	profesionales	referidas	a	contextos	socio-educativos	donde	trabajamos	y	
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hemos	trabajado	como	profesional,	amen	de	nuestras	propias	reflexiones	y/o	prácticas	

de	enseñanza	pero	sobre	todo	el	interés	que	suscita	el	problema	real	de	la	inclusión	de	

niños/as	con	necesidades	educativas	especiales.	

Constituyendo	un	corpus,	nuestro	trabajo	se	presenta	estructurado	en	tres	

partes	bien	diferenciadas:		

La	 primera	 parte,	 la	 introducción,	 donde	 encuadramos	 la	 problemática	

estructural,	organizacional	y	global	del	fenómeno	“diferencia”,	y	allí	se	define	el	marco	

conceptual	y	la	estructura	del	trabajo	investigador.		

En	la	segunda	parte,	el	marco	teórico	estrictamente	hablando,	que	se	divide	

en	dos	partes:	la	“diferencia”	como	tal	y	la	“actitud”	como	elemento	operativo	de	este	

estudio.	En	la	primera	parte	se	aborda	desde	el	punto	de	vista	socio-histórico,	aquellas	

ideas	que	llevaron	a	la	reprobación	de	la	exclusión	social	y	permitieron	la	evolución	de	

la	 integración	 hasta	 la	 inclusión	 en	 la	 escuela	 de	 hoy,	 pasando	 por	 las	 estructuras	

organizacionales	que	promovieron	el	cumplimiento	legal	en	materia	de		discapacidad,	

tratando	 para	 ello	 de	 contextualizar	 las	 corrientes	 de	 opinión	 que	median	 entre	 las	

distintas	 fases.	 También	 procedemos	 a	 construir	 el	 vector	 histórico	 que	 articula	 la	

evolución	 del	 concepto	 de	 discapacidad	 al	 de	 necesidades	 educativas	 especiales,	 a	

través	del	marco	legislativo,	y	el	despegue	de	la	Educación	Especial	en	Portugal.	En	la	

segunda	 parte	 tratamos	 de	 lograr	 la	 definición	 de	 actitud,	 aunque	 los	 enfoques	

teóricos	que	contribuyen	a	su	clarificación	son	múltiples;	mencionando	la	difícil	tarea	

de	evaluar	las	actitudes,	y	presentando	una	revisión	bibliográfica	de	los	estudios	sobre	

tal	aspecto	que	están	más	directamente	relacionados	con	las	variables	que	propusimos	

y	observarmos	en	el	estudio	experimental.	

La	 tercera	 parte,	 la	 parte	 empírica,	 donde	 definimos	 los	 objetivos	 de	 la	

investigación.	 Al	 presentar	 el	 campo	 de	 investigación,	 abordamos	 el	 estado	 de	 la	

cuestión	 a	 través	 de	 las	 respuestas	 a	 cuestiones	 metodológicas,	 formulación	 de	

hipótesis,	 definición	 de	 muestra,	 elección	 de	 instrumentos	 y	 procedimentos	 de	

trabajo.	 Para	 después	 de	 hacer	 la	 presentación	 y	 el	 pertinente	 análisis	 descriptivo,	

inferencial	y	cualititativo	pasar	a	la		discusión	de	los	resultados	obtenidos	a	través	de	

cuestionarios	y	entrevistas	realizadas	a	los	docentes	en	el	tema	objeto	de	estudio,	que	
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no	 es	 otro	 que	 la	 inclusión	 de	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales:		

actitudes	de	los	profesores	regulares	de	tercer	ciclo.		

Posteriormente,	 se	 presentarán	 las	 conclusiones	 generales	 del	 estudio,	 las	

limitaciones	del	mismo,	y		se	proponen	unas	reflexiones	para	abordar	futuras	líneas	de	

trabajo	en	el	que	van	a	tratar	de	encajar	de	forma	coherente	las	posibles	aportaciones	

halladas	para	dar	algunas	respuestas	a	los	objetivos	establecidos	y	que	puedan	servir	

como	 punto	 de	 partida	 para	 otros	 estudios	 y/o	 propuestas	 sobre	 aquellas	 prácticas	

educativas	 y/o	 procesos	 de	 inclusión	de	niños	 con	necesidades	 educativas	 de	 apoyo	

específico	en	escuelas	regulares,	especialmente	en	las	de	tercer	ciclo;	finalizando	este	

trabajo	doctoral	con	las	referencias	bibliográficas	consultadas	y	los	anexos.		
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ANEXO	VII	CONCLUSÕES	EM	ESPANHOL	

	

En	la	actualidad	la	educación	se	encuentra	ante	el	reto	constituido	por	“la	

diversidad”,	 como	 consecuencia	 de	 que	 asistimos	 a	 un	 momento	 histórico	

caracterizado	 por	 la	 movilidad	 social,	 situación	 que	 se	 refleja	 en	 las	 instituciones	

educativas.	 En	 este	 trabajo	 partimos	 de	 una	 concepción	 del	 aula	 como	 escenario	

incierto,	 complejo	 y	 cambiante	 donde	 tienen	 lugar	 interacciones	 que	 difícilmente	

pueden	 preverse.	 De	 ahí,	 la	 importancia	 de	 entender	 la	 dinámica	 que	 subyace	 a	 las	

mismas,	 sus	 actitudes	 y	 prácticas	 educativas	 para	 los	 alumnos	 con	 necesidades	

educativas	 especiales.	 Hoy,	 más	 que	 nunca,	 se	 ponen	 a	 prueba	 las	 concepciones	 y	

valores	de	los	maestros/as	con	respecto	a	la	inclusión,	sobre	todo	cuando	se	enfrentan	

a	diario	con	la	exigencia	real	de	enseñar	a	diferentes	alumnos	en	sus	aulas.		

El	éxito	de	la	educación	depende	en	gran	medida	de	las	percepciones	que	

los	 docentes	 tienen	 acerca	 de	 la	 llamada	 “escuela	 inclusiva”,	 esto	 es,	 la	 actitud	 que	

demuestren	 respeto	a	 la	 inclusión	de	alumnos	 con	necesidades	educativas	 especiales	

en	las	aulas	regulares,	pero	también	la	enseñanza	de	aquellas	prácticas	educativas	que	

se	puedan	implementar	con	todos	los	alumnos/as.		

En	este	 contexto	de	 investigación	es	 importante	poner	en	valor	que	 los	

sujetos	 de	 nuestro	 estudio	 guian	 sus	 actitudes	 y	 prácticas	 a	 través	 del	 concepto	 de	

escuela	 inclusiva	y	muestran,	por	tanto,	un	trabajo	colaborativo	de	todos	los	agentes	

implicados	en	el	proceso	educativo	de	sus	alumnos,	 lo	que	 indica	 la	existencia	de	un	

clima	favorable	para	 la	 inclusión.	Llorent	y	López	 (2012)	han	estudiado	 las	relaciones	

interpersonales	en	el	aula	entendiendo	que	“unas	relaciones	interpersonales	positivas	

entre	el	alumnado	llevará	a	que	 las	situaciones	de	discriminación	sean	reducidas”	(p.	

89),	 por	 lo	 que	 las	 prácticas	 educativas	 han	 de	 estar	 orientadas	 a	 promover	 el	

aprendizaje	 cooperativo	 y	 la	 inclusión	 de	 todos	 los/as	 estudiantes	 en	 grupos	 de	

trabajo.	
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En	definitiva,	 los	estudios	 recientes	nos	 conducen	a	 reflexionar	 sobre	 la	

necesidad	de	problematizar	la	experiencia	inclusiva	para	mejorarla	y	seguir	avanzando,	

ya	 que	 el	 trabajo	 docente	 no	 solo	 implica	 transmitir,	 administrar	 y	 compartir	 el	

conocimiento	sino	construirlo	y	comunicarlo	para	educar	en	la	diversidad.	Así	pues,	las	

prácticas	 curriculares	 cotidianas	 que	 los	 encuestados	 manifiestan	 confirman	 una	

conducta	 predictiva	 del	 desarrollo	 de	 prácticas	 educativas	 inclusivas	 y	 diferenciadas,	

en	la	medida	en	que	la	diferenciación	curricular	llevada	a	cabo	parece	ser	percibida	por	

los	 propios	 docentes	 como	 “estrategia	 de	 enseñanza”,	 desarrollada	 a	 partir	 de	 un	

conjunto	de	principios	e	ideas	favorables	hacia	esa	inclusión	educativa.	

En	 esa	 dirección,	 también	 encontramos	 que	 el	 concepto	 de	 educación	

inclusiva	 se	 relaciona	 con	 las	 variables	 "sexo"	 y	 "cualificación	 profesional",	 y	 son	 las	

maestras	 y	 maestros	 de	 las	 llamadas	 “expresiones”,	 los	 que	 se	 guían	 más	 por	 este	

concepto.	 De	 la	 misma	 forma	 aparece	 relacionado	 con	 “el	 tiempo	 de	 servicio”	 y	 el	

“tiempo	de	experiencia	docente	con	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales”,	

especialmente	con	aquellos	profesores	que	cuentan	con	más	de	cinco	años	de	servicio	

y,	paralelamente	han	contado	con	experiencias	 institucionales	 respecto	al	ámbito	de	

las	necesidades	educativas	especiales	;	por	ello,	con	mayor	frecuencia,	sus	actitudes	y	

prácticas	del	concepto	de	educación	inclusiva	son	positivas	y	diferenciadas.	Se	puede	

concluir	 que,	 en	 general,	 las	 prácticas	 existentes	 en	 la	 escuela	 se	 guían	 por	 las	

actitudes	inclusivas.	

A	 la	 luz	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	 podemos	 indicar	 que	 será	 en	 la	

escuela	pública	donde	se	generará	 la	“Educación	 Inclusiva”	y	 las	clases	de	educación	

regular	son	los	contextos	de	aprendizaje	preferidos	donde	la	inclusión	florece.	De	ahí	

que	 la	 escuela	 debe	 participar	 en	 los	 procesos	 de	 transformación	 social	 y	

diferenciación	 curricular,	 contando	 con	 los	 recursos	 humanos	 y	 materiales	 para	

afrontar	tales	retos	 inclusivos	que	precisan	de	una	mayor	 investigación.	Por	ejemplo,	

Del	Carmen	(2010)	ha	estudiado	la	identidad	y	la	diversidad	en	un	mundo	globalizado	a	

través	 de	 un	 proyecto	 colaborativo	 en	 red	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias	

profesionales	 de	 los	 maestros	 y	 maestras;	 Plancarte	 (2010)	 utiliza	 el	 “Índice	 de	

Inclusión”	 como	 herramienta	 para	 la	 mejora	 escolar;	 De	 Pro	 (2011)	 se	 refiere	 a	 la	

necesidad	de	aprender	y	enseñar	con	experiencias	y	en	la	actualidad	para	desarrollar	
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competencias.	 Pozo,	 Suárez	 y	García-Cano	 (2012)	 analizan	 los	 logros	 educativos	 y	 la	

diversidad	en	la	escuela	y	Aguado	y	Ballesteros	(2012)	realizan	un	estudio	centrado	en	

la	equidad	y	diversidad	en	la	educación	obligatoria.	Debemos	destacar,	por	tanto,	que	

una	 política	 de	 inclusión	 beneficia	 a	 todos	 los	 estudiantes	 tanto	 en	 su	 aprendizaje	

como	en	sus	actitudes.		

En	esa	escuela	"todos	son	educables	y	escuela	inclusiva	es	educar	a	todo	

el	mundo,	puesto	que	todos	saben	dentro	de	los	límites	de	sus	capacidades,	siempre	

diferentes	 de	 un	 estudiante	 a	 otro	 estudiante"	 (Baptista,	 2011,	 p.	 77).	 En	

consecuencia,	la	cooperación	entre	profesores,	estudiantes,	escuelas,	y	entre	éstos	y	la	

comunidad	circundante	es	la	clave.	La	necesidad	de	que	todas	las	partes	interesadas	a	

trabajar,	lo	hagan	juntas,	en	colaboración	y	en	asociación,	constituye	la	piedra	angular	

de	la	inclusión.		

En	 nuestra	 investigación	 se	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 asimismo,	 que	 el	

trabajo	en	equipo	constituye	un	eje	fundamental	para	apoyar	a	todos	los	estudiantes,	

desarrollando	mecanismos	que	permitan	estos	procesos	en	las	escuelas	dentro	de	las	

horas	de	dedicación	de	cada	professor,	una	práctica	habitual	y	 sistemática	que	debe	

ser	creada	y	mejorada.	Del	mismo	modo,	sigue	siendo	esencial	promover	la	evaluación	

formativa	que,	según	Baptista	(2011,	p.	101),	"es	el	corazón	de	la	escuela	inclusiva"	y	

que	"sólo	tiene	sentido,	si	los	maestros	están	preparados	para	el	cambio."		

Por	 ello,	 es	 importante	 que	 la	 educación	 no	 se	 limite	 a	 una	 etapa	

temprana	 de	 la	 vida,	 sino	 que	 el	 aprendizaje	 persista	 durante	 toda	 la	 vida	 laboral,	

forme	 parte	 de	 un	 continuo	 profesional,	 una	 forma	 de	 enseñanza	 a	 lo	 largo	 de	 un	

espacio	y	de	un	tiempo,	con	ocasiones	importantes	en	la	construcción	de	la	armonía	y	

la	sabiduría	colectiva	(Serra,	2009).		Así,	podemos	ver	que	la	educación	especial	es	muy	

apreciada	en	el	entorno	de	 la	escuela	portuguesa	por	todos	 los	que	trabajan	en	este	

campo.	 De	 la	 misma	 forma,	 podemos	 identificar	 este	 enunciado	 en	 la	 información	

general,	y	en	el	aumento	de	la	oferta	de	cursos	académicos,	de	posgrado	y	máster	en	

torno	al	marco	disciplinario	de	“Educación	Especial”.		

En	 unas	 pocas	 décadas	 hasta	 esta	 parte,	 el	 Ministerio	 de	 Educación	

Portugués	 revela	 cierta	 preocupación	 por	 la	 inclusión	 de	 alumnos	 con	 necesidades	
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educativas	especiales,	 con	el	 fin	de	 integrarlos	de	 la	mejor	 forma,	en	 la	vida	social	y	

profesional	del	país.	De	ahí	que	estos	niños	quedan	amparados	bajo	el	Decreto-Ley	N	º	

3/2008	 citado	 y	 muchas	 escuelas	 serán	 reguladas	 a	 través	 de	 la	 “Intervención	

Prioritaria	para	la	Educación	Planificación	de	Proyectos	(TEIP).		

Este	 tipo	 de	 educación	 especializada	 tiene	 como	 uno	 de	 los	 objetivos	

finales	 eliminar	 la	 exclusión	 social	 y	 el	 estigma,	 que	 las	 personas	 "especiales"	 a	

menudo	se	enfrentan,	especialmente	 los	escolares.	Por	 lo	tanto,	es	extremadamente	

importante	 que	 los	 estudiantes	 se	 acostumbren	 en	 el	 entorno	 escolar	 a	 vivir	 en	

diversidad,	 que	 las	 familias	 se	 ocupen	 de	 la	 diferencia	 y,	 sobre	 todo,	 que	 en	 ambas	

realidades,	 familiar	 y	 escolar,	 un	 niño	 con	 necesiades	 educativas	 especiales	 sea	

aceptado.	

Este	estudio	demuestra	que	en	las	zonas	que	han	sido	analizadas,	lo	que	

puede	 representar	 el	 conjunto	 de	 la	 realidad	 nacional	 portuguesa,	 aparece	 muy	 a	

menudo	la	existencia	de	los	niños	con	necesidades	educativas	especiales,	así	como	la	

existencia	de	una	preocupación	general	por	comprobar	el	nivel	de	educación	obtenido;	

además	 hay	 que	 decir	 que	 todas	 las	 escuelas	 analizadas	 se	 caracterizaron	 por	 ese	

indicador,	 y	 que	 se	 han	 especializado	 principalmente	 gracias	 a	 la	 labor	 desarrollada		

por	los	profesionales	de	la	educación	especial.	Esos	maestros/as	serán	los	encargados	

de	monitorear	a	estos	escolares	y	colaborar	en	la	mejora	de	su	éxito	académico.		

Del	mismo	modo,	podemos	observar	 (en	 la	 segunda	muestra	analizada)	

que	en	la	región	norte	del	país	(Porto)	se	concentra	el	mayor	número	de	escuelas	que	

se	benefician	del	Proyecto	TEIP,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	la	región	de	Lisboa	y	

Valle	 del	 Tajo	 (Cascais)	 y	 en	 la	 región	 de	 Alentejo	 (Beja);	 en	 comparación	 con	 las	

escuelas	 analizadas	 en	 Porto	 hay	 cerca	 de	 10	 escuelas	 que	 se	 benefician	 de	 este	

proyecto,	mientras	que	en	Cascais	y	Beja	no	hay	casos	de	este	tipo.	

Este	 resultado	 puede	 explicarse	 por	 la	 alta	 concentración	 de	 vivienda	

social	dirigida	a	la	reubicación	de	las	familias	pobres	que	viven	en	la	ciudad	de	Porto.	

En	 Cascais	 este	 fenómeno	 también	 ocurre,	 aunque	 esta	 zona	 tiene	 un	 desarrollo	 y		

ritmo	diferente.	Ya	en	Beja,	este	aspecto	de	 la	proliferación	de	barrios	sociales	no	es	

tan	común,	y	puede	explicarse	 tanto	por	el	bajo	nivel	de	desarrollo,	en	comparación	
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con	 las	otras	dos	regiones,	como	por	tratarse	de	una	típica	zona	rural,	muy	marcada	

por	su	desarrollo	demográfico.	

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 que	 se	 ha	 descrito	 aquí,	 las	 tres	 regiones	

proporcionan	 gran	 importancia	 al	 tema	 y	 la	 comunidad	 escolar	 es	 consciente	 de	 la	

inclusión	de	niños	con	necesidades	educativas	especiales,	problemas	de	aprendizaje	e	

incluso	aquellos	que	están	en	situación	de	riesgo	social.	

Otro	 aspecto	 que	 se	 discute	 a	 la	 luz	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	 se	

refiere	 a	 la	 situación	 laboral	 de	 los	 docentes	 de	 las	 escuelas	 regulares,	 es	 decir,	 el	

porcentaje	de	profesores	que	forman	parte	de	las	mesas	de	las	escuelas,	el	número	de	

profesores	que	forman	parte	de	los	marcos	de	las	áreas	pedagógicas	y	también	los	que	

están	bajo	contrato.	La	importancia	de	esta	información	queda	plenamente	justificada	

por	 la	necesidad	de	conocer	 la	estabilidad	de	 los	profesores	que	se	enfrentan	en	 las	

escuelas	al	 seguimiento	de	estos	alumnos.	 Lo	que	ocurre	en	 la	mayoría	de	 los	 casos	

estudiados,	es	que	son	muy	estables,	ya	que	constituyen	la	mayoría	de	los	maestros	a	

integrar	las	escuelas,	tan	solo	en	una	escuela	(Siege	Escuela	de	2.3	en	Porto),	su	nº	es	

superado	por	los	profesores	que	forman	parte	del	marco	del	área	pedagógica.		

Del	mismo	modo	y	en	relación	con	el	contexto	de	enseñanza,	también	

aparece	 un	 número	 satisfactorio	 de	 docentes,	 tanto	 en	 términos	 de	 grupos	 como	

dentro	 de	 las	 escuelas,	 para	 el	 número	 de	 alumnos	matriculados.	 Y	 es	 interessante	

este	 dato	 puesto	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 escuelas	 no	 cuentan	 con	 profesores	

especializados	para	monitorear	los	niños	con	necesidades	educativas	especiales.	

En	 relación	 al	 nivel	 de	equipamiento,	 es	decir,	 el	 equipo	de	 recursos	

que	 las	 escuelas	 ofrecen	 a	 sus	 estudiantes,	 hay	 unanimidad	 en	 la	 existencia	 de	 una	

biblioteca	 que	 sirve	 como	 “Centro	 de	 Recursos	 para	 la	 Educación”,	 seguido	 de	 un	

pabellón	deportivo	o	gimnasio	para	actividades	motoras.		

Otra	 característica	 común	será	 la	existencia	de	 laboratorios,	 aulas	de	

informática	y	audiovisuales,	sin	embargo	todavía	hay	algunas	escuelas	que	no	cuentan	

con	estos	recursos,	sobre	todo	aquellas	procedentes	del	ámbito	más	rural.	
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En	 cuanto	 a	 la	 estructura	 física	 de	 las	 escuelas	 analizadas,	 decir	 que	

todas	conservan	las	características	y	las	condiciones	formales	que	se	adoptaron	en	los	

años	 80	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 Portugués:	 existencia	 de	 varios	 pabellones	

separados,	dividido	por	áreas	de	estudio,...	

En	 esa	 dirección,	 podemos	 señalar	 la	 debilidad	 de	 esta	 cuestión	 en	

Portugal	por	el	hecho	de	que	muy	poco	se	está	haciendo	para	su	plena	aplicabilidad	y,	

esencialmente,	 la	falta	de	formación	especializada	en	educación	especial	y	 la	falta	de	

recursos	que	una	inclusión	precisa	y	que	hemos	identificado	durante	nuestro	estudio	

empírico.	 Pero	 todavía	 existe	 cierta	 educación	 diferencial,	 cursos	 más	 o	 menos	

homogéneos,	problemas	para	 la	expansión	de	nuevos	proyectos	 inclusivos,	 ...	 lo	que	

contradice	la	definición	de	una	escuela	para	todos.		

La	 inclusión	 de	 este	modo	 se	 convierte	 en	 un	 tema	 importante	 para	

investigar,	para	la	producción	científica	a	través	de	artículos,	manuales	o	disertaciones,	

para	 la	 innovación	 educativa,	 para	 la	 cohesión	 social...	 ya	 que	 aborda	 un	 problema	

complejo	y	sobre	el	cual	mucho	se	sigue	debatiendo	a	día	de	hoy,	un	proceso	de	largo	

recorrido,	 cuya	 aplicabilidad	 completa	 dista	mucho	 de	 ser	 concluida	 en	 los	 espacios	

escolares	portugueses.	

Así	 pues,	 no	 se	 puede	 ocultar	 que	 la	 escuela	 portuguesa	 necesita	

maestros/as	 que	 sepan	 cómo	 tratar	 con	 alumnado	NEE,	 de	 ahí	 la	 importancia	 de	 la	

formación	 inicial	 en	 las	 Facultades	 Universitarias	 respecto	 al	 área	 de	 Educación	

Especial;	 	 lo	 que	 les	 permitirá	 adquirir	 conocimientos	 para	 trabajar	 en	 equipo	 y	

adquirir	competencias	para	planificar	y	para	intervenir	en	la	diversidad	(uso	de	diversos	

materiales	 para	 apoyar	 prácticas	 pedagógicas	 inclusivas,	 incluyendo	 el	 uso	 de	 las	

nuevas	tecnologías)	y	para	colaborar	con	el	maestro	de	educación	especial,	los	padres	

y	resto	de	agentes	implicados.	

Los	 maestros	 de	 educación	 especial	 están	 más	 dedicados	 a	 la	

implementación	 de	 una	 escuela	 inclusiva	 y	 son	 más	 conscientes	 de	 las	 prácticas	

necesarias	para	alcanzar	la	inclusión,	por	eso	son	los	profesionales	específicos	para	dar	

respuesta	a	las	demandas	y	características	de	alumnos	con	NEE	(Morgado,	2009).		
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Wölger	 (2003)	 consideraba	 que	 el	 éxito	 de	 la	 educación	 inclusiva	

depende	 de	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 de	 la	 diversidad	 en	 el	 aula	 de	 una	 Facultad	

Universitaria.	 Como	 tal,	 González	 (2003)	 argumentaba	 que	 el	maestro	 de	 educación	

especial	tiene	la	conciencia	de	la	responsabilidad	entre	los	diversos	grupos	de	interés	

acerca	de	 la	 inclusión,	y	 los	prepara	para	 identificar	 sus	habilidades	y	desarrollar	 sus	

competencias	 y	 así	 construir	 la	 gama	 de	 apoyo	 necesario	 para	 cada	 estudiante.	 Por	

ello,	entendemos	a	raiz	de	nuestro	estudio	empírico	que	los	maestros	regulares	están	

a	 cargo	 de	 los	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 en	 un	 aula	 inclusiva,	

donde	 se	 está	 vinculando	 el	 conocimiento	 y	 la	 enseñanza	 del	mismo	 en	 una	misma	

clase	 y	 a	 un	 mismo	 tiempo,	 a	 diferentes	 niños	 con	 diferentes	 capacidades	 de	

aprendizaje	y	con	diferentes	niveles	de	conocimiento	previo	(Costa,	1996),	y	todo	ello	

no	es	nada	fácil	de	aprender	desde	un	aula	universitaria	y	de	implementarlo	luego	en	

un	aula	regular.	

Sin	embargo,	según	 la	 investigación	realizada,	 los	maestros	regulares,	

en	 muchas	 circunstancias,	 no	 se	 consideran	 adecuadamente	 preparados	 para	

gestionar	 las	 dificultades	 inherentes	 a	 la	 diversidad	 del	 alumnado	 como	 también	

afirmaba	Morgado	 (2003).	 En	 esa	 dirección,	 en	 una	 escuela	 inclusiva,	 los	 profesores	

tienen	que	adquirir	y	/	o	mejorar	sus	habilidades	profesionales;	nuevas	destrezas	que	

requiere	 esa	 escuela	 inclusiva,	 cuyos	 órganos	 de	 gobierno	 son	 participativos	 y	 de	

cogestión.	 Del	 mismo	modo	 aparece	 correlacionado	 que	 es	 necesario	 invertir	 en	 la	

formación	inicial	de	los	docentes	en	este	nivel,	especialmente	teniendo	en	cuenta	que	

los	principales	maestros	de	educación	básica,	cuya	área	de	formación	generalista	no	es	

específica	y	no	va	dirigida	para	atender	a	 los	estudiantes	con	necesidades	educativas	

especiales	(Correia,	2003).	

St.	Anne	(2005)	ya	señalaba	que	los	obstáculos	y	las	limitaciones	que	la	

implementación	de	la	educación	inclusiva	ha	encontrado,	ha	sido	debido	a	la	falta	de	

capacitación	 de	 los	 docentes	 regulares	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 educativas;	

podríamos	 añadir	 que	 también	 a	 problemas	 de	 infraestructura	 y	 de	 las	 condiciones	

materiales	adecuadas	para	el	trabajo	pedagógico	con	niños/as	con	discapacidades.		
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En	 resumen,	 parece	 que	 una	 de	 las	 condiciones	 fundamentales	 para	

implementar	la	inclusión	es	la	capacitación	de	los	docentes	y	su	actitud	hacia	la	misma;	

del	mismo	modo	otra	condición	necesaria	es	la	investigación	de	la	integración	llevada	a	

cabo,	demostrándose	suficientemente	en	lo	que	respecta	a	la	inclusión	(Correia	1997;	

Silva,	2009;	Vieira,	1995),	lo	que	subraya	la	"importancia	y	la	necesidad	de	invertir	en	

la	 formación	 inicial,	 la	 formación	 continua	 y	 la	 coordinación	 con	otros	 técnicos	 para	

responder	 diferencias"	 (Loureiro	 et	 al.,	 2002,	 p.	 82).	 	 De	 hecho,	 otros	 estudios	

confirman	esta	misma	conclusión,	el	argumento	de	que	 la	preparación	académica	en	

las	 áreas	 de	 SEN,	 combinado	 con	 experiencia	 en	 la	 enseñanza	 de	 estos	 estudiantes,	

contribuye	en	gran	medida	a	 favorecer	 actitudes	 inclusivas	en	 los	 centros	ordinarios	

(Nunes,	2004).	

Para	 concluir	 esta	 nuestra	 investigación,	 reiteramos	 algunas	

recomendaciones	ya	esbozadas	en	la	clásica	Declaración	de	Salamanca,	que	favorecen	

la	 inclusión	 de	 estudiantes	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 de	 acuerdo	 a	 los	

resultados	obtenidos:		

• Cada	 niño/a	 tiene	 derecho	 fundamental	 a	 la	 educación	 y	 debe	 tener	 la	

oportunidad	de	conseguir	mantener	un	nivel	aceptable	de	aprendizaje	en	

un	aula	regular;		

• Cada	niño/a	tiene	características,	intereses,	capacidades	y	necesidades	de	

aprendizaje	 de	 acuerdo	 a	 su	 propio	 desarrollo	 y	 ese	 planteamiento	 de	

diversidad	es	un	predictor	importante	de	actitud	inclusiva;		

• Los	 sistemas	 educativos	 deben	 planificar	 e	 implementar	 programas	

educativos	dirigidos	a	toda	la	diversidad	de	estudiantes,	siendo	sensibles	

todo	tipo	de	características	y	necesidades;		

• Los	 niños	 y	 jóvenes	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 deben	 tener	

acceso	a	 las	escuelas	ordinarias.	Para	ello	se	debe	evolucionar	hacia	una	

pedagogía	 centrada	 en	 el	 niño,	 un	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	

que	 sea	 capaz	 de	 satisfacer	 esas	 necesidades	 y	 un	 componente	
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importante	de	evaluación	tanto	del	proceso	como	del	producto;		

• Las	 escuelas	 ordinarias	 con	 esta	 orientación	 integradora/inclusiva	

representan	 el	 medio	 más	 eficaz	 para	 combatir	 las	 actitudes	

discriminatorias,	 crear	 comunidades	 de	 aprendizaje	 y	 de	 acogida,	

construir	una	sociedad	inclusiva	y	lograr	la	educación	para	todos,	además,	

pueden	 proporcionar	 una	 educación	 adecuada	 a	 la	 mayoría	 de	 los	

niños/as	 y	 promover	 “eficiencia”	 en	 la	 relación	 costo-eficacia,	

optimizando	todo	el	sistema	educativo	portugués	en	su	conjunto.	
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Anexo	 VIII	 –	 DADOS	 E	 GRÁFICOS	 EXTRAÍDOS	 DA	 ANÁLISE	
REALIZADA	ATRAVÉS	DO	SPSS		

_____________________________________________________	
	

A	amostra	

Colaboraram	no	estudo	311	professores	distribuídos	pelos	concelhos	de	Porto,	Cascais	e	Beja,	

nas	seguintes	proporções,	respectivamente:	53,0%	(n=165),	31,0%	(n=96)	e	16,0%	(n=50).	

 

Gráfico	1	–	Distribuição	por	Concelhos	

 

Em	termos	de	distribuição	por	género,	 trata-se	de	uma	amostra	maioritariamente	composta	

por	professoras	que	representam	55,0%	enquanto	os	professores	se	encontram	representados	

por	apenas	45,0%	do	total	de	inquiridos,	conforme	se	pode	observar	no	gráfico	nº	1	

 

Gráfico	2	–	Género	

 

Cascais
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A	média	de	idades	dos	professores	é	de	40,3	anos	(dp=8,2	anos),	o	professor	mais	novo	tem	22	

anos	e	o	mais	idoso	60	anos.	O	escalão	etário	31-40	anos	compreende	49,2%	do	total.	

Gráfico	3–	Escalões	etários	

 

 

Relativamente	à	situação	laboral,	31,0%	são	professores	contratados,	35,0%	pertencem	à	zona	

pedagógica	e	34,0%	são	de	nomeação	definitiva.	

 

Gráfico	4	–	Situação	laboral	

	

 

A	análise	da	distribuição	por	grupo	de	recrutamento	indica	que	a	maioria	pertence	ao	grupo	de	

Línguas	(36,0%),seguindo-se	o	grupo	de	Expressões	(34,1%),	grupo	de	Ciência	Exactas	(19,0%)	

e	por	último	o	grupo	de	Ciência	Sociais	com	10,9%.	
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Tabela	1	–	grupo	de	recrutamento		

		 Frequência	 Percentagem	

Percentagem	
válida	

Percentagem	
acumulada	

	 Línguas	 112	 36,0	 36,0	 36,0	

		 C.		Sociais	 34	 10,9	 10,9	 46,9	

		 C.	Exactas	 59	 19,0	 19,0	 65,9	

		 Expressões	 106	 34,1	 34,1	 100,0	

		 Total	 311	 100,0	 100,0	 	

 

 

Mais	de	metade	dos	professores	 (55,0%)	 recebeu	 formação	 sobre	 a	 inclusão	de	 alunos	 com	

necessidades	educativas	especiais.	

 

Gráfico	5	–	Recebeu	algum	tipo	de	formação?	

	

A	formação	recebida	refere-se	essencialmente	a	formação	contínua	(71,8%).	

Tabela	2	–	tipo	de	formação	

		 Frequência	 Percentagem	

	 Formação	inicial	 3	 1,8	

		 Formação	contínua	 122	 71,8	

		 Formação		especializada	 1	 ,6	

		 Formação	inicial	+	Formação	especializada	 2	 1,2	

sim
55%

Não
45%
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		 Formação	contínua	+	Formação	especializada	 19	 11,2	

		 Formação	inicial	+	Formação	contínua	+	Formação		especializada	 23	 13,5	

		 Total	 170	 100,0	

 

  

O	tipo	de	formação	frequentada	refere-se	a	congressos	e	acções	de	formação	(58,70%).		

 

Tabela	3	–	Que	acções	de	formação?	

		 Frequência	 Percentagem	

	 Congressos	 27	 15,7	

		 Acções	de	formação	 17	 9,9	

		 Acções	ECAE	 2	 1,2	

		 Congressos	+	Acções	de	formação	 101	 58,7	

		 Congressos	+	Acções	ECAE	 15	 8,7	

		 Acções	de	formação	+	Acções	ECAE		 2	 1,2	

		 Congressos	+	Acções	de	formação	+	Acções	ECAE	 8	 4,7	

		 Total	 172	 100,0	

	

A	formação	especializada	frequentada	pelos	professores	incidiu	essencialmente	nos	domínios	

cognitivo	e	motor	(65,2%)	e	domínio	emocional	e	de	personalidade	(34,8%).	

	 Tabela	–	Formação	especializada	

		 Frequência	 Percentagem	

		 Cognitivo	e	motor	 30	 65,2	

		 Emocional	e	personalidade	 16	 34,8	

		 Total	 46	 100,0	

 

Mais	 de	 metade	 dos	 professores	 inquiridos	 tem	 alunos	 com	 NEE	 nas	 suas	 turmas	 (55,5%).	

Apenas	0,8%	dos	que	não	têm	afirmam	que	já	os	tiveram	em	anos	anteriores.	
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Tabela	–	Tem	alunos	com	NEE	nas	suas	turmas?	

		 Frequência	 Percentagem	

Percentagem	
válida	

Percentagem	
acumulada	

	 sim	 172	 55,3	 55,5	 55,5	

		 Não	 138	 44,4	 44,5	 100,0	

		 Total	 310	 99,7	 100,0	 	

	 Omissos	 1	 ,3	 	 	

Total	 311	 100,0	 	 	

 

Tabela	–	Se	não,	já	teve	em	anos	anteriores?	

		 Frequência	 Percentagem	

Percentagem	
válida	

Percentagem	
acumulada	

	 sim	 1	 0,3	 0,8	 0,8	

		 Não	 132	 42,4	 99,2	 99,2	

		 Total	 133	 42,7	 100,0	 100,0	

	 Omissos	 178	 57,2	 	 	

Total	 311	 100,0	 	 	
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As	respostas	dos	professores	às	componentes	relacionadas	com	as	atitudes	sobre	a	inclusão	de	alunos	com	NEE	e	percepção	sobre	a	realidade	educativa	

podem	ser	apreciadas	nas	tabelas	seguintes.	Em	ambas,	evidenciam-se	a	cinzento	claro	a	resposta	mais	frequente	(resposta	modal).	

	

Tabela	–	respostas	dos	professores	aos	questionários	de	atitudes	

	  A	 B	 Total	

1.A.	–	Todos	têm	capacidades	e	valores	únicos,	que	devem	desenvolver	dentro	do	sistema	educativo	regular.						 Freq. 210	 101	 311	

1.B.	–	Alguns	devido	às	suas	peculiaridades	individuais	devem	ser	educados	em	estruturas	paralelas	de	ensino.	 % 67,5%	 32,5%	 100,0%	

2.A.	–	Devemos	educar	o	melhor	possível	os	mais	capazes,	porque	eles	são	o	futuro	da	comunidade.		 Freq. 4	 307	 311	

2.B.	–	Todos	independentemente	das	suas	capacidades	têm	um	contributo	a	dar	na	escola	e	na	comunidade.		 % 1,3%	 98,7%	 100,0%	

3.A.	–	As	crianças	com	n.e.e.,	sem	sucesso	escolar	devem	frequentar	Instituições	de	Ensino	Especial.	 Freq. 133	 178	 311	

3.B.	–	Todas	as	crianças	com	n.e.e.,	devem	ser	educadas	na	escola	regular.	 % 42,8%	 57,2%	 100,0%	

4.A.	–	A	actual	legislação	sobre	alunos	com	n.e.e.	(DL.	3/2008)	é	adequada	e	pode	ser	implementada	nas	nossas	escolas.	 Freq. 105	 206	 311	

4.B.	–	A	actual	legislação	sobre	alunos	com	n.e.e.	não	se	adequa	à	realidade	das	nossas	escolas.	 % 33,8%	 66,2%	 100,0%	

5.A.	–	Os	alunos	com	n.e.e.	devem	ser	da	responsabilidade	dos	professores	de	apoio	educativo.	 Freq. 9	 302	 311	

5.B.	–	Os	professores	do	ensino	regular	devem	ser	responsáveis	por	todos	os	alunos,	incluindo	os	que	têm	n.e.e..	 % 2,9%	 97,1%	 100,0%	

6.A.	–	Todos	os	alunos	podem	ser	educados	na	escola	regular	com	os	apoios	e	modificações	necessárias.	 Freq. 39	 272	 311	

6.B.	–	A	escola	regular	não	pode	educar	com	sucesso	alunos	com	deficiências	severas	e	profundas.	 % 12,5%	 87,5%	 100,0%	
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7.A.	–	Cabe	aos	professores	a	decisão	de	aceitar	turmas	com	n.e.e.	 Freq. 8	 303	 311	

7.B.	–	Todos	os	professores	da	escola	podem	ter	turmas	com	alunos	com	n.e.e..	 % 2,6%	 97,4%	 100,0%	

8.A.	–	Os	alunos	com	n.e.e.	devem	frequentar	a	escola	da	sua	área	de	residência.	 Freq. 152	 159	 311	

8.B.	–	Os	alunos	com	n.e.e.	devem	frequentar	a	Escola	que	tenha	técnicos	especializados	na	sua	problemática.	 % 48,9%	 51,1%	 100,0%	

9.A.	–	O	Projecto	Educativo	elaborado	pela	Escola	deve	incluir	um	Plano	Global	de	Inclusão.	 Freq. 296	 15	 311	

9.B.	–	O	Plano	Global	de	Inclusão	deve	ser	da	responsabilidade	dos	especialistas.	(Prof.	de	apoio,	psicólogo…)	 % 95,2%	 4,8%	 100,0%	

10.A.	–	As	modalidades	de	atendimento	a	alunos	com	n.e.e.	devem	ser	definidas	pelos	conselhos	de	turma.	 Freq. 87	 224	 311	

10.B.	–	As	modalidades	de	atendimento	a	alunos	com	n.e.e.	devem	ser	da	responsabilidade	de	toda	a	escola,	incluindo	os	pais.	 % 28,0%	 72,0%	 100,0%	

11.A.	–	A	intervenção	da	Comunidade	não	contribui	para	o	sucesso	da	Inclusão.	 Freq. 82	 229	 311	

11.B.	–	O	sucesso	da	Inclusão	depende	da	interligação	Escola/Comunidade.	 % 26,4%	 73,6%	 100,0%	

12.A.	–	Os	pais	dos	alunos	com	n.e.e.	só	devem	participar	nas	decisões	sobre	os	seus	educandos	quando	solicitados.	 Freq. 87	 224	 311	

12.B.	–	Os	pais	dos	alunos	com	n.e.e.	devem	participar	em	todas	as	decisões	sobre	o	percurso	escolar	dos	seus	filhos.	 % 28,0%	 72,0%	 100,0%	

13.A.	–	A	nova	legislação	sobre	apoios	educativos	(desp.	105/97)	veio	melhorar	a	qualidade	dos	apoios	nas	escolas.	 Freq. 204	 107	 311	

13.B.	–	A	actual	legislação	não	alterou	o	sistema	de	apoios	que	já	estavam	implementados	na	escola.	 % 65,6%	 34,4%	 100,0%	

14.A.	–	Os	professores	de	apoio	educativo	exercem	as	mesmas	funções	que	já	exerciam	antes	da		publicação	da	nova	legislação.	 Freq. 85	 226	 311	

14.B.	–	A	nova	legislação	contribui	para	uma	mais	adequada	actuação	dos	professores	de	apoio	educativo.	 % 27,3%	 72,7%	 100,0%	

15.A.	-	A	actual	legislação	(Desp.	105/97)	permite	uma	maior	colaboração	entre	professores	do	ensino	regular	e	professores	de	apoio.	 Freq. 212	 99	 311	
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15.B.-	A	colaboração	entre	professores	depende	mais	das	atitudes	dos	mesmos	do	que	da	legislação	actual.	 % 68,2%	 31,8%	 100,0%	

16.A.	–	É	impossível	responder	à	heterogeneidade	dos	alunos	no	âmbito	da	sala	de	aula	regular.	 Freq. 150	 161	 311	

16.B.	–	O	professor	do	ensino	regular,	com	os	apoios	adequados	pode	responder	às	necessidades	de	todos	os	alunos,	na	sua	sala	de	
aula.	

% 48,2%	 51,8%	 100,0%	

17.A.	–	O	professor	de	apoio	educativo	é	um	recurso	importante	dentro	da	sala	de	aula.	 Freq. 306	 5	 311	

17.B.	–	O	professor	de	apoio	educativo	dentro	da	sala	de	aula	é	um	distractor,	que	dificulta	o	processo	ensino-aprendizagem.	 % 98,4%	 1,6%	 100,0%	

18.A.	–	O	professor	de	apoio	educativo	deve	limitar	a	sua	actuação	ao	apoio	directo	dos	alunos	com	n.e.e..	 Freq. 13	 298	 311	

18.B.	–	Os	professores	de	apoio	educativo	devem	ser	um	recurso	da	Escola,	colaborando	com		 % 4,2%	 95,8%	 100,0%	

os	professores	do	regular	na	planificação	e	implementação	das	medidas	adequadas	para	cada	aluno.	 Freq. 1	 310	 311	

19.A.	-	O	professor	de	apoio	educativo	deve	ser	um	professor	da	escola,	mesmo	que	não	possua	formação	específica	e	experiência.	 % 0,3%	 99,7%	 100,0%	

19.B.	-	O	professor	de	apoio	educativo	deve	ser	especializado	e	possuir	experiência	de	trabalho	com	alunos	com	n.e.e..	 Freq. 2	 308	 310	

20.A.	-	Os	professores	de	ensino	regular	possuem	formação	adequada	para	atender	alunos	com	n.e.e..	 % 0,6%	 99,4%	 100,0%	

20.B.	-	Os	professores	de	ensino	regular	necessitam	de	formação	específica	para	incluirem	alunos	com	n.e.e.	nas	suas	salas	de	aula.	 Freq. 307	 4	 311	

21.A.	–	A	experiência	profissional	anterior	facilita	a	inclusão	de	alunos	com	n.e.e..	 % 98,7%	 1,3%	 100,0%	

21.B.	–	Os	professores	sem	experiência	profissional	estão	mais	aptos	a	incluir	alunos	com	n.e.e..	 Freq. 33	 278	 311	

22.A.	–	Os	cursos	de	formação	inicial	fornecem	informação	específica	sobre	a	integração	de	alunos	com	n.e.e..	 % 10,6%	 89,4%	 100,0%	

22.B.	–	A	formação	inicial	não	aborda	a	problemática	da	integração	de	crianças	com	n.e.e..	 Freq. 4	 307	 311	

23.A.	–	O	tempo	gasto	em	trabalho	de	Equipa	é	pouco	benéfico	para	o	processo	de	ensino-aprendizagem	dos	alunos	com	n.e.e..	 % 1,3%	 98,7%	 100,0%	
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23.B.	–	O	trabalho	de	Equipa	(professores	do	regular,	professores	de	apoio,	pais	e	outros)	facilita	a	integração	de	alunos	com	n.e.e..	 Freq. 6	 305	 311	

24.A.	–	As	competências	técnico-científicas	dos	docentes	são	mais	relevantes	no	processo		 6 1,9%	 98,1%	 100,0%	

de	integração	de	alunos	com	n.e.e.,	do	que	as	suas	atitudes	face	à	inclusão.	 6,3% 92	 219	 311	

24.B.	–	A	inclusão	de	alunos	com	n.e.e.	depende	mais	das	atitudes	do	professor	do	que	da	sua	formação	específica.	   29,6%	 70,4%	 100,0%	

25.A.	-	A	inclusão	de	alunos	com	n.e.e.	em	salas	de	aula	regulares	limita	os	seus	progressos.	 Freq. 34	 277	 311	

25.B.	-	Os	alunos	com	n.e.e.	devem	ser	educados	em	salas	de	aula	regulares,	apropriadas	à	sua	idade.	 % 10,9%	 89,1%	 100,0%	

26.A.	–	A	inclusão	de	alunos	com	n.e.e.	numa	turma	regular	prejudica	frequentemente	o	rendimento	dos	restantes	alunos.	 Freq. 197	 114	 311	

26.B.	–	Os	alunos	ditos	“normais”	beneficiam	com	a	inclusão	de	colegas	com	n.e.e.	na	sua	turma.	 % 63,3%	 36,7%	 100,0%	

27.A.	-	Os	alunos	com	n.e.e.	têm	mais	sucesso	se	educados	numa	sala	de	aula	regular.	 Freq. 11	 300	 311	

27.B.	-	Os	alunos	com	n.e.e.	adquirem	mais	competências	se	educados	numa	classe	especial.	 % 3,5%	 96,5%	 100,0%	

28.A.	–	Os	bons	alunos	são	prejudicados	quando	têm	de	colaborar	com	os	seus	pares	com	n.e.e..	 Freq. 107	 204	 311	

28.B.	–	Promover	a	cooperação	entre	os	alunos	beneficia	o	processo	de	aprendizagem	de	todos.	 % 34,4%	 65,6%	 100,0%	

29.A.	–	Os	alunos	ditos	“normais”	não	conseguem	estabelecer	interacções	adequadas	com	os	seus	pares	que	têm	n.e.e..	 Freq. 112	 199	 311	

29.B.	-	A	inclusão	de	alunos	com	n.e.e.	na	sala	de	aula	promove	interacções	adequadas	entre	todos.	 % 36,0%	 64,0%	 100,0%	

30.A.	–	A	criança	com	n.e.e.	não	é	geralmente	bem	aceite	pelos	colegas	da	classe	e	da	escola.	 Freq. 210	 101	 311	

30.B.	–	A	inclusão	de	uma	criança	com	n.e.e.	na	sala	de	aula	promove	nos	colegas	a	aceitação	e	compreensão	das	diferenças.	 % 67,5%	 32,5%	 100,0%	



	

	
399	

 

Tabela	–	repostas	à	componente	da	percepção	sobre	a	realidade	educativa	

	 	 sim	 não	 Total	

1.	Sinto	que:	Tenho	as	competências	necessárias	para	ajudar	os	alunos	com	e	sem	n.e.e.		 Freq.	 50	 261	 311	

a	interagirem	mutuamente,de	forma	positiva.	 %	 16,1%	 83,9%	 100,0%	

2.	Sinto	que:	Sei	como	e	onde	recolher	informação	acerca	de	como	incluir	crianças		 Freq.	 73	 238	 311	

com	n.e.e.	na	sala	de	aula.	 %	 23,5%	 76,5%	 100,0%	

3.	Sinto	que:	Necessito	de	mais	“formação”	antes	de	incluir	com	sucesso	alunos	com.				 Freq.	 292	 19	 311	

n.e.e.	na	minha	sala	de	aula	 %	 93,9%	 6,1%	 100,0%	

4.	Sinto	que:	Tenho	“informação”	suficiente	sobre	como	incluir	um	aluno	com	n.e.e.		 Freq.	 50	 261	 311	

na	minha	sala	de	aula.				 %	 16,1%	 83,9%	 100,0%	

5.	Sinto	que:	Tenho	as	capacidades	necessárias	para	adaptar	os	materiais	necessários		 Freq.	 7	 304	 311	

para	a	maioria	das	crianças	com	n.e.e.	 %	 2,3%	 97,7%	 100,0%	

6.	Sinto	que:	Tenho	pessoal	de	apoio	competente	para	me	ajudar	a	incluir	os	alunos	com	n.e.e.,		 Freq.	 48	 263	 311	

na	escola	e	na	minha	sala	de	aula.			 %	 15,4%	 84,6%	 100,0%	

7.	Sinto	que:	Com	a	ajuda	dos	restantes	elementos	da	Equipa,	posso	implementar	com	sucesso		 Freq.	 303	 8	 311	

os	Planos	Educativos	Individuais	dos	alunos	com	n.e.e.	 %	 97,4%	 2,6%	 100,0%	

8.	Sinto	que:	Utilizo	os	meus	métodos	e	estratégias	de	ensino	habituais,	quando	as	crianças		 Freq.	 3	 308	 311	

com	n.e.e.	estão	na	minha	sala.					 %	 1,0%	 99,0%	 100,0%	

9.	Sinto	que:	Sou	capaz	de	lidar	com	a	diferenciação	curricular	dentro	da	minha	sala	de	aula.			 Freq.	 245	 66	 311	

	 %	 78,8%	 21,2%	 100,0%	

10.	Sinto	que:	Sou	capaz	de	incluir	com	sucesso	um	aluno	com	n.e.e.	na	minha	sala	de	aula.		 Freq.	 203	 108	 311	

	 %	 65,3%	 34,7%	 100,0%	
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Consistência	interna	

A	 consistência	 interna	 do	 questionário	 foi	 analisada	 com	 recurso	 ao	 coeficiente	 de	

consistência	interna	Alfa	de	Cronbach.	Dado	que	as	variáveis	são	de	tipo	nominal,	este	

coeficiente	 foi	 analisado	 através	 do	 procedimento	 Optimal	 Scaling.	 Os	 valores	

encontrados	podem	ser	considerados	respectivamente	como	Bom	(0,940)	e	Razoável	

(0,778).	

Tabela	–	consistência	interna	

	
Cronbach's	

Alpha	 Nº	de	itens	

Atitudes	sobre	NEE	 ,940	 30	

Percepções	da	realidade	educativa	 ,778	 10	

 

 

Hipóteses	

Nas	hipóteses	que	de	seguida	vamos	testar	vamos	utilizar	como	referência	para	aceitar	

ou	 rejeitar	 a	 hipótese	 nula	 um	 nível	 de	 significância	 (α)	 ≤	 0,05.	 No	 entanto,	 se	

encontramos	 diferenças	 estatisticamente	 significativas	 para	 (α)	 ≤	 0,10,	 faremos	

menção	disso.	

Como	 as	 variáveis	 dependentes	 (atitudes	 face	 à	 inclusão	 e	 percepções	 da	 realidade	

educativa)	são	de	tipo	quantitativa	em	princípio	vamos	utilizar	os	testes	paramétricos	

(t	de	Student	ou	Anova	One-way,	conforme	estamos	a	comparar	dois	grupos	ou	mais	

de	 dois	 grupos).	 Os	 pressupostos	 destes	 testes,	 nomeadamente	 o	 pressuposto	 de	

normalidade	 e	 o	 pressuposto	 de	 homogeneidade	 de	 variâncias	 foram	 analisados	

designadamente	através	dos	testes	de	Komogorov-Smirnov	e	teste	de	Levene.	Quando	

os	 pressupostos	 não	 se	 encontravam	 satisfeitos	 optou-se	 pela	 sua	 alternativa	 não	

paramétrica,	 nomeadamente	 pelo	 teste	 de	Mann-Whitney	 ou	 pelo	 teste	 de	 Kruskal-

Wallis.	 Neste	 último	 caso,	 se	 encontramos	 diferenças	 estatisticamente	 significativas,	

como	 o	 SPSS	 até	 à	 versão	 18.0	 não	 tem	 testes	 de	 comparação	múltipla	 a	 posteriori	

para	 o	 teste	 de	 Kruskal-Wallis	 procederemos	 como	 descrito	 em	 Maroco	 (2007).	

Basicamente	isto	consiste	em	ordenar	a	variável	dependente	através	do	procedimento	

Rank	Cases	e	depois	em	utilizar	os	testes	de	comparação	múltipla	da	Anova	One-Way	

sobre	a	nova	variável	ordenada.	
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A	 análise	 estatística	 foi	 efectuada	 com	 o	 apoio	 do	 SPSS	 (Statistical	 Package	 for	 the	

Social	Sciences)	versão	18.0	para	Windows.	

Hipótese	 1	 –	 Existem	 diferenças	 estatisticamente	 significativas	 nas	 atitudes	 dos	

professores	face	à	inclusão	e	nas	suas	percepções	da	realidade	educativa	consoante	

o	concelho	de	pertença	da	escola.	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 face	à	 inclusão,	K-S	Cascais	p	=	0,000,	K-S	Porto	p	=	0,000,	K-Beja	p	=	0,000	

quer	 para	 a	 variável	 percepções	 da	 realidade	 educativa,	 K-S	 Cascais	 p	 =	 0,000,	 K-S	

Porto	p	=	0,000,	K-Beja	p	=	0,000.	Assim	vamos	utilizar	o	teste	de	Kruskal-Wallis.	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 Concelho	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Cascais	 ,150	 96	 ,000	 ,890	 96	 ,000	

		 Porto	
,325	

16
5	

,000	 ,715	 165	 ,000	

		 Beja	 ,375	 50	 ,000	 ,647	 50	 ,000	

Percepções	 Cascais	 ,217	 96	 ,000	 ,949	 96	 ,001	

		 Porto	
,306	

16
5	

,000	 ,802	 165	 ,000	

		 Beja	 ,294	 50	 ,000	 ,824	 50	 ,000	

 

 

Tabela	–	Testes	de	Kruskal-Wallis	

		 Atitudes	 Percepções	

Chi-Square	 3,535	 49,756	

Df	 2	 2	

Asymp.	Sig.	 ,171	 ,000	*	

	 	 	 							*		p	≤	0,05			
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Atitudes	 face	à	 inclusão,	 as	diferenças	entre	os	professores	dos	concelhos	do	Porto,	

Cascais	 e	 Beja	 não	 são	 estatisticamente	 significativas,	 χ2	 KW	 (2)	 =	 3,535,	 p=0,171.	

Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 de	

Cascais	 são	 os	 que	 têm	 atitudes	 mais	 favoráveis	 à	 inclusão	 e	 os	 professores	 do	

concelho	do	Porto	os	que	 têm	atitudes	menos	 favoráveis	 à	 inclusão	dos	 alunos	 com	

NEE.	

Percepções	da	realidade	educativa,	as	diferenças	entre	os	professores	dos	concelhos	

do	Porto,	Cascais	e	Beja	são	estatisticamente	significativas,	χ2	KW	(2)	=	49,756,	p=0,000.	

A	 análise	 do	 teste	 de	 comparação	 múltipla	 a	 posteriori	 de	 Tukey	 indica-nos	 que	 as	

diferenças	significativas	se	encontram	entre	os	professores	do	concelho	de	Cascais	e	os	

professores	 dos	 concelhos	 de	 Beja	 e	 do	 Porto,	 obtendo	 os	 primeiros	 valores	 mais	

elevados	nesta	variável.	

Tabela	–	Teste	de	Tukey	

	 N	 Subset	for	alpha	=	.05	

	Concelho	 1	 2	 1	

Porto	 165	 131,77879	 	

Beja	 50	 136,39000	 	

Cascais	 96	 	 207,84375	

Sig.	 	 ,927	 1,000	

 

Tabela	–	Estatísticas	descritivas	

		 Concelho	 N	

Média	das	
ordens	

Atitudes	 Cascais	 96	 166,07	

		 Porto	 165	 147,18	

		 Beja	 50	 165,75	

Percepções	 Cascais	 96	 207,84	

		 Porto	 165	 131,78	

		 Beja	 50	 136,39	
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H2	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	à	inclusão	e	nas	suas	percepções	da	realidade	educativa	consoante	a	sua	idade.	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Kruskal-

Wallis.	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 Idade		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 20-30	anos	 ,240	 34	 ,000	 ,790	 34	 ,000	

		 31-40	
,206	

15
4	

,000	 ,821	 154	 ,000	

		 41	-	50	 ,320	 85	 ,000	 ,732	 85	 ,000	

		 >	50	anos	 ,371	 38	 ,000	 ,615	 38	 ,000	

Percepções	 20-30	anos	 ,205	 34	 ,001	 ,865	 34	 ,001	

		 31-40	
,176	

15
4	

,000	 ,904	 154	 ,000	

		 41	-	50	 ,337	 85	 ,000	 ,764	 85	 ,000	

	 >	50	anos	 ,373	 38	 ,000	 ,703	 38	 ,000	

 

Atitudes	face	à	inclusão,	as	diferenças	entre	os	professores	não	são	estatisticamente	

significativas,	χ2	KW	(3)	=	5,268,	p=0,153.	Embora	as	diferenças	não	sejam	significativas	

constata-se	que	os	professores	mais	velhos	são	os	que	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	

inclusão	 e	 os	 professores	 dos	 31-40	 anos	 os	 que	 têm	 atitudes	 menos	 favoráveis	 à	

inclusão	dos	alunos	com	NEE	(171,51	vs	145,27).	

Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	 são	

estatisticamente	 significativas,	 χ2	 KW	 (3)	 =	 2,033,	p=0,566.	 Embora	 as	 diferenças	 não	

sejam	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 mais	 novos	 são	 os	 que	 têm	

percepções	mais	 favoráveis	e	os	professores	dos	31-40	anos	os	que	 têm	percepções	

menos	favoráveis	da	realidade	educativa	(174,84	vs	151,90).	
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Tabela	–	teste	de	Kruskal-Wallis	

		 Atitudes	 Percepções	

Chi-Square	 5,268	 2,033	

Df	 3	 3	

Asymp.	Sig.	 ,153	 ,566	

 

Tabela	-	Ordens	

		 idade	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 20-30	anos	 34	 155,35	

		 31-40	 15
4	

145,27	

		 41	-	50	 85	 168,76	

		 >	50	anos	 38	 171,51	

Percepções	 20-30	anos	 34	 174,84	

		 31-40	 15
4	

151,90	

		 41	-	50	 85	 157,44	

		 >	50	anos	 38	 152,57	

	

H3	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	à	inclusão	e	nas	suas	percepções	da	realidade	educativa	consoante	o	sexo;	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções. Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Mann-

Whitney.	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 	Sexo	 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Masculino	
,242	

14
0	

,000	 ,794	 140	 ,000	
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		 Feminino	
,284	

17
1	

,000	 ,766	 171	 ,000	

Percepções	 Masculino	
,265	

14
0	

,000	 ,867	 140	 ,000	

		 Feminino	
,245	

17
1	

,000	 ,888	 171	 ,000	

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 10527,000	 11113,000	

Wilcoxon	W	 20397,000	 20983,000	

Z	 -1,871	 -1,127	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,061	*	 ,260	

	 	 	 	 *	p	≤	0,10	

 

Atitudes	 face	 à	 inclusão,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	 estatisticamente	

significativas,	 para	 α	 0,10,	 Z=-1,871,	 p=0,061.	 As	 professoras	 têm	 atitudes	 mais	

favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	(164,44	vs	145,69).	

Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	 são	

estatisticamente	 significativas,	 Z=-1,127,	 p=0,260.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	

significativas	constata-se	que	as	professoras	têm	percepções	mais	favoráveis	do	que	os	

professores	(161,01	vs	149,88).	

Tabela	-	Ordens	

		 sexo	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 Masculino	 140	 145,69	

		 Feminino	 171	 164,44	

Percepções	 Masculino	 140	 149,88	

		 Feminino	 171	 161,01	
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H4	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	à	inclusão	e	nas	suas	percepções	da	realidade	educativa	consoante	o	tempo	de	

serviço	do	docente;	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Kruskal-

Wallis.	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 	 Kolmogorov-Smirnov(a)	 Shapiro-Wilk	

		 Antiguidade		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Até	10	anos	 ,201	 98	 ,000	 ,821	 98	 ,000	

		 11	-	20	
,276	

11
7	

,000	 ,786	
11
7	

,000	

		 >	20	anos	 ,333	 96	 ,000	 ,706	 96	 ,000	

Percepções	 Até	10	anos	 ,186	 98	 ,000	 ,909	 98	 ,000	

		 11	-	20	
,214	

11
7	

,000	 ,885	
11
7	

,000	

		 >	20	anos	 ,373	 96	 ,000	 ,711	 96	 ,000	

	

Tabela	–	teste	de	Kruskal-Wallis	

		 Atitudes	 Percepções	

Chi-Square	 3,904	 ,070	

Df	 2	 2	

Asymp.	Sig.	 ,142	 ,965	

 

Atitudes	face	à	inclusão,	as	diferenças	entre	os	professores	não	são	estatisticamente	

significativas,	χ2	KW	(2)	=	3,904,	p=0,142.	Embora	as	diferenças	não	sejam	significativas	

constata-se	que	os	professores	mais	antigos	são	os	que	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	

inclusão	 e	 os	 professores	 com	 menor	 antiguidade	 os	 que	 têm	 atitudes	 menos	

favoráveis	à	inclusão	dos	alunos	com	NEE	(165,90	vs	141,99).	
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Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	 são	

estatisticamente	 significativas,	 χ2	 KW	 (2)	 =	 0,070,	p=0,965.	 Embora	 as	 diferenças	 não	

sejam	significativas	constata-se	que	os	professores	com	antiguidade	11-20	anos	são	os	

que	têm	percepções	mais	favoráveis	e	os	professores	com	menor	antiguidade	os	que	

têm	percepções	menos	favoráveis	da	realidade	educativa	(157,47	vs	154,32).	

Tabela	-	Ordens	

		 Antiguidade	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 Até	10	anos	 98	 141,99	

		 11	-	20	 11
7	

159,61	

		 >	20	anos	 96	 165,90	

Percepções	 Até	10	anos	 98	 154,32	

		 11	-	20	 11
7	

157,47	

		 >	20	anos	 96	 155,92	

 

H5	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	à	 inclusão	e	nas	 suas	percepções	da	 realidade	educativa	 consoante	a	 situação	

profissional	do	docente;	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Kruskal-

Wallis.	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 Situação	profissional	 Kolmogorov-Smirnov(a)	 Shapiro-Wilk	

		 		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Nomeação	definitive	
,293	

10
5	

,000	 ,745	
10
5	

,000	

		 Zona	pedagógica	
,291	

11
0	

,000	 ,745	
11
0	

,000	

		 Contratado	 ,214	 96	 ,000	 ,820	 96	 ,000	
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Percepções	 Nomeação	definitive	
,346	

10
5	

,000	 ,765	
10
5	

,000	

		 Zona	pedagógica	
,244	

11
0	

,000	 ,890	
11
0	

,000	

		 Contratado	 ,170	 96	 ,000	 ,892	 96	 ,000	

	

	

Tabela	–	Teste	de	Kruskal-Wallis	

		 Atitudes	 Percepções	

Chi-Square	 5,793	 ,580	

Df	 2	 2	

Asymp.	Sig.	 ,055	*	 ,748	

	 	 	 	 *	p	≤	0,10	

 

Atitudes	 face	 à	 inclusão,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	 estatisticamente	

significativas,	para	α	0,10,	χ2	KW	(2)	=	5,793,	p=0,055.	O	teste	de	comparação	múltipla	a	

posteriori	de	Tukey	indica-nos	que	os	professores	de	nomeação	definitiva	têm	atitudes	

mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	contratados	(165,09	vs	138,09).	

	

Tabela	–	Teste	de	Tukey	HSD	

sit_prof	 	 Subset	for	alpha	=	.10	

		 N	 1	 2	

Contratado	 96	 138,09375	 	

Zona	pedagógica	 110	 162,94545	 162,94545	

Nomeação	definitiva	 105	 	 165,09524	

Sig.	 	 ,103	 ,983	

	

Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	 são	

estatisticamente	 significativas,	 χ2	 KW	 (2)	 =	 0,580,	p=0,748.	 Embora	 as	 diferenças	 não	
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sejam	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 de	 zona	 pedagógica	 têm	

percepções	mais	favoráveis	do	que	os	professores	contratados	(160,03	vs	150,84).	

Tabela	-	Ordens	

		 sit_prof	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 Nomeação	definitiva	 105	 165,10	

		 Zona	pedagógica	 110	 162,95	

		 Contratado	 96	 138,09	

Percepçoes	 Nomeação	definitiva	 105	 156,50	

		 Zona	pedagógica	 110	 160,03	

		 Contratado	 96	 150,84	

 

H6	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	à	inclusão	e	nas	suas	percepções	da	realidade	educativa	consoante	o	tempo	de	

serviço	com	alunos	com	NEE;	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Mann-

Whitney.	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 	 Kolmogorov-Smirnov(a)	 Shapiro-Wilk	

		 	Exp.	 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 até	5	anos	
,202	

18
4	

,000	 ,849	
18
4	

,000	

		 >		5	anos	
,449	

10
9	

,000	 ,494	
10
9	

,000	

Percepçoes	 até	5	anos	
,182	

18
4	

,000	 ,865	
18
4	

,000	

		 >		5	anos	
,426	

10
9	

,000	 ,699	
10
9	

,000	
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Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepçoes	

Mann-Whitney	U	 2303,500	 3320,000	

Wilcoxon	W	 4514,500	 9315,000	

Z	 -4,160	 -,922	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,000	*	 ,356	

	 	 	 	 *	p	≤	0,05	

 

Atitudes	 face	 à	 inclusão,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	 estatisticamente	

significativas,	 Z=-4,160,	 p=0,000.	 Os	 professores	 com	mais	 experiência	 têm	 atitudes	

mais	 favoráveis	 à	 inclusão	 do	 que	 os	 professores	 com	menos	 experiência	 (99,87	 vs	

68,40).	

Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 não	 são	

estatisticamente	significativas,	Z=-0,922,	p=0,356.		

Tabela	-	Ordens	

		 Exp.	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 até	5	anos	 66	 68,40	

		 >		5	anos	 109	 99,87	

Percepçoes	 até	5	anos	 66	 92,20	

		 >		5	anos	 109	 85,46	

 

H7	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	 à	 inclusão	 e	 nas	 suas	 percepções	 da	 realidade	 educativa	 consoante	 as	

habilitações	profissionais;	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Kruskal-

Wallis.	
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	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 grupo_grp	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 		 Statistic	 Df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Línguas	
,248	

11
2	

,000	 ,788	
11
2	

,000	

		 C.		Sociais	 ,182	 34	 ,006	 ,867	 34	 ,001	

		 C.	Exactas	 ,249	 59	 ,000	 ,802	 59	 ,000	

		 Expressões	
,346	

10
6	

,000	 ,677	
10
6	

,000	

Percepçoes	 Línguas	
,194	

11
2	

,000	 ,823	
11
2	

,000	

		 C.		Sociais	 ,190	 34	 ,003	 ,893	 34	 ,003	

		 C.	Exactas	 ,270	 59	 ,000	 ,866	 59	 ,000	

		 Expressões	
,274	

10
6	

,000	 ,857	
10
6	

,000	

	

Tabela	–	Teste	de	Kruskal-Wallis	

		 Atitudes	 Percepçoes	

Chi-Square	 79,884	 84,182	

Df	 3	 3	

Asymp.	Sig.	 ,000	*	 ,000	*	

	 	 	 	 *	p	≤	0,05	

Atitudes	 face	 à	 inclusão,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	 estatisticamente	

significativas,	χ2	KW	(3)	=	79,884,	p=0,000.	O	teste	de	comparação	múltipla	a	posteriori	

de	Tukey	indica-nos	que	os	professores	de	Expressões	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	

inclusão	do	que	os	restantes	professores. 

Tabela	–	Teste	de	Tukey	

Grupo	 	 Subset	for	alpha	=	.05	

		 N	 1	 2	

Línguas	 112	 112,54018	 		
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C.		Sociais	 34	 138,77941	 		

C.	Exactas	 59	 140,60169	 		

Expressões	 106	 		 216,01415	

Sig.	 		 ,172	 1,000	

 

Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	 significativas,	 para	 α	 0,10,	 χ2	 KW	 (3)	 =	 84,182,	 p=0,000.	 O	 teste	 de	

comparação	 múltipla	 a	 posteriori	 de	 Tukey	 indica-nos	 que	 os	 professores	 de	

Expressões	têm	percepções	mais	favoráveis	do	que	os	restantes.	Os	professores	de	C.	

Sociais	também	têm	percepções	mais	favoráveis	do	que	os	professores	de	línguas.	

Tabela	–	Teste	de	Tukey	

	grupo	 	 Subset	for	alpha	=	.05	

		 N	 1	 2	 3	

Línguas	 112	 113,1071	 	 	

C.	Exactas	 59	 132,3475	 132,3475	 	

C.		Sociais	 34	 	 153,0294	 	

Expressões	 106	 	 	 216,9151	

Sig.	 	 ,477	 ,412	 1,000	

 

H8	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	à	inclusão	e	nas	suas	percepções	da	realidade	educativa	consoante	a	formação	

recebida	em	NEE;	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Mann-

Whitney.	

 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 formacao	 Kolmogorov-Smirnov(a)	 Shapiro-Wilk	

		 		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	
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Atitudes	 sim	
,313	

16
9	

,000	 ,716	
16
9	

,000	

		 Não	
,210	

14
2	

,000	 ,824	
14
2	

,000	

Percepçoes	 sim	
,307	

16
9	

,000	 ,866	
16
9	

,000	

		 Não	
,195	

14
2	

,000	 ,872	
14
2	

,000	

 

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepçoes	

Mann-Whitney	U	 8483,000	 8100,000	

Wilcoxon	W	 18636,000	 18253,000	

Z	 -4,553	 -5,119	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,000	*	 ,000	*	

    *	p	≤	0,05	

Atitudes	 face	 à	 inclusão,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	 estatisticamente	

significativas,	 Z=-4,553,	 p=0,000.	 Os	 professores	 que	 frequentaram	 formação	 sobre	

integração/inclusão	de	alunos	com	NEE	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	

os	professores	que	não	frequentaram	(176,80	vs	131,24).	

Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	 significativas,	 Z=-5,119,	 p=0,000.	 Os	 professores	 que	 frequentaram	

formação	 sobre	 integração/inclusão	 de	 alunos	 com	 NEE	 têm	 percepções	 mais	

favoráveis	 da	 realidade	 educativa	 do	 que	 os	 professores	 que	 não	 frequentaram	

(179,07	vs	128,54).	

Tabela	-	Ordens	

		 formacao	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 sim	 169	 176,80	

		 Não	 142	 131,24	

Percepçoes	 sim	 169	 179,07	
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		 Não	 142	 128,54	

 

H9	–	Existem	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	dos	professores	

face	à	inclusão	e	nas	suas	percepções	da	realidade	educativa	consoante	a	existência	

presente	de	alunos	com	NEE	nas	turmas	regulares;	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	 quer	 para	 a	 variável	 percepções.	 Assim	 vamos	 utilizar	 o	 teste	 de	 Mann-

Whitney.	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 alunos	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 sim	
,346	

17
3	

,000	 ,702	
17
3	

,000	

		 Não	
,233	

13
7	

,000	 ,801	
13
7	

,000	

Percepçoes	 sim	
,328	

17
3	

,000	 ,833	
17
3	

,000	

		 Não	
,190	

13
7	

,000	 ,885	
13
7	

,000	

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

	 Atitudes	 Percepçoes	

Mann-Whitney	U	 6428,000	 7256,000	

Wilcoxon	W	 15881,000	 16709,000	

Z	 -7,078	 -6,082	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,000	*	 ,000	*	

    *	p	≤	0,05	

	

Atitudes	 face	 à	 inclusão,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	 estatisticamente	

significativas,	Z=-7,078,	p=0,000.	Os	professores	que	têm	alunos	com	NEE	têm	atitudes	
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mais	 favoráveis	 à	 inclusão	 do	 que	 os	 professores	 que	 não	 frequentaram	 (186,84	 vs	

115,92).	

Percepções	 da	 realidade	 educativa,	 as	 diferenças	 entre	 os	 professores	 são	

estatisticamente	significativas,	Z=-6,082,	p=0,000.	Os	professores	que	têm	alunos	com	

NEE	têm	percepções	mais	favoráveis	da	realidade	educativa	do	que	os	professores	que	

não	frequentaram	(182,06	vs	121,96).	

Tabela	-	Ordens	

		 alunos	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 sim	 17
3	

186,84	

		 Não	 13
7	

115,92	

Percepçoes	 sim	 17
3	

182,06	

		 Não	 13
7	

121,96	

 

H	10	–	As	percepções	da	realidade	educativa	dos	professores	e	as	suas	atitudes	face	à	

inclusão	são	influenciadas	pelo	contexto	em	que	se	insere	a	escola.	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	face	à	inclusão	quer	para	a	variável	percepções	da	realidade	educativa.		

 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 Contexto	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 		 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Percepções	 Urbano	
,269	

20
4	

,000	 ,886	 204	 ,000	

		 Rural	
,229	

10
7	

,000	 ,877	 107	 ,000	

Atitudes	 Urbano	
,301	

20
4	

,000	 ,744	 204	 ,000	

		 Rural	 ,227	 10 ,000	 ,838	 107	 ,000	



	

	
416	

7	

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes		 Percepções	

Mann-Whitney	U	 10019,000	 10474,000	

Wilcoxon	W	 15797,000	 16252,000	

Z	 -1,215	 -,606	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,224	 ,545	

	

 

Atitudes	face	à	inclusão, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,215,	p=0,224,	ou	seja	não	

há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	face	à	inclusão	em	função	do	

contexto.	 Embora	 as	diferenças	não	 sejam	estatisticamente	 significativas	 constata-se	

que	os	professores	urbanos	têm	atitudes	mais	mais	favoráveis	do	que	os	professores	

rurais	(160,39	vs	147,64).	

Percepções	da	realidade	educativa, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-0,606,	p=0,545,	

ou	seja	não	há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	percepções	da	realidade	

educativa	 em	 função	do	 contexto.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	estatisticamente	

significativas	constata-se	que	os	professores	urbanos	têm	percepções	mais	favoráveis	

do	que	os	professores	rurais	(158,16	vs	151,89).	

Tabela	-	Ordens	

		 Contexto	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 Urbano	 204	 160,39	

	 Rural	 107	 147,64	

Percepçoes	 Urbano	 204	 158,16	

	 Rural	 107	 151,89	
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H	11	–	As	percepções	da	realidade	educativa	dos	professores	são	influenciadas	pelos	

recursos	pedagógicos	disponibilizados	pela	escola.		

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	face	à	inclusão	quer	para	a	variável	percepções	da	realidade	educativa.		

 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 	Quadros	 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	
,317	

14
9	

,000	 ,724	 149	 ,000	

		 Não	
,223	

16
2	

,000	 ,824	 162	 ,000	

Percepções	 Sim	
,237	

14
9	

,000	 ,883	 149	 ,000	

	 Não	
,271	

16
2	

,000	 ,870	 162	 ,000	

	

	

	 Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 Laboratório	 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	
,241	

22
3	

,000	 ,804	 223	 ,000	

		 Não	 ,332	 88	 ,000	 ,713	 88	 ,000	

Percepções	 Sim	
,224	

22
3	

,000	 ,911	 223	 ,000	

	 Não	 ,317	 88	 ,000	 ,784	 88	 ,000	

	

Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 Sala	de	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 Informática	 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	 ,269	 20 ,000	 ,775	 205	 ,000	
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5	

		 Não	
,271	

10
6	

,000	 ,790	 106	 ,000	

Percepções	 Sim	
,230	

20
5	

,000	 ,907	 205	 ,000	

	 Não	
,295	

10
6	

,000	 ,810	 106	 ,000	

	

Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 Jogos	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 Didáticos	 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 Sim	
,275	

19
8	

,000	 ,761	 198	 ,000	

		 Não	
,262	

11
3	

,000	 ,806	 113	 ,000	

Percepções	 Sim	
,237	

19
8	

,000	 ,897	 198	 ,000	

	 Não	
,278	

11
3	

,000	 ,837	 113	 ,000	

	

Recursos	educativos:	Quadro	interactivo	

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 10130,000	 11286,500	

Wilcoxon	W	 23333,000	 24489,500	

Z	 -2,504	 -1,024	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,012	*	 ,306	

	 	 	 							*		p	≤	0,05			

 

 



	

	
419	

Atitudes	 face	 à	 inclusão, rejeita-se	 a	 hipótese	 nula	 pois	 Z=	 -2,504	 p=0,012,	 os	

professores	que	têm	estes	recursos	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	os	

professores	que	não	os	têm	(169,01	vs	144,03). 

Percepções	da	realidade	educativa, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,024,	p=0,306,	

ou	seja	não	há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	percepções	da	realidade	

educativa	 consoante	 a	 utilização	 do	 quadro	 interactivo.	 Embora	 as	 diferenças	 não	

sejam	 estatisticamente	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 que	 têm	 estes	

recursos	têm	percepções	mais	favoráveis	da	realidade	educativa	do	que	os	professores	

que	não	os	têm	(161,25	vs	151,17). 

Tabela	-	Ordens	

		 Quadro	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 Sim	 149	 169,01	

	 não	 162	 144,03	

Percepções	 Sim	 149	 161,25	

	 não	 162	 151,17	

	

Recursos educativos: Laboratório 

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 8875,000	 7767,000	

Wilcoxon	W	 12791,000	 11683,000	

Z	 -1,342	 -2,969	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,180	 ,003	*	

	 	 	 	 *	p	≤	0,05	

 

Atitudes	face	à	inclusão, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,342,	p=0,180,	ou	seja	não	

há	diferenças	estatisticamente	 significativas	nas	atitudes	 face	à	 inclusão	consoante	a	

escola	 tem	 ou	 não	 laboratório.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 estatisticamente	
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significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 que	 têm	 laboratório	 têm	 atitudes	mais	

favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	que	não	os	têm	(160,20	vs	145,35).		

Percepções	da	realidade	educativa, rejeita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-2,969,	p=0,003,	

os	 professores	 que	 têm	 laboratório	 têm	 percepções	 mais	 favoráveis	 da	 realidade	

educativa	do	que	os	professores	que	não	o	têm	(165,17	vs	132,76). 

Tabela	-	Ordens	

		 Laboaratório	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 Sim	 223	 160,20	

	 Não	 88	 145,35	

Percepçoes	 Sim	 223	 165,17	

	 Não	 88	 132,76	

	

Recursos educativos: Sala de informática 

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 9605,500	 9447,500	

Wilcoxon	W	 15276,500	 15118,500	

Z	 -1,714	 -1,956	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,087	 ,050	*	

    * p	≤	0,05  

Atitudes	face	à	inclusão, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,714,	p=0,087,	ou	seja	não	

há	diferenças	estatisticamente	 significativas	nas	atitudes	 face	à	 inclusão	consoante	a	

escola	 tem	 ou	 não	 sala	 de	 informática.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	

estatisticamente	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 que	 têm	 sala	 de	

informática	têm	atitudes	mais	favoráveis	à	inclusão	do	que	os	professores	que	não	os	

têm	(162,14	vs	144,12).		
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Percepções	da	realidade	educativa, rejeita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-1,956,	p=0,050,	

os	 professores	 que	 têm	 sala	 de	 informática	 têm	 percepções	 mais	 favoráveis	 da	

realidade	educativa	do	que	os	professores	que	não	a	têm	(162,91	vs	142,63). 

Tabela	-	Ordens	

		

Sala	de	
informátic
a	 N	

Ordem	
média	

Atitudes	 sim	 205	 162,14	

	 não	 106	 144,12	

Percepçoes	 sim	 205	 162,91	

	 não	 106	 142,63	

 

 

Recursos educativos: Jogos didácticos 

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 9649,000	 9226,000	

Wilcoxon	W	 16090,000	 15667,000	

Z	 -2,063	 -2,666	

Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,039	*	 ,008	*	

    *	p	≤	0,05	

Atitudes	 face	 à	 inclusão, rejeita-se	 a	 hipótese	 nula	 pois	 Z=	 -2,063,	 p=0,039,	 os	

professores	que	têm	jogos	didácticos	têm	atitudes	mais	favoráveis	face	à	 inclusão	do	

que	os	professores	que	não	os	têm	(163,77	vs	142,39). 

Percepções	da	realidade	educativa, rejeita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-2,666,	p=0,008,	

os	professores	que	têm	jogos	didácticos	têm	percepções	mais	favoráveis	da	realidade	

educativa	do	que	os	professores	que	não	os	têm	(165,90	vs	138,65). 
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Tabela	-	Ordens	

		
Jogos	
didáticos	 N	

Ordem	
média	

Atitudes	 sim	 198	 163,77	

		 não	 113	 142,39	

Percepçoes	 sim	 198	 165,90	

	 não	 113	 138,65	

 

	

H	12	–	As	percepções	da	realidade	educativa	dos	professores	são	influenciadas	pelo	

programa	de	intervenção	educativa	prioritária	(TEIP).	

Rejeita-se	a	hipótese	de	normalidade	de	distribuição	dos	valores	quer	para	a	variável	

atitudes	face	à	inclusão	quer	para	a	variável	percepções	da	realidade	educativa.		

	 	

Tabela	-	Testes	de	normalidade	

		 	 Kolmogorov-Smirnov	 Shapiro-Wilk	

		 	Quadros	 Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.	

Atitudes	 TEIP	 ,314	 61	 ,000	 ,714	 61	 ,000	

		 Não	TEIP	
,249	

25
0	

,000	 ,798	 250	 ,000	

Percepções	 TEIP	 ,307	 61	 ,000	 ,828	 61	 ,000	

	 Não	TEIP	
,243	

25
0	

,000	 ,898	 250	 ,000	

	

Tabela	–	Teste	de	Mann-Whitney	

		 Atitudes	 Percepções	

Mann-Whitney	U	 7401,500	 7038,000	

Wilcoxon	W	 9292,500	 8929,000	

Z	 -,363	 -,967	
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Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 ,717	 ,334	

	

Atitudes	face	à	inclusão, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-0,363,	p=0,717,	ou	seja	não	

há	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	atitudes	 face	à	 inclusão	consoante	o	

tipo	 de	 escola.	 Embora	 as	 diferenças	 não	 sejam	 estatisticamente	 significativas	

constata-se	 que	 os	 professores	 das	 escolas	 não	 TEIP	 têm	 atitudes	mais	 favoráveis	 à	

inclusão	do	que	os	professores	que	não	os	têm	(156,89	vs	152,34).		

Percepções	da	realidade	educativa, aceita-se	a	hipótese	nula	pois	Z=	-0,967,	p=0,334,	

ou	 seja	 não	 há	 diferenças	 estatisticamente	 significativas	 nas	 percepções	 mais	

favoráveis	 da	 realidade	 educativa	 consoante	 o	 tipo	 de	 escola.	 Embora	 as	 diferenças	

não	 sejam	 estatisticamente	 significativas	 constata-se	 que	 os	 professores	 das	 escolas	

não	TEIP	têm	percepções	mais	favoráveis	da	realidade	educativa	do	que	os	professores	

que	não	os	têm	(158,35	vs	146,38).		

Tabela	-	Ordens	

		 Tipo	Escola	 N	
Ordem	
média	

Atitudes	 TEIP	 61	 152,34	

		 Não	TEIP	 250	 156,89	

Percepçoes	 TEIP	 61	 146,38	

	 Não	TEIP	 250	 158,35	

 

 

Gráficos	resultantes	do	Software	SPSS	
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Situação	laboral	dos	professores	

	

	
Distribuição	dos	docentes	quanto	ao	género	

	

	
Distribuição	dos	docentes	quanto	ao	Concelho	onde	leccionam	
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Idades	dos	docentes	que	foram	alvo	de	inquérito	

	

	
Formação	dos	Docentes	

	

	

	

sim
55%

Não
45%


