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RESUMO EM PORTUGUÊS 
 
 

Este trabalho de investigação centra se na temática da “ Integração dos alunos 

com necessidades educativas especiais de segundo e terceiro ciclo do ensino básico 

em Portugal. Perspetiva do professor. Esta investigação tem como objetivo realizar a 

análise e tratamento de dados realizada com a finalidade de saber como é a integração 

dos alunos com NEE nas aulas de Educação Visual e Tecnológica, Educação Tecnológica 

e Educação Visual.      

 Os objetivos formulados para o desenvolvimento da tese são:     

 Identificar qual é a formação inicial dos professores de Educação Visual e 

Tecnológica, Educação Tecnológica e Educação Visual; 

 Identificar quais são as estratégias utilizadas pelos professores; 

 Avaliar que formação tem os professores em educação especial; 

 Conhecer como os professores vêm a integração; 

 Avaliar o que podem os professores fazer para melhorar a integração; 

 Valorizar quais são as dificuldades que os professores têm ao lecionar a 

alunos com N.E.E.; 

 Identificar que atividades desenvolvem com os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. 

Metodológicamente a tesis desenvolveu se utilizando um modelo de 

investigação descritivo. 

A amostra é formada por professores de Educação Visual e Tecnológica, 

Educação Tecnológica e Educação Visual do 2º e 3º ciclo do ensino básico. 

Os meios utilizados para a obtenção de dados foi o questionário e o grupo de 

discussão. 

As conclusões alcançadas centram se nos seguintes aspetos: 

A maioria dos professores de Educação Visual e Tecnológica, Educação 

Tecnológica e Educação Visual, têm como grau de formação licenciatura. 

As estratégias utilizadas são preparadas de acordo com a parte teórica e com a 

parte prática da aula. 
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 A formação que os professores têm em educação especial é uma formação 

especializada, vêem a integração com positivismo mas têm que ter um professor de 

apoio na sala de aula e recursos para que se possa fazer a integração na sua pleinitude. 

Para melhorarem a integração têm que ter uma formação de educação especial, 

e têm que adquirir materiais adequados e têm que ter recursos humanos. 

As dificuldades  que os professores têm em lecionar com os alunos com NEE 

estão relacionadas com a falta de recursos humanos e materiais. 

As ativiades  que desenvolvem com os alunos com NEE são adequadas às 

dificuldades de cada aluno e são realizadas atividades esencialmente práticas. 

 

 

ABSTRACT             
 

 

This research focuses on the theme of "Students Integration with special 

educational needs in the second and third grade of basic education in Portugal. 

Teacher perspective's". This research has the objective to conduct analysis and 

processing the data carried out in order to know how the students integration with 

SEN in mainstream classes Visual and Technological Education, Technological 

Education and Visual Education. 

 The objectives formulated for the development of the theory are: 

 Identify what is the initial design teacher training; 

 Identify what are the strategies used by teachers; 

 Appreciate that teachers have training in special education; 

 Know how teachers come to integration; 

 Evaluate what can teachers do to improve integration; 

 Valuing what are the difficulties that teachers have to teach pupils with SEN; 

 Identify activities that develop with students with Special Educational Needs. 

Methodologically the tesis was developed using a descriptive research model. 

The sample consists on teachers of Visual and Technological Education, 

Technological Education and Visual Education in the 2nd and 3rd grade of basic 

education. 
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The means used to obtain the data was a questionnaire and discussion group. 

The conclusions reached focus on the following aspects: 

The most of the teachers of Visual and Technological Education, Technological 

Education and Visual Education, have a degree. 

The strategies used are prepared in accordance with the theoretical part and the 

practical part of the lesson. 

 

The training that the instructors have in special education is a specialized 

training, they see integration with positivism but must have a support teacher in the 

classroom and resources in the room to make the integration into your fullness. 

To improve the integration they must have a special education training, have to 

acquire suitable materials and must have human resources. 

The teacher difficulties teaching students with NEE are related to the lack of 

human and material resources. 

The activities that they develop with students with SEN are appropriate to the 

difficulties of each student and essentially practical activities are conducted. 

 

 

RESUMEN EN CASTELLANO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy en día encontramos cada vez más alumnos con necesidades educativas especiales 

en las escuelas regulares. 

Estos alumnos tienen los mismos derechos de inserción en la sociedad como los demás. 

Para ello deben ser contemplados con los mismos beneficios, aprendizajes y salidas 

profesionales de acuerdo a las dificultades que presentan. 

Marchesi (1990), considera que la escuela inclusiva es un tipo de escuela que hace 

efectivo el derecho de que todos los alumnos tengan una educación integradora. 

Durante la formación académica son muchas las lagunas acerca de la Enseñanza Especial 

que en el terreno profesional son difíciles de superar. 



4 

 

La práctica de este tipo de educación implica cambios profundos en las escuelas y en las 

aulas. Supone, además, ser conscientes de los problemas que existen, evaluar los resultados 

que se obtienen, analizar la transición de los alumnos con necesidades especiales de la escuela 

a la edad adulta y preguntar a estos alumnos por sus experiencias y su vida (Marchesi, 1990). 

Para evaluar adecuadamente un programa de integración es necesario definir 

previamente los objetivos que se pretenden a la hora de incorporar a los alumnos con 

necesidades educativas especiales en la escuela regular. No basta tener un conocimiento 

general de la legislación vigente o de la política educativa que se aplica en este campo. Es 

necesario conocer cuáles son los objetivos específicos de la integración escolar que se van a 

evaluar. Söder (1997). 

Hegarty (1993) señala dos criterios principales para determinar el mayor o menor grado 

de éxito de un programa de integración: los referidos a los cambios que causa en el programa 

el desarrollo integral de los niños y los relacionados con los cambios que producen en los 

centros de integración. 

De acuerdo con Rodrigues (2001) "Ahora estamos empezando el camino difícil de 

intentar que la escuela se enfrente a la diferencia como algo inherente a todos, y extraer de la 

diferencia una connotación positiva en lo que podríamos considerar una fase de valoración de 

la diferencia. 

La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales es un esfuerzo de 

equipo que debe estar marcado por el intercambio y la colaboración. Teniendo en cuenta el 

Plan de Educación Individualizada y las necesidades personales del estudiante el equipo puede 

estar consitituido por: un maestro de educación especial, el psicólogo de la escuela, un 

trabajador social, un logopeda, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y otros 

profesionales que permitan obtener información y apoyo. 

Los educadores necesitan adquirir conocimientos acerca de la condición del alumno que 

se encuentra en una clase regular que en gran medida puede ser proporcionada por el 

maestro de educación especial. El profesor de la clase regular también debe revisar los 

registros médicos y escolares de los alumnos que se pretenden integrar. Esta información 

servirá como orientación para el profesor permitiendo realizar las modificaciones pertinentes, 

ya sea con respecto al ambiente de la clase o en cuanto a la adopción de estrategias que mejor 

respondan a las necesidades educativas y físicas del alumno. 

He elegido como tema para este trabajo "La integración de alumnos con necesidades 

educativas especiales de segundo e tercer ciclo de la enseãnza básica en Portugal". Considero 

que el tema es importante debido a que la inclusión es uno de los asuntos más comentados a 

nivel educativo. Este estudio tiene como objetivo realizar el análisis y tratamiento de los datos 
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de una investigación realizada con la pretensión de conocer cómo es la integración de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en clases de dibujo. 

Como instrumento de recogida de datos he seleccionado el cuestionario, que se 

administró a los profesores de dibujo. Las respuestas al cuestionario fueron dadas en una 

escala tipo Likert. 

A lo largo del estudio se realiza una estadística descriptiva de las variables estudiadas, 

así como el análisis inferencial para contrastar las hipótesis de trabajo. En el análisis cualitativo 

se ha llevado a cabo un debate que nos permite conocer cómo los profesores de dibujo hacen 

frente al tema de la inclusión. 

Actualmente es importante tratar el tema de la inclusión con naturalidad, puesto que se 

trata de un "hecho" que está sucediendo cada vez más en la escuela regular. 

El modelo de escuela integradora se desarrolla a partir de la escuela tradicional. La 

escuela sigue el paradigma de integración psicológica y médica y reconoce que tiene dos tipos 

de estudiantes: los que siguen el plan de estudios (unos pocos) y los que tienen diferencias tan 

obvias que se pueden considerar deficiencias, beneficiándose de la pedagogía diferenciada 

(Rodrigues, 2000). 

La educación inclusiva "es una ruptura con los valores de la educación tradicional: la 

educación inclusiva se asume como respetuosa de las culturas, las capacidades y de las 

oportunidades de desarrollo para todos los estudiantes", de acuerdo con Rodrigues (2000) 

"una comunidad que aprende con todo el mundo". 

 

METODOLOGÍA 
 

Pasamos a tratar la formación de los objetivos. Esta formación se basó en la 

información que me gustaría obtener acerca de la preparación/formación de los docentes en 

el área de dibujo, saber cuál es su visión antes de la integración y cuál es su postura sobre la 

misma, ya que la integración forma parte del movimento de la escuela inclusiva. Los objetivos 

que pretendía estudiar son los siguientes: 

• Identificar cuál es la formación inicial del profesorado de dibujo, es un tema importante que 

nos permite conocer la base inicial de cada profesor para comprender mejor el desarrollo de 

su trabajo. 

• Identificar cuáles son las estrategias utilizadas por los profesores, será interesante saber 

cuáles son las "ideas" que el profesor pone en práctica para resolver algunas dificultades así 

como conocer la forma en que esas ideas se ponen en práctica. 
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• Evaluar qué formación tienen los profesores de educación especial, es importante saber qué 

preparación tienen los profesores en el área de educación especial con el fin de "evaluar" su 

trabajo, sabiendo lo importante que es tener una formación o no. 

• Conocer cómo los profesores perciben la integración puede ser beneficioso para el desarrollo 

de la educación especial, entender su punto de vista sobre la misma. 

• Evaluar lo que pueden hacer los profesores para mejorar la integración, saber cuáles son los 

métodos que los profesores utilizan para facilitar esta integración será beneficioso tanto para 

los alumnos como para los docentes. 

• Valorar cuáles son las dificultades que tienen los profesores para enseñar a los alumnos con 

necesidades educativas especiales, hacer un análisis de las dificultades que son más difíciles de 

superar para ver qué puede mejorarse de modo que se obtenga un mejor resultado. 

• Identificar las actividades que se desarrollan con alumnos con necesidades educativas 

especiales, obtener información acerca de las actividades teóricas o prácticas que se realizan 

mejor con los alumnos con necesidades educativas especiales para facilitar el trabajo de 

aquellos que van a iniciar actividades con estos alumnos. 

La muestra está compuesta por profesores de dibujo de 2º y 3º ciclo de educación 

básica del distrito de Portalegre. Se trata de profesores de Educación Visual y Tecnológica, 

Educación Visual y Educación Tecnológica. 

He escogido este distrito porque se encuentra dentro de Alentejo. La población se 

dedica principalmente al comercio, la pequeña industria, la administración pública, la 

agricultura y la ganadería. 

Los participantes forman parte de los siguientes municipios: Alter do Chão, Arronches, 

Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Sor 

Ponte, Portalegre y Sousel.  

Las escuelas son las que se muestran a continuación:  

Localidades Escuelas 
Alter do Chão EB 2,3 c/Sec. Padre José Agostinho Rodrigues 
Arronches EB 2,3 Nossa Senhora da Luz 
Avis EB 2,3 Mestre de Avis 
Campo Maior EB 2 São João Baptista 
Campo Maior ES c/3ºciclo de Campo Maior 
Castelo de vide EB 2,3 Garcia da Orta 
Crato  EBI/JI do Crato 
Elvas EB 2,3 nº2 de Elvas 
Vila Boim EBI/JI de Vila Boim 
Elvas EB 2,3 nº1 de Elvas 
Fronteira EBI/JI Frei Manuel Cardoso 
Gavião EBI/JI de Gavião 
Portagem EBI/JI de Ammaia, Portagem 
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Santo António das Areias EBI/JI Dr. Manuel M. Machado 
Monforte EB 2,3 de Monforte 
Nisa EB 2,3 c/Sec. Professor Mendes dos Remédios 
Montargil EBI de Montargil 
Ponte de Sôr EB2,3 João Pedro de Andrade 
Ponte de Sôr ES c/3º ciclo de Ponte Sôr 
Portalegre EB 2,3 José Régio 
Portalegre EB 2,3 Cristóvão Falcão 
Portalegre ES c/3º ciclo Mouzinho da Silveira 
Sousel EB 2,3 Padre Joaquim Fernandes  

 

 

Para su selección se utilizó como criterio el hecho de que son escuelas inclusivas y que 

cumplen los requisitos necesarios para la inclusión. Se dió preferencia al 2 º y 3 º ciclo (5º , 6º , 

7º , 8º  y 9º  grado) al tratarse de las edades en las que puedo impartir enseñanzas de acuerdo 

con los conocimientos que poseo, de ahí mi interés. 

 

La muestra se distribuye de la siguiente manera: 

Según el sexo, el 43% eran hombres (30 sujetos) y las mujeres el 57% (40 sujetos). 

Teniendo en cuenta la edad, el 27% (19 sujetos) tenía entre 25 y 35 años, el 36% (25 

suejtos) entre 36 y 45 años, el 33% (23 sujetos) entre 46 y 55 años y el 4% (3 sujetos) entre 56 

y 65 años. 

En cuanto a la formación académica inicial del los profesores, el 44% (31 sujetos) tenía 

formación en arte y el 56% (39 sujetos) formación en enseñanza. 

De acuerdo con el grado de formación académica inicial, el 27% (19 sujetos) poseía una 

licenciatura y el 73% (51 sujetos) eran titulares de un grado. Ningún maestro poseía un 

programa de maestría o doctorado. 

En función de la formación en educación especial, el 94% (66 sujetos) no tenía 

formación en educación especial, el 1% (1 sujeto) poseía formación especializada, el 1% (1 

sujeto) era licenciado en educación especial y el 3% (2 sujetos) presentaban otro tipo de 

formación en educación especial. No encontramos profesores que fueran titulares de los 

suplementos, maestría y doctorado en educación especial. 

Según la disciplina que enseñan, los profesores encuestados se dividieron del siguiente 

modo: el 67% (47 sujetos) enseñaban Educación Visual y Tecnológica, el 16% (11 sujetos) 

Educación Tecnológica y el 17% (12 sujetos) Educación Visual. 

En relación al tiempo de servicio, el 16% (11 sujetos) presentaban entre 0 y 5 años de 

servicio, el 14% (10 sujetos) entre 6 y 10 años, el 24% (17 sujetos) entre 11 y 15 años, el 10% (7 
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sujetos) entre 16 y 20 años y el 36% (25 sujetos) afirmaban tener más de 20 años de tiempo de 

servicio. 

Relativo al tiempo de servicio de los profesores de educación especial, el 89% de los 

encuestados (62 sujetos) presentan entre 0 y 5 años de tiempo de servicio en la Educación 

Especial, el 9% (6 sujetos) entre 6 y 10 años, el 1% (1 sujeto) entre 11 y 15 años y el 1% (1 

sujeto) entre 16 y 20 años. 

Las variables del cuestionario se seleccionaron de acuerdo a la información que se 

quería obtener del mismo. Estas variables fueron las finales tras el proceso de validación del 

cuestionario donde han sido adaptados algunos de los ítems. 

En cuanto a la identificación del profesor, obtenemos información que justifica algunas 

respuestas y actitudes de los profesores, se obtiene información sobre sus conocimeintos 

académicos, sobre el momento en que estos conocimientos son puestos en práctica, nos 

permite saber cuál es la evolucion de su trabajo teniendo en cuenta el tiempo de servicio, cual 

és la base del conocimiento de cada profesor y podemos situar el grado de conocimiento en 

que cada individuo estudiado se encuentra. 

En el resto del cuestionario encontramos la información principal de este estudio: si las 

actividades que se llevan a cabo son de carácter práctico o teórico, la preparación de las 

estrategias que utilizan, el objetivo de las estrategias empleadas o si dichas estrategias 

interfieren en el comportamiento del alumno. Conocer si la existencia de un plan general de 

integración es beneficioso, si la reducción de alumnos por clase interfere positivamente, si es 

importante que el profesor presente una formación en educación especial, si la receptividad es 

vista de buen grado, si la existencia de un personal especializado ayuda en los aprendizajes, si 

un profesor de apoyo fijo facilitaría la adquisición de conocimientos, si los materiales de apoyo 

son apropiados para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales, fortalecer la 

relación profesor/alumno supone buenos resultados en el rendimiento estudiantil. La 

importancia del diagnóstico del alumno para facilitar la adquisición de conocimientos, la 

relevancia de las características individuales de los niños con necesidades educativas 

especiales, las dificultades que tienen los profesores para enseñar a los alumnos con 

necesidades educativas especiales o la importancia de la preparación de los materiales. 

• Sexo 

• Edad 

• Formación académica inicial 

• Nivel de formación académica inicial 

• Formación en educación especial 
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•En los cursos de formación inicial existen materias con contenidos de educación     

especial o necesidades educativas especiales 

• Cuál es la disciplina que enseña 

• El tiempo de servicio en la enseñanza nos muestra la práctica que los profesores 

tienen en la enseñanza 

• Tiempo de servicio en la educación especial 

• Nivel académico que enseña 

• En la preparación de las clases tienen diferentes estrategias para los alumnos con 

necesidades educativas especiales 

• Las estrategias que prepara están pensadas para la parte teórica de la clase 

• Prepara mejor las estrategias para la parte práctica de la lección 

• La existencia de un plan general de inclusión 

• Reducción del número de alumnos por clase 

• Formación de los profesores 

• La existencia de personal especializado 

• La recepción de los profesores de educación regular 

• La formación especializada de los profesores 

• Profesor de apoyo educativo fijo (tiempo completo) en la escuela 

• La voluntad y la participación de los profesores de la escuela 

• Profesor de apoyo educativo fijo e integrado en un equipo multidisciplinar 

• Materiales adecuados 

• Disponibilidad de los profesores de enseñanza regular 

• Cooperación entre los profesores de enseñanza regular y el profesor de educación 

especial 

• La existencia de una red de centros de recursos 

• Una buena relación profesor-alumno 

• El tipo de apoyo proporcionado por los profesores de educación especial 

• Naturaleza del diagnóstico que el alumno presenta 

• La existencia de adaptaciones curriculares / plan de educación individual 

• Las características individuales de los alumnos con necesidades educativas especiales 

• Participación de los padres 

• El uso de estrategias de enseñanza variadas 

•Tengo dificultad para enseñar a los alumnos con necesidades educativas especiales 

en el aula 
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• Las clases prácticas son más fáciles de enseñar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales en el aula 

• Es difícil para mí preparar los materiales de apoyo para los alumnos con necesidades 

educativas especiales 

• Preparo diferentes actividades para los alumnos con necesidades educativas 

especiales 

• Tengo en cuenta el material didáctico que uso para apoyar las clases con alumnos 

con necesidades educativas especiales 

• Las actividades que preparo para los alumnos con necesidades educativas especiales 

son siempre utilizando los mismos materiales y técnicas 

 

La selección de instrumentos se centra en el cuestionario como recogida de datos 

estructurados. 

He elegido el cuestionario como herramienta de recogida de datos ya que era el más 

adecuado en relación con el tipo de información que se pretende obtener. Tiene como 

objetivo averiguar cómo es la integración de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en clases de dibujo. 

Comencé por elaborar las preguntas del cuestionario de acuerdo con la información 

que pretendía obtener. Como el cuestionario no debía ser demasiado extenso, opté por hacer 

una selección de los ítems más pertinentes teniendo en cuenta su finalidad. 

 

 

VALIDEZ 

El siguiente paso fue validar el cuestionario, para ello escogí profesores de diferentes 

universidades portuguesas para esta validación. 

El primero de los cambios se llevó a cabo en la estructura del cuestionario ya que éste 

fue dividido en cuatro dimensiones: estrategias para la preparación de las clases, la inclusión 

de los alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela, las dificultades en las 

clases y actividades con los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Tras la validación se han reformulado algunos de los ítems. Han sido revisados tanto por 

el tutor como por mí todos los elementos uno por uno. Algunos de los ítems fueron excluidos 

hasta construir la primera versión del cuestionario (Anexo 1).  

Del mismo modo, el cuestionario ha sido presentado a un grupo de expertos compuesto 

por ocho jueces. Estos jueces fueron elegidos teniendo en cuenta su formación académica y su 
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experiencia profesional. Su formación se centra en la educación (psicología de la educación, 

ciencias de la educación). 

A estos jueces se les proporcionó una hoja donde se incluían todos los ítems del 

cuestionario y en las cuales debían evaluar cada ítem (1-No es adecuado; 10-Adecuado) 

además podrían incluir una observación al respecto. 

En esta tabla se puede ver cuál es área de trabajo de los jueces así como la Universidad a 

la que pertenecen: 

Universidad Área Curricular Departamento 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Psicologia de la 

Educación 

Psicologia 

Universidad de 

Minho 

Sociologia da Infancia Ciencias de la 

Educación 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Análisis Social y 

Organizacional de la 

Educación 

Ciencias de la 

Educación 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Análisis Social y 

Organizacional de la 

Educación 

Ciencias de la 

Educación 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Área Cientifiíca del 

Curriculo, 

Supervisión y 

Orientación 

Pedagógica 

Ciencias de la 

Educación 

Universidad del 

Algarve 

Tecnologia Educativa 

e Informática 

Ciencias de la 

Educación 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Psicologia  de la 

Educación y 

Relaciones 

Interpersonales 

Ciencias de la 

Educación 

Universidad del 

Algarve 

Tecnologia Educativa 

e Informática 

Ciencias de la 

Educación 
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El cuestionario final (Anexo 2) se compone de 29 ítems que a su vez se dividen en cuatro 

dimensiones: estrategias para la preparación de las clases, la inclusión de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en la escuela, las dificultades en el aula y actividades de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

La respuesta a las cuestiones fue dada a través de una escala de Likert: 1- Siempre, 2- A 

menudo, 3- A veces 4- Casi nunca, 5- Nunca; 1- Muy de acuerdo, 2- Parcialmente de acuerdo, 

3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4- Parcialmente en desacuerdo, 5- Completamente en 

desacuerdo. 

También forman parte del cuestionario los datos la identificación de los profesores que 

responderán al cuestionario, manteniendo la confidencialidad de los mismos. 

 

 

ANÁLISE DE FIABILIDAD 

Evaluación de la fiabilidad de los instrumentos (o métodos) de medida. 

Análise de fiabilidade 
 
Escala: todas las variables 

Resumo do procesamento dos casos 

 N % 

Casos Válidos 70 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. Eliminação pela lista baseada em todas as 

variáveis de procedimento. 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada nos 

elementos 

tipificados N de elementos 

,645 ,705 29 

 

Se aplicó la prueba de alfa de Cronbach puesto que podemos obtener los resultados de 

manera rápida. El valor del coeficiente varía entre 0 y 1, si es 1 indica una máxima estabilidad o 

consistencia en las puntuaciones. 
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LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

La mayoría de los professores encuestados son mujeres y tienen edades comprendidas 

entre 46/55 y 56 / 65 años, presentando como formación académica inicial una licenciatura. La 

mayoría de los profesores no tienen formación en educación especial, sólo hay un pequeño 

porcentaje que posee otras formaciones en este área. La disciplina que los docentes enseñan 

en su mayoría es Educación Visual y Tecnológica y la enseñan desde hace más de 20 años, 

seguidos por aquellos que la enseñan desde hace 11 y 15 años. El tiempo de servicio en 

educación especial es en su mayoría de 5 años. 

Más de la mitad de los profesores encuestados enseña a niños de 5º y 6º grado. Los 

otros restantes enseñan a niños de 7º, 8º y 9º grado. 

Casi la mitad de los profesores encuestados emplean frecuentemente estrategias 

diferentes para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Más de la mitad de los profesores encuestados está totalmente de acuerdo con un plan 

de inclusión. 

Casi todos los profesores están de acuerdo totalmente con la reducción del número de 

alumnos por clase y con la existencia de técnicos especializados. 

Los profesores están totalmente de acuerdo con la cooperación entre los profesores de 

enseñanza regular y de educación especial, la existencia de una red de apoyo en el centro de 

recursos, que haya una buena relación profesor/alumno, con el apoyo proporcionado por el 

profesor de apoyo, en que el diagnóstico del estudiante es importante para su aprendizaje, 

con la existencia de adaptaciones en el plan educativo, con que se debe tener en cuenta las 

características individuales de los alumnos con necesidades educativas especiales, la 

participación de los padres en la vida escolar de los alumnos con necesidades educativas 

especiales y en la utilización de estrategias diversificadas.  

En cuanto a la receptividad de los profesores de enseñanza regular y en relación a tener 

un maestro de educación especial en el aula, sólo la mitad están totalmente de acuerdo. Poco 

más de la mitad de los profesores están totalmente de acuerdo con una formación 

especializada en educación especial de los profesores de enseñanza regular y se encuentran 

totalmente de acuerdo en que existe una buena voluntad por parte del cuerpo docente a la 

hora de recibir a un profesor de apoyo en el aula. 

Una gran mayoría de los profesores están totalmente de acuerdo con un profesor de 

apoyo fijo y uno de apoyo integrado en un equipo multidisciplinar. 
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En relación a la preparación de materiales adecuados para alumnos con necesidades 

educativas especiales, casi todos los profesores están totalmente de acuerdo con la 

preparación de los mismos. 

El 60% de los profesores están totalmente de acuerdo con la disponibilidad de los 

maestros de educación regular a la hora de aceptar un profesor de apoyo. 

Los profesores que no poseen formación en educación especial adquieren formación a 

través de la enseñanza. 

La mayoría de los profesores encuestados de Educación Visual y Tecnológica tienen 

formación en la enseñanza, la mitad de los profesores de Educación Tecnológica presentan 

formación en artes y la otra mitad en la enseñanza, la mayoría de los maestros de Educación 

Visual están formados en artes. 

Casi todos los profesores de edades comprendidas entre los 36 y 45 años son los que 

poseen entre 16 y 20 años de antigüedad en la docencia y están totalmente de acuerdo con la 

formación del profesorado y el uso de estrategias diversificadas. 

Todos los profesores que tienen entre 16 y 20 años de servicio en la educación especial 

poseen como grado académico una licenciatura. 

Más de la mitad de los profesores que enseñan el 5º, 6º, 7º, 8º, y 9 º grado tienen un 

título de grado. Un porcentaje muy bajo de los profesores que enseñan el grado 7º, 8º y 9 º 

son los que tienen 5 años de antigüedad en la educación especial. 

Alrededor de la mitad de los profesores que utilizan diferentes estrategias para 

estudiantes con necesidades especiales son aquellos que siempre planifican mejores 

estrategias para la clase teórica o práctica. Están totalmente de acuerdo con un plan de 

inclusión y con la formación especializada de los docentes, de acuerdo parcialmente con un 

plan para la inclusión con materiales adecuados para los alumnos con necesidades educativas 

especiales y se encuentran algo de acuerdo con la acogida de los profesores de educación 

regular y la cooperación entre los profesores de educación regular y educación especial. 

Todos los profesores están totalmente de acuerdo con la reducción del número de 

alumnos por clase y con el hecho de tener en cuenta las características individuales de los 

niños. 

Los profesores que tienen siempre dificultades en la enseñanza de alumnos con 

necesidades educativas están totalmente de acuerdo con la formación del profesorado en 

educación especial y con el apoyo del profesor fijo. 

Los profesores que señalan que las clases prácticas son más fáciles que las teóricas con 

alumnos con necesidades educativas están totalmente de acuerdo con una buena relación 
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profesor/alumno y son los que frecuentemente utilizan actividades diferentes para los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

La mitad de los profesores que a menudo utilizan actividades diferentes con los alumnos 

con necesidades educativas especiales están totalmente de acuerdo con la disponibilidad del 

profesor de  enseñanza regular. 

Casi la mitad de los profesores a veces tienen en cuenta el material didácticos para los 

alumnos con necesidades educativas especiales y están totalmente de acuerdo con la 

formación de los profesores. 

Los profesores que no están de acuerdo ni en desacuerdo con tener materiales 

adecuados para alumnos con necesidades educativas especiales a veces utilizan los mismos 

materiales y están totalmente de acuerdo con el profesor de apoyo fijo en el aula, los que a 

veces utilizan los mismos materiales son los que presentan dificultades en la enseñanza de 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL- HIPÓTESIS ESTUDIADAS 

 

Hipótesis 1: Los profesores con una licencitura como formación inicial tienen estratégias 

más pensadas para la parte teórica de la lección. Se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis. 

Aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis de trabajo, los resultados muestran que 

los profesores con una licenciatura como formación inicial no tienen las estrategias más 

pensadas para la parte teórica de la lección. 

Hipótesis 2: Los profesores con 11/15 años de servicio tienen una mejor relación 

profesor/alumno. Se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis. Aceptamos la hipótesis nula. 

Rechazamos la hipótesis de trabajo, los professores con 11/15 años de tiempo de servicio no 

tienen una mejor relación professor/alumno. 

Hipótesis 3: Los profesores que enseñan el 5º y 6º grado tienen más dificultades en la 

enseñanza de los alumnos con necesidades educativas especiales en el aula. Se aplicó una 

prueba de Mann-Whitney. Aceptamos la hipótesis nula.Rechazamos la hipótesis de trabajo, los 

maestros que enseñan 5º y 6º grado tienen menos dificultades en la enseñanza de los alumnos 

con necesidades educativas especiales en el aula. 

Hipótesis 4: Los profesores que enseñan a 9º grado preparan diversas actividades para 

los alumnos con necesidades educativas especiales. Se aplicó una prueba de Mann-Whitney. 

Aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis de trabajo, los resultados muestran que 
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los profesores que enseñan el 9 º grado no preparan diversas actividades para los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

Hipótesis 5: Los profesores con formación especializada emplean estrategias 

diferenciadas para los alumnos con necesidades educativas especiales y los alumnos 

denominados como normales. Se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis. Aceptamos la hipótesis 

nula. Rechazamos la hipótesis de trabajo, los resultados muestran que los profesores con 

formación especializada no emplean estrategias diferentes para los alumnos con necesidades 

educativas especiales y para los alumnos denominados normales. 

Hipótesis 6: Tener un profesor de apoyo educativo fijo e integrado en un equipo 

multidisciplinar tiene una mejor receptividad de los profesores de educación regular. Se aplica 

una prueba de correlación. Aceptamos la hipótesis de trabajo. Rechazamos la hipótesis nula, 

los resultados sugieren que tener un profesor de apoyo educativo fijo e integrado en un 

equipo multidisciplinar tiene mejor receptividad de los profesores de educación regular. 

Hipótesis 7: Los profesores de mayor edad tienen más dificultades para enseñar a los 

alumnos con necesidades educativas especiales en clase. Se aplicó una prueba de Kruskal-

Wallis. Aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis de trabajo, los resultados 

muestran que los profesores de mayor edad tienen menos dificultades de enseñanza con los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

Hipótesis 8: La disponibilidad del profesor de enseñanza regular es mejor cuando hay 

una reducción en el número de alumnos por clase. Se aplica una prueba de correlación. 

Aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis, los resultados muestran que la 

disponibilidad de los profesores de enseñanza regular no es mejor cuando hay una reducción 

en el número de estudiantes por clase. 

Hipótesis 9: Los profesores con una licencituara como formación inicial tendrán en 

cuenta las características individuales de los alumnos. Se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis. 

Aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipóteses de trabajo, los resultados muestran que 

los profesores con una licenciatura como formación inicial no tienen en cuenta las 

características individuales de los alumnos. 

Hipótesis 10: Los profesores más jóvenes tienen una mejor cooperación entre los 

profesores de enseñanza regular y los profesores de educación especial. Se aplicó una prueba 

de Kruskal-Wallis. Aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipóteses de trabajo, los 

resultados muestran que los profesores más jóvenes no tienen una mejor cooperación entre 

los profesores de enseñanza regular y los profesores de educación especial. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En cuanto a la adhesión a la Escuela Inclusiva  la aceptación es positiva,  en relación a la 

necesidad de apoyo en el aula con el fin de desarrollar las actividades y la reunión de las 

condiciones que la escuela debe tener para que esta inclusión se realice su totalidad. La 

cuestión de que sean dos los profesores que enseñen esta disciplina en ocasiones facilita la 

realización de algunas actividades, pero del mismo modo puede perjudicar al resto de los 

alumnos del aula puesto que sólo un profesor estará disponible en la mimsa ya que el otro 

atenderá a los alumnos con necesidades educativas especiales. La escuela debe estar equipada 

con el material adecuado para que se puedan realizar tareas de forma segura. Se reconoce la 

necesidad de una formación para la inclusión ya que ayudaria a responder a algunas de las 

demandas de los alumnos con necesidades educativas especiales. Los profesores en algunas 

situaciones no saben cómo actuar. No se encuentran siempre con alumnos con necesidades 

educativas especiales en el aula y cada caso es único. 

En relación a la opinión de los profesores acerca de la política educativa, señalan la 

necesidad de contar con un programa diferente adaptado a la inclusión, ya que la integración 

de los alumnos con necesidades educativas especiales no siempre se realiza de la misma 

manera puesto que las necesidades son a veces diferentes. Y esta adaptación debe realizarse 

teniendo en cuenta los recursos existentes. Manifiestan la dificultad de trabajar con estos 

alumnos individualmente, no es fácil dar atención a dichos alumnos debido a que hay otros 

alumnos en la aula que también requieren atención. Con apoyo de especialistas los alumnos y 

el profesor se beneficiarían más. Con dicho apoyo habrá más voluntad por nuestra parte y por 

la parte del aula en general. Con la falta de recursos es difícil desarrollar algunas actividades ya 

que los alumnos con necesidades educativas especiales a veces tienen dificultades para 

trabajar con algunos materiales, es por ello que deben elegirse materiales adecuados y seguros 

para ellos. Se reconoce que con el apoyo y la formación sería más fácil la inclusión, cada vez 

más se consigue la inclusión y van apareciendo nuevos casos de necesidades educativas 

especiales y en ocasiones no se poseen los conocimientos necesarios para trabajar con ellos. 

Los beneficios de la inclusión son vistos como beneficiosos sólo desde el punto de vista social 

ya que en las clases teóricas no adquiren los conocimientos esenciales, sólo se proponen 

objetivos relacionados com adquisición de conocimientos mínimos que a veces no son 

alcanzados. En las clases prácticas a veces se adquieren conocimientos mínimos que resultan 

socialmente beneficiosos puesto que los alumnos con NEE llevan a cabo una interacción con 

sus compañeros. 
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Relativo a los recursos, se reconoce que no es fácil adquirir y preparar el material para 

las clases, puesto que no tienen conocimientos teórico/prácticos acerca de los alumnos con 

NEE y no conocen qué tipo de materiales son los adecuados o no para trabajar las dificultades 

que presentan los alumnos. 

Los profesores consideran que deberían tener un profesor de apoyo en el aula que 

facilitara las clases, estos profesores serían bien aceptados. Sería má fácil enseñar a la clase de 

los alumnos con dificultades si existe un profesor de apoyo individualizado ya que el profesor 

de la clase presentaría una mayor disponibilidad para los alumnos. 

Reconocen que tuvieron dificultades al incio de su carrera a la hora de responder a las 

dificultades de enseñanza con alumnos con necesidades educativas especiales debido a la falta 

de condiciones y éstas fueron solventadas gracias a la experiencia del dia a dia y no a la 

formación académica. Al principio de su carrera no existía la inclusión que encontramos hoy en 

día, es por ello que los profesores no buscan una mejor preparación personal sobre la 

inclusión. Apelan una reestructuración requerida por la inclusión, esta reestructuración dará 

lugar a una mejor preparación para recibir a los alumnos con necesidades educativas 

especiales en las escuelas. 

Los métodos para conseguir una buena inclusión y lograr mejores resultados serían las 

adaptaciones curriculares, ya que los programas de estudios generales no contemplan a los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Se han de adecuar las actividades y materiales 

a las características de cada alumno con necesidades educativas especiales y establecer metas 

para estos alumnos, metas que se alcancen con las facilidades que se le ofrecen. Los resultados 

a nivel de conocimientos son mínimos, los conocimientos sociales resultan ser muy buenos. A 

nivel de aprendizajes teóricos, estos alumnos aprenden lo básico de lo básico, pero las 

relaciones sociales con los compañeros son muy buenas, ya que desarrollan sus capacidades 

de relación. De todos modos, los profesores pretenden una reestructuración en el proceso de 

inclusión. Quieren saber cómo actuar ante determinadas situaciones, saber qué hacer y cómo 

hacerlo y contar con los materiales de apoyo necesarios para el aprendizaje. 

En lo referido al futuro de la integración, afirman que con un profesor de apoyo sería 

mejor porque tal vez podrían obtener mejores resultados, tanto para el benefício de la clase 

como para el benefício de los alumnos con necesidades educativas especiales. A pesar de la 

falta de formación se encuentra la buena voluntad y esfuerzo sirviéndose de la información de 

otras experiencias encontrada en los libros e Internet que les ayudará a superar las 

dificultades. Mejores condiciones para desarrollar su trabajo generan mejores resultados en la 

inclusión. Si podemos trabajar con los recursos materiales y humanos necesarios, el trabajo es 

más fácil y no hay barreras para el trabajo no realizado. 
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Hay que revisar mejor los puntos que rigen la inclusión para que esta tenga futuro, de 

modo que se tiene que hacer cumplir la ley y ofrecer las condiciones para cumplirla. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el proceso de investigación, tras el análisis descriptivo e inferencial 

de los datos podemos decir que: 

Los profesores con una licenciatura como formación inicial no tienen las estrategias más 

pensadas para la parte teórica de la clase. Esto significa que no siempre los profesores 

licenciados tienen estrategias adecuadas para las actividades del aula, a veces, la formación 

académica carece de los componentes lectivos necesarios para la práctica de la enseñanza. Los 

conocimientos se han de adecuar a las estrategias y actividades que se van obteniendo a 

través de la práctica docente.  

Los profesores con 11/15 años de tiempo de servicio no tiene una mejor relación 

profesor/alumno. Lo que no implica que a medida que se va adquiriendo más experiencia no 

se consigan una mejor relación con los alumnos.   

Los profesores que enseñan a  5º y 6º grado tienen menos dificultades en la enseñanza 

con los alumnos con necesidades educativas especiale. Los profesores que enseñan a quinto y 

sexto grado tienen menos dificultades porque a veces los cambios de escuela y ciclo tienen 

lugar en el 5º grado, por lo que en este período se adquieren nuevos hábitos y es más facil 

para los profesores la enseñanza. Y como en la mayoría de los casos, los niños con NEE tienen 

apoyo individualizado por primera vez, lo que se convierte en una facilidad para el profesor 

que puede modelar al alumno conforme sus objetivos. 

Los profesores que enseñan el 9º grado no preparan diferentes actividades para los 

alumnos con necesidades educativas especiales ya que están acostumbrados a planificar las 

actividades para todos los alumnos en clase y cuando no lo hacen es debido a que ya no es 

necesario hacer adaptaciones curriculares y los alumnos ya superaron dificultades de 

aprendizaje. 

Los profesores con formación especializada no emplean estrategias para los alumnos 

con necesidades educativas especiales diferentes a las de los alumnos denominados normales. 

A veces los profesores con formación especializada no tienen estrategias diferentes para los 

alumnos con necesidades educativas especiales para los alumnos con NEE porque en la 

preparación de sus clases no contemplan la existencia de estos alumnos en el aula. Planifican 

actividades coordinadas para que todos los alumnos alcancen los objetivos propuestos y que 

todos contribuyan por igual. 
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Tener un profesor de apoyo educativo fijo e integrado en un equipo multidisciplinar 

tiene mejor receptividad de los profesores de enseñanza regular. La receptividad del profesor 

de enseñanza regular se hace más fácil si el profesor de apoyo forma parte del grupo de 

profesores que enseñan en el aula. El profesor de apoyo hará un seguimiento de los alumnos 

con necesidades educativas especiales en el aula en todas las materias, vigilará y detectará sus 

problemas más fácilmente y no será visto como un "espía" en el aula. 

Los profesores de mayor edad tienen menos dificultades con los alumnos con 

necesidades educativas especiales en la enseñanza en el aula. Con los años, las experiencias y 

el intercambio de las mismas, los profesores adquieren conocimientos y prácticas, lo que 

facilita el trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales en el aula. Los años de 

servicio otorgan la seguridad y la facilidad en el desempeño de las tareas docentes, funciones 

que se van adaptando siempre que sea necesario. 

La disponibilidad de los profesores de enseñanza regular no es mejor cuando hay una 

reducción en el número de alumnos por aula. A veces los profesores que enseñan a los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el aula ven facilitada su actividad docente 

cuando el número de alumnos en la clase no se reduce porque puede haber una cooperación 

entre los alumnos que a veces ayuda en la estimulación de los mismos y facilita los 

aprendizajes. 

Los profesores con una licenciatura como formación inicial no tienen en cuenta las 

características individuales de los alumnos. Independientemente del grado de formación que 

el profesor pueda tener, no significa que tenga que tener en cuenta algunas características de 

los alumnos para enseñar y lograr resultados positivos, ya que las características del profesor 

se pueden adaptar a los alumnos. 

Los profesores más jóvenes no tienen una mejor cooperación entre el profesor de 

educación regular y profesor de apoyo educativo. Los profesores de enseñaza regular con 

menos experiencia no se sienten cómodos para impartir sus clases, no tienen suficiente 

seguridad y tienen miedo de cometer errores, consideran que el profesor de apoyo puede 

criticarle, de ahí que a veces no exista la cooperación. 

Los resultados en relación con el marco teórico muestran que el criterio de éxito no son 

los cambios que se producen en los estudiantes, si no en la formación del profesor, el 

desarrollo curricular y la enseñanza en el aula para hacer posible la integración. Los resultados 

obtenidos con el análisis de la hipótesis de trabajo 7 afirman que los profesores de mayor edad 

tienen menos dificultades en la enseñanza de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 
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Sólo 14 países tienen una conciencia sobre la enseñanza de niños con necesidades 

especiales en la formación inicial, de ahí que la hipótesis de trabajo 1 señale quelos profesores 

con una licenciatura como formación inicial no poseen estratégias para la parte teórica de la 

aula ya que existen algunas lagunas en la formación. 

La hipótesis de trabajo 2 afirma que los profesores con 11/15 años de tiempo de servicio 

no tienen una relación profesor/alumno mejor porque la formación se considera válida cuando 

sus repercusiones son visibles en las prácticas educativas. 

La capacidad de improvisación del profesor, es decir, la capacidad de modificar los 

planes y actividades ajustándolos a las reacciones de los alumnos en el aula, como evidencia la 

hipótesis de trabajo 3, los profesores que enseñan a 5º y 6º grado tienen menos dificultades 

en la enseñanza con alumnos con necesidades educativas especiales en el aula. 

El uso de los recursos naturales que pueden apoyar el aprendizaje de los alumnos: los 

alumnos mismos. El potencial de la "pareja de poder" a través del desarrollo de programas de 

"niño a niño" (Hawes, 1988 cit en Ainscow, 1994) será una ventaja para la hipótesis de trabajo 

4, los profesores que enseñan el 5º y 6º grado tienen menos dificultades en la enseñanza de 

alumnos con necesidades educativas especiales en el aula. 

El profesor se desplaza al lugar donde ocurre la vida cotidiana del niño, periódicamente, 

variando la frecuencia en función de las necesidades educativas del alumno, de la distancia 

desde su ubicación del personal, de las cualidades pedagógicas y la actitud de los profesores 

de enseñanza regular, de la capacidad de respuesta  del profesor de apoyo, como lo demuestra 

la hipótesis de trabajo 6, tener un profesor de apoyo educativo fijo e integrado en un equipo 

multidisciplinar tiene  una mejor receptividad de parte de los profesores de educación regular. 

La disminución del ratio profesor/alumno aumenta las oportunidades de comunicación 

con el profesor, a veces no es tan evidente como demuestra la hipótesis de trabajo 8, la 

disponibilidad de los profesores de educación regular es mejor cuando hay una reducción en el 

número de alumnos por clase. 

Isabel Sánchez considera como formación de profesores de educación especial los 

profesores que están sometidos durante el curso de especialización en Educación Especial, por 

lo tanto el profesor con formación especializada no tiene estrategias diferentes para los 

alumnos con necesidades educativas especiales y para los alumnos denominados normales, 

como lo demuestra la hipótesis de trabajo 5. 

La formación en niveles más avanzados debe aplicarse a nivel local, regional o 

internacional así como desarrollar programas de formación para formadores para que pueda 

cambiar la hipótesis de trabajo 9 que evidencia que los profesores con una licenciatura como 

formación inicial no tienen en cuenta las características individuales de los alumnos. 
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La preparación de los profesores y la condiciones de enseñanza están directamente 

relacionados con la calidad de la educación (Pugach, 1987), hecho que debe tenerse en cuenta, 

lo que no ocurre con la hipótesis de trabajo 10 que afirma que los profesores más jovenes no 

tienen una mejor cooperación entre los profesores de enseñanza regular y el profesor de 

apoyo educativo. 

Relativo a la relación de los resultados con los objetivos, se muestra que la elección de 

los objetivos para este trabajo incide esencialmente en la preparación/formación de los 

profesores encuestados. 

La mayoría de los profesores encuestados tienen como formación inicial una 

licenciatura, enseñan la disciplina de Educación Visual y Tecnológica, Educación Visual y 

Educación Técnicológica. Las estrategias utilizadas por los profesores son preparadas de 

acuerdo con la parte teórica y la parte práctica del aula. La formación que los profesores 

tienen en la educación especial, es una formación especializada u otra formación no específica. 

Los profesores ven la integración con positivismo si tienen apoyo en el aula y los recursos 

adecuados para que dicha integración se realice en su totalidad. Los profesores pueden tener 

formación específica para la educación especial adquiriendo materiales adecuados y poseer los 

recursos humanos para mejorar la integración. 

Las dificultades que tienen los profesores para enseñar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales son la falta de recursos humanos y materiales. Las actividades que se 

desarrollan con los alumnos se adecúan a las dificultades de cada alumno y son actividades 

esencialmente prácticas. 

Al realizar este trabajo he descubierto algunas líneas de investigación que no se 

contemplan en mi trabajo y que sería interesante abordar en el futuro. 

Estas líneas de investigación suponen el interés acerca de estas áreas ya que al ser 

trabajadas podrán ayudar en lo que respecta a la integración y podrán facilitar las vías que 

conducen al éxito de la inclusión. 

Y al estudiadas es probable que puedan ayudar a las escuelas y profesores en la 

organización de su trabajo y ayude a alcanzar la inclusión en su plenitud. 

• Cuáles son los métodos utilizados para obtener mejores resultados. 

• Qué materiales se utilizan en el aula para apoyar a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

• Si el maestro enseña en la educación especial con dedicación o compromiso. 

• Si la escuela incluye en el poryecto educativo medidas que contemplen a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

• Qué cambios realizan las escuelas en su organización y funcionamiento. 
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Esta investigação consta na procura de resposta à pergunta que há muito coloco- como 

será feita a integração dos alunos com necessidades educativas especiais nas aulas de 

desenho? 

O interesse por este tema e a motivação para este trabalho veio pelo facto de me 

deparar com crianças com necessidades educativas especiais frequentemente quer a nível 

pessoal quer a nível profissional, pelo contato com o meio envolvente destas crianças, e com a 

procura de resposta às dificuldades com que me deparei. 

Este trabalho tem como titulo “Integração dos alunos com necessidades educativas 

especiais de segundo e terceiro ciclo do ensino básico em Portugal”. 

Várias foram as razões para a realização deste trabalho, e o facto de já ter trabalhado 

com estas crianças mostrou-me a realidade das escolas e das crianças perante a integração. 

Este trabalho apresenta-se em quatro capítulos, pretende mostrar como é feita a 

integração nas aulas de desenho nas escolas de segundo e terceiro ciclo do distrito de 

Portalegre. 

No primeiro capítulo abordaremos o marco legislativo quer em Portugal quer na Europa, 

o que integra a inclusão, como se processa a integração, o conceito de educação especial e a 

formação dos professores. 

No segundo capítulo temos o desenho da investigação onde constam os objetivos desta 

mesma investigação, as hipóteses estudadas, a abordagem à pesquisa qualitativa e 

quantitativa, a seleção dos instrumentos, a apresentação da amostra e as variáveis. 

No terceiro capítulo veremos os resultados da análise descritiva, o resultado das 

respostas às hipóteses e os resultados da análise inferencial. 

No quarto e último capítulo apresentaremos as conclusões, veremos as provas dos 

resultados da análise descritiva, a resposta às hipóteses, a relação dos resultados com o marco 

teórico e com os objetivos, e veremos também futuras linhas de investigação. 

Deparamo-nos cada vez mais com alunos com Necessidades Educativas Especiais nas 

escolas ditas normais. 

Alunos esses que têm os mesmos direitos de inserção na sociedade que os outros. Pois 

têm que ser contemplados com os mesmos benefícios, aprendizagens e saídas profissionais 

mesmo que condicionados às suas dificuldades. 

 Marchesi (1990) este considera que a escola inclusiva, é um tipo de escola para tornar 

efetivo o direito de todos os alunos a terem uma educação integradora. 

Durante a formação académica são muitas as lacunas acerca do Ensino Especial, que no 

terreno profissional torna-se difícil ultrapassar. 
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A prática deste tipo de educação supõe mudanças profundas nas escolas e nas aulas. 

Supõe também ser consciente dos problemas que existem, avaliar os resultados que se obtêm, 

analisar a transição dos alunos com necessidades educativas especiais desde a escola á vida 

adulta e perguntar a esses mesmos alunos pelas suas experiências e pela sua vida (Marchesi, 

1990). 

Para avaliar satisfatoriamente um programa de integração é preciso definir previamente 

que objetivos se pretendem ao incorporar alunos com necessidades educativas especiais na 

escola ordinária. Não basta ter um conhecimento geral da legislação existente ou da política 

educativa que se aplica neste campo. É necessário saber quais são os objetivos específicos da 

escola de integração que se vai avaliar. Söder (1997). 

 Hegarty (1993) assinala dois tipos principais de critérios para determinar o maior ou 

menor grau de êxito de um programa de integração: os que se referem às mudanças que 

provoca o programa no desenvolvimento das crianças integradas e os que se referem às 

mudanças que se produz nos próprios centros de integração. 

Na escola integradora é considerada em primeiro lugar a avaliação do aluno (educação 

apropriada) com o objetivo de procurar essencialmente um diagnóstico, para o qual se 

procuravam serviços adequados, sempre com base no défice do aluno. A modalidade de 

atendimento podia passar de acordo com o défice do aluno pela classe regular, classe especial 

ou instituição, “num continuum de serviços educacionais” (Correia, 2001). 

As práticas eficazes em educação especial, sustentadas pela investigação, apontam 

exigências crescentes do conhecimento e domínio de novas metodologias de ensino/ 

aprendizagem, de organização curricular, de organização extracurricular e de recursos para os 

alunos e as suas famílias. “Todas estas exigências revelam conhecimentos educacionais e 

psico-educacionais muito avançados que os professores têm que dominar para realizarem as 

tarefas que os decretos lhe incumbem. Na realidade, se eles dominassem estes conhecimentos 

e se as suas práticas decorressem deles, então a integração seria não só possível como eficaz” 

(CNE, 1998). 

 Para Rodrigues (2001) “estamos agora a começar o caminho difícil de tentar que a 

escola encare a diferença como sendo inerente a todos, e extraindo desta diferença uma 

conotação positiva no que poderíamos considerar uma fase de valorização da diferença”. 
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Decreto-Lei n.º 20/2006 de 31 de Janeiro. 

De entre os objetivos prioritários da política educativa do XVII Governo Constitucional, 

configurados no seu programa estratégico, figura a adoção de medidas que favoreçam a 

estabilização do sistema de colocação do corpo docente da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, através da revisão e aperfeiçoamento dos pontos críticos do respectivo 

enquadramento normativo, a par do reforço dos instrumentos de reaproveitamento dos 

docentes sem horário letivo atribuído, tendo em vista a obtenção de padrões mais elevados de 

racionalidade, maleabilidade e justiça na utilização destes recursos humanos pelo sistema 

educativo.  

A integração, tipicamente, refere-se apenas à colocação dos alunos com deficiência na 

classe, existindo exemplos em que o nível de integração não ultrapassa o físico. Por este 

motivo o termo de inclusão passou a ser usado para designar a verdadeira “integração” da 

criança com NEE. Em inclusão efetiva, os alunos pertencem e participam ativamente na classe 

e na escola. A diversidade de interesses, habilidades e dificuldades são entendidas como 

enriquecedoras para a escola (Farrel, 2001). 

A reflexão sobre o processo de integração permitiu ainda concluir que mais do que a 

colocação do aluno no espaço da escola regular “é fundamental atender aos aspetos 

qualitativos que acompanham o processo de integração, nomeadamente à qualidade das 

relações interpessoais que se vão estabelecendo entre os vários personagens do cenário 

educativo alargando esta preocupação a todos os alunos numa perspetiva de escola para 

todos “ (Morgado e Félix, 1998). 

Nesta perspectiva a forma como são encaradas as dificuldades educativas alterou-se e 

segundo Ainscow (1994), baseia-se no princípio de que as mudanças metodológicas e 

organizativas que visam responder aos alunos com dificuldades irão beneficiar todos os alunos. 

As escolas inclusivas são as mais efectivas no desenvolvimento da solidariedade entre os 

alunos com NEE e os seus pares (Ainscow, 1995; Stainback y Stainback, 1992; Wang, 1995; cit 

in Sánchez e González, 1997). 

A educação de alunos com NEE representa um esforço de equipa que deve ser marcado 

pela partilha e pela colaboração. Tendo em conta o Plano Educativo Individualizado e as 

necessidades pessoais do aluno, a equipa pode ser constituída por: um professor de educação 

especial, o psicólogo da escola, um assistente social, um terapeuta da fala, um terapeuta físico, 

um terapeuta ocupacional, outros profissionais, para obter informações e apoio. 
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Um aluno que registe uma determinada problemática pode ser colocada numa classe 

regular, a tempo inteiro ou parcial, com apoio de professores de educação especial. Esse apoio 

pode assumir um caráter consultivo ou um qualquer outro que se revele necessário. 

O currículo definido para estes alunos poderá apresentar pontos de contato com o que é 

estabelecido para todos os restantes alunos. No entanto, o professor da classe regular terá de 

alterar as estratégias a que recorre, bem como o ritmo de ensino, os conteúdos do curso e os 

métodos de avaliação, de forma a dar resposta às necessidades especiais de aprendizagem do 

aluno. 

Os professores na área de educação especial podem orientar os professores das classes 

regulares, no que diz respeito a estratégias a usar com os alunos com necessidades educativas 

especiais. 

O processo de transição de um aluno de um meio mais restritivo para um meio menos 

restritivo requer uma preparação prévia, tanto por parte dos professores como por parte de 

todos os que nele estejam envolvidos. 

Este processo para ter sucesso, deve ser marcado pelo esforço cooperativo colectivo. 

Para que a inclusão de um aluno na classe regular se revele adequada, é essencial que tenham 

lugar reuniões entre os administrados/gestores e todos os educadores responsáveis pela 

educação do aluno em causa. Ao professor da classe regular devem ser facultadas informações 

respeitantes às actuais competências do aluno, bem como as que dizem respeito aos objetivos 

estabelecidos para o mesmo e aos seus pontos fortes e fracos. 

Todo o corpo educativo envolvido no atendimento às necessidades físicas e educativas 

do aluno deve partilhar a responsabilidade de dar resposta a essas necessidades. 

Os educadores necessitam de adquirir conhecimentos relativos á condição do aluno 

colocado numa classe regular, os quais podem, em grande parte, ser facultados pelo professor 

de educação especial. O professor da classe regular deverá ainda verificar os registos médicos 

e escolares dos alunos alvos de inclusão. Este conjunto de informações servirá como 

orientação para o professor, permitindo-lhe proceder às modificações adequadas, quer no que 

diz respeito ao ambiente de sala de aula, quer no que concerne á adopção de estratégias que 

melhor respondam às necessidades físicas e educativas do aluno. 

No que diz respeito à adesão à Escola Inclusiva a aceitação é positiva, mas com 

referência à necessidade de apoio na sala de aula para poderem desenvolver as actividade. Há 

falta da  reunião de condições por parte da escola para que a inclusão se pudesse fazer em 

plenitude. Reconhece-se a necessidade de formação para a inclusão. 
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Quanto à Politica Educativa os professores têm a necessidade de ter um programa 

diferente ou seja adaptado para a inclusão, manifestam a dificuldade de trabalhar com estes 

alunos individualmente, pois com apoio especializado sairia o aluno e o professor a beneficiar 

mais. Com a falta de recursos é difícil trabalhar, reconhece-se que com apoio e com formação 

contínua seria mais fácil a inclusão, os benefícios da inclusão são vistos como benéficos só para 

a parte social, a relação com os restantes alunos da turma torna-se benéfica. 

Relativamente aos recursos materiais reconhece-se que não é fácil adquirir-los, assim 

como e preparar os materiais para as aulas, dado que têm que se fazer adaptações 

necessárias. 

Os professores consideram que deveriam ter um professor de apoio na sala de aula, pois 

facilitariam as aulas, professores esses que seriam aceites de bom grado. 

Reconhecem que tiveram dificuldades no inicio da carreira ao responder às dificuldades 

de leccionar com alunos com necessidades educativas especiais por falta de condições, mas 

ultrapassaram-nas devido à experiência e não à formação académica. Apelam a uma 

reestruturação no que se refere à inclusão. 

Os bons resultados de uma boa inclusão têm a ver com adaptações curriculares, os 

resultados a nível dos conhecimentos são mínimos, os sociais são muito bons. Mas mesmo 

assim os professores querem uma reestruturação no processo de inclusão. 

Relativamente ao futuro da inclusão com um professor de apoio seria vantajosa, mesmo 

com falta de formação subsiste a boa vontade e o esforço. Melhores condições para 

desenvolver o seu trabalho geram melhores resultados na inclusão. Urge rever melhor os 

pontos que regem a inclusão para que esta tenha futuro. 

Escolhi como tema para este trabalho “Integração dos alunos com NEE nas aulas de 

desenho”. 

Acho que o tema é interessante, pois a inclusão é um dos assuntos mais falados a nível 

educativo. Este trabalho corresponde a uma investigação desenvolvida para saber como é feita 

a integração dos alunos com NEE nas aulas de desenho. 

Como instrumento de recolha de dados foi escolhido o questionário que foi aplicado a 

professores de desenho, questionário esse em que as respostas eram dadas através de uma 

escala de Likert, e foi feito também um debate. 

Foi feita a estatística descritiva das variáveis, analisadas, e também a análise inferencial 

para poder contrastar as hipóteses de trabalho. 
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A amostra escolhida para a realização deste estudo foram todos os professores que 

lecionam as disciplinas de Educação Visual e Tecnológica, Educação Tecnológica e Educação 

Visual das escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico do distrito de Portalegre (Alentejo). 

Realizou-se o debate para saber como os professores de desenho encaram a inclusão. 

Para a realização deste debate fizeram parte os todos professores das disciplinas já referidas 

do Agrupamento de Escolas Nº1 de Elvas. 
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CAPITULO I  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 
Neste primeiro capítulo podemos ver, de uma forma geral, a evolução da educação 

especial, desde que se começou a abordar este tema, quer nas escolas regulares quer nas 

escolas próprias para o ensino especial. Poderemos ver também a parte legislativa quer em 

Portugal quer na Europa, legislação, essa que salvaguarda o interesse dos alunos e orienta o 

desenvolvimento do trabalho docente; como se processa a integração nas escolas, ou seja o 

modo como é feita essa integração, em que se baseia; o conceito de educação especial, pois é 

muito importante saber o que é a educação especial e o que lhe assiste; e a formação dos 

professores nesta área do Ensino Especial, para vermos em que se baseiam os conhecimentos 

teóricos dos professores sobre esta área. 
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I. MARCO LEGISLATIVO 

 

Os educadores e os pais necessitam de saber que existem disposições legais que 

conferem determinados direitos e proteção específica aos indivíduos que apresentam 

deficiências. 

Antes da década de 70, as crianças que apresentassem NEE não tinham assegurado 

quais quer direitos legais à educação pública. Muitos indivíduos nesta situação eram excluídos 

do sistema educativo público ou de qualquer actividade remunerada. Por essa razão, 

encontravam-se frequentemente confinados a instituições ou aos seus lares. Em alguns 

estados como o Alasca existiam mesmo leis que asseguravam a exclusão de instituições de 

ensino das crianças que pudessem apresentar incapacidades físicas ou mentais. Subjacentes a 

estas disposições legais estavam o facto de se acreditar que estas crianças não retirariam 

benefícios do processo educativo, tendo cumulativamente efeitos negativos sobre os restantes 

alunos. Sabe-se agora que esta atitude é incorrecta. Desde então, foram sendo aprovadas leis, 

com o objetivo de conferir direitos às crianças com deficiência visando, igualmente, a proteção 

desses mesmos direitos. 

 

DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Apesar de se registarem algumas diferenças entre as várias leis aprovadas a secção 504 

do Rehabilitation Act de 1973 e a Public Law 94-142 (PL94-142), conhecida, mais 

especificamente, como Education for All Handicapped Children Act (EAHCA), de 1975, 

subsequentemente renomeada Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), determina 

que todas as crianças com NEE têm direito á educação pública gratuita, a qual se deve revelar 

adequadas às suas necessidades educativas e deve ter lugar no meio menos restritivo possível. 

Se uma dada problemática for profunda ao ponto de nem apoios nem serviços suplementares 

responderem às necessidades do aluno colocado numa classe regular, deve, então ser 

considerada uma colocação diferente, num meio mais restritivo. 

O IDEA prevê a atribuição de fundos federais substanciais a escolas estatais e locais, 

para a educação de alunos com NEE. 

Principais implicações do IDEA e de outras leis federais que determinam a forma como 

os alunos com NEE são identificados, avaliados, colocados e ensinados: 
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1. Devem ser disponibilizados serviços de educação especial adequados às necessidades 

de cada aluno, sem que tal implique qualquer encargo, de caráter económico ou de 

outra natureza, para o aluno ou para a sua família. 

2. Antes de a escola despoletar um processo de avaliação que possa determinar a 

elegibilidade para serviços de educação especial, os pais devem ser notificados por 

escrito. 

3. Com o objetivo de identificar as caraterísticas e necessidades individuais de cada 

aluno, deve ter lugar uma avaliação individualizada, compreensiva e não 

discriminatória. 

4. Para cada aluno com NEE, deve ser elaborado anualmente um plano educativo 

individualizado. Neste plano devem constar: o registo actualizado dos níveis de 

desempenho do aluno; os objetivos a longo e a curto prazo; e serviços específicos a 

serem facultados aos alunos; o grau de participação do aluno na classe regular; a data 

prevista para o inicio dos serviços; a previsão da duração dos serviços; os 

procedimentos de avaliação. 

5. Deve ser formulado um plano individualizado de serviços a prestar à família, quando 

estão em causa crianças entre os três e os cinco anos de idade. Neste plano devem 

constar: os níveis de desempenho da criança à data; os pontos fortes e fracos da 

família; os resultados esperados; os serviços necessários; as datas de início e de 

término dos serviços; o nome do diretor do serviço e os métodos a adotar na 

transferência da criança para serviços adequados. 

6. Deve elaborar um plano individual de transição, a ser incluído no plano educativo 

individualizado, quando estão em causa adolescentes ou jovens adultos.  

7. Para além dos serviços educativos específicos, os alunos têm direito a beneficiar de 

serviços afins que sejam considerados necessários. Entre estes, incluem se serviços no 

âmbito do desenvolvimento, das práticas de reeducação, assim como outros serviços 

de apoio que levem o aluno a tirar o máximo de beneficio do programa educativo. 

Podem também incluir transporte, aconselhamento, avaliação médica e terapia física, 

ocupacional e recreativa. 

8. Tendo em conta as caraterísticas educativas do aluno, os serviços educativos devem 

ser facultados no meio adequado, sendo este o menos restritivo possível. 
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9. Os pais e os tutores têm direito á instauração dos devidos processos, quando ocorrem 

divergências relativamente à adequação de um dado programa educativo. 

 

1.1- MARCO LEGISLATIVO EM PORTUGAL 

 

Decreto-Lei n.º 20/2006 de 31 de Janeiro 

De entre os objectivos prioritários da política educativa do XVII Governo Constitucional, 

configurados no seu programa estratégico, figura a adopção de medidas que favoreçam a 

estabilização do sistema de colocação do corpo docente da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, através da revisão e aperfeiçoamento dos pontos críticos do respectivo 

enquadramento normativo, a par do reforço dos instrumentos de reaproveitamento dos 

docentes sem horário lectivo atribuído, tendo em vista a obtenção de padrões mais elevados 

de racionalidade, maleabilidade e justiça na utilização destes recursos humanos pelo sistema 

educativo.  

Reconhecidas as virtualidades do concurso enquanto instrumento privilegiado para 

dotar os estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário dos 

recursos humanos mais qualificados, a prossecução de tais objectivos tem como pano de 

fundo a aplicação do regime jurídico de recrutamento, selecção e mobilidade do pessoal 

docente destes níveis e ciclos de ensino, corporizado no Decreto-Lei n.º 35/2003, de 27 de 

Fevereiro.  

A revogação do actual mecanismo de colocação temporária de docentes da educação 

especial, com a concomitante criação do grupo de recrutamento de Educação Especial que 

ficará abrangido por regras semelhantes às dos restantes grupos, sendo as respectivas vagas 

criadas no quadro da escola sede do agrupamento.  

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei n.º 21/2008 de 12 de Maio 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto –Lei n.º 3/2008, de 7 de 

Janeiro, que define os apoios especializados a prestar na educação pré -escolar e nos ensinos 

básico e secundário dos setores público, particular e cooperativo. 
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A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o 

seguinte: 

Artigo 1.º 

2 — A educação especial tem por objetivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso 

educativo, 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 pós-escolar ou profissional. 

Artigo 4.º 

6 — A educação especial organiza-se segundo modelos diversificados de integração em 

ambientes de escola inclusiva e integradora, garantindo a utilização de ambientes menos 

restritivos possível, desde que dessa integração não resulte qualquer tipo de segregação ou de 

exclusão da criança ou jovem com necessidades educativas especiais. 

7 — Nos casos em que a aplicação das medidas previstas nos artigos anteriores se revele 

comprovadamente insuficiente em função do tipo e grau de deficiência do aluno, podem os 

intervenientes no processo de referenciação e de avaliação constantes do presente diploma, 

propor a frequência de uma instituição de educação especial. 

8 — Os pais ou encarregados de educação podem solicitar a mudança de escola onde o aluno 

se encontra inscrito, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º 9 — As condições de acesso 

e de frequência dos alunos com necessidades educativas especiais em instituições do ensino 

particular de educação especial ou cooperativas e associações de ensino especial, sem fins 

lucrativos, bem como os apoios financeiros a conceder, são definidos por portaria. 

10 — As condições de funcionamento e financiamento das instituições de educação especial 

são definidas por portaria. 

Artigo 6.º 
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2 — As instituições de educação especial devem ter como objetivos, relativamente a cada 

criança ou jovem, o cumprimento da escolaridade obrigatória e a integração na vida ativa, 

numa perspectiva de promoção do maior desenvolvimento possível, de acordo com as 

limitações ou incapacidades de cada um deles, das suas aprendizagens, competências, 

aptidões e capacidades. 



39 

 

3 — As instituições de educação especial podem ser públicas, particulares ou cooperativas, 

nomeadamente instituições particulares de solidariedade social, em especial as associações de 

educação especial e as cooperativas de educação especial, e os estabelecimentos de ensino 

particular de educação especial. 

4 — O Estado reconhece o papel de relevo na educação das crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais das instituições referidas no número anterior. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Despacho Normativo n.º 50/2005  

A avaliação, enquanto parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, 

permite verificar o cumprimento do currículo, diagnosticar insuficiências e dificuldades ao 

nível das aprendizagens (re)orientar o processo educativo. Atendendo às dimensões 

formativas e sumativas da avaliação, a retenção deve constituir uma medida pedagógica de 

última instância, numa lógica de ciclo e de nível de ensino, depois de esgotado o recurso a 

actividades de recuperação desenvolvidas ao nível da turma e da escola. Esta concepção 

determina, necessariamente, a reorganização do trabalho escolar de forma a optimizar as 

situações de aprendizagem, incluindo-se nestas a elaboração de planos de recuperação, de 

desenvolvimento e de acompanhamento. Atendendo aos objectivos e parâmetros enunciados 

na alínea c) do artigo 3.o e na alínea d) do artigo 6.o, ambos da Lei no 31/2002, de 20 de 

Dezembro, é da responsabilidade da direção executiva do agrupamento ou escola a promoção 

de uma cultura de qualidade e de rigor que assegure a todos os alunos as condições 

adequadas à obtenção do sucesso educativo. Assim, e em desenvolvimento das principais 

orientações e disposições relativas à avaliação da aprendizagem no ensino básico que se 

encontram consagradas no Decreto-Lei nº.6/2001, de 18 de Janeiro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 209/2002, de 17 de Outubro, determina-se o seguinte:  

1. Objecto e Âmbito 

1 — O presente despacho normativo define, no âmbito da avaliação sumativa interna, 

princípios de atuação e normas orientadoras para a implementação, acompanhamento e 

avaliação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento como 

estratégia de intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos.  

2— O presente despacho é aplicável aos alunos do ensino básico.  
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3— As actividades a desenvolver no âmbito dos planos de recuperação e de acompanhamento 

devem atender às necessidades do aluno ou do grupo de alunos e são de frequência 

obrigatória.  

2. Plano de Recuperação 

1— Para efeitos do presente despacho normativo, entende-se por plano de recuperação o 

conjunto das atividades concebidas no âmbito curricular e de enriquecimento curricular, 

desenvolvidas na escola ou sob a sua orientação, que contribuam para que os alunos adquiram 

as aprendizagens e as competências consagradas nos currículos em vigor do ensino básico.  

2— O plano de recuperação é aplicável aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem 

em qualquer disciplina, área curricular disciplinar ou não disciplinar.  

3— O plano de recuperação pode integrar, entre outras, as seguintes modalidades:  

a. Pedagogia diferenciada na sala de aula; 

b. Programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do 

aluno;  

c. Actividades de compensação em qualquer momento do ano letivo ou no início de um novo 

ciclo; 

d. Aulas de recuperação; 

e. Atividades de ensino específico da língua portuguesa para alunos oriundos de países 
estrangeiros. 
 

GESTÃO E AVALIAÇÃO 

1— A direção executiva do agrupamento ou escola assegura os recursos humanos e materiais 

necessários à execução dos planos de recuperação, de desenvolvimento e de 

acompanhamento, atendendo, designadamente, ao preceituado no despacho n.o 17 

387/2005, de 28 de Julho, publicado no Diário da Republica, 2.a série, n.o 155, de 12 de Agosto 

de 2005.  

2— As propostas constantes dos planos a que se refere o número anterior são elaboradas, 

realizadas e avaliadas pelos diferentes órgãos e intervenientes no processo, segundo o critério 

de adequação às situações diagnosticadas, os recursos disponíveis e os efeitos positivos nas 

aprendizagens.  
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3— Os planos são objeto de avaliação contínua, participada e formativa, e de avaliação global, 

a realizar pelo conselho pedagógico, no final do ano lectivo. 

4— No final do ano letivo, e após a avaliação sumativa final, a direção executiva envia à 

direção regional de educação respectiva um relatório de avaliação, no qual devem constar:  

a. Público-alvo;  

b. Recursos mobilizados;  

c. Modalidades adotadas;  

d. Resultados alcançados, incluindo:  

I. Alunos que foram objeto de plano de recuperação e que transitaram de ano; 

II. Alunos que foram objeto de plano de recuperação e que não transitaram de ano; 

III. Alunos que não foram sujeitos a um plano de recuperação e ficaram retidos; 

IV. Alunos sujeitos a um plano de acompanhamento e que ficaram retidos; 

V. Alunos em situação prevista no artigo 5 do presente despacho; 

VI. Alunos encaminhados para outros percursos educativos e formativo. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro 

Constitui desígnio do XVII Governo Constitucional promover a igualdade de 

oportunidades, valorizar a educação e promover a melhoria da qualidade do ensino. Um 

aspecto determinante dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e inclusiva, 

orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens. Nessa medida importa 

planear um sistema de educação flexível, pautado por uma política global integrada, que 

permita responder à diversidade de caraterísticas e necessidades de todos os alunos que 

implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no quadro de 

uma política de qualidade orientada para o sucesso educativo de todos os alunos. 

A educação inclusiva visa a equidade educativa, sendo que por esta se entende a 

garantia de igualdade, quer no acesso quer nos resultados. 

A escola inclusiva pressupõe individualização e personalização das estratégias 

educativas, enquanto método de prossecução do objetivo de promover competências 
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universais que permitam a autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por parte de 

todos. 

Todos os alunos têm necessidades educativas, trabalhadas no quadro da gestão da 

diversidade acima referida. 
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Os apoios especializados visam responder às necessidades educativas especiais dos 

alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação, num ou vários 

domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, 

resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 

mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social e dando 

lugar à mobilização de serviços especializados para promover o potencial de funcionamento 

biopsicosocial. 

Os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, recursos, 

conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de tecnologias 

de apoio. Portanto, não se trata só de medidas para os alunos, mas também de medidas de 

mudança no contexto escolar. 

 

OBJECTIVOS, ENQUADRAMENTO E PRINCÍPIOS ORIENTADORES... 

Artigo 1.º Objeto e Âmbito 

1 — O presente decreto -lei define os apoios especializados a prestar na educação pré -escolar 

e nos ensinos básico e secundário dos setores público, particular e cooperativo, visando a 

criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades educativas 

especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num 

ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter 

permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 

participação social. 

2 — A educação especial tem por objetivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso 

educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de 

oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada 
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preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o emprego das 

crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais nas condições acima descritas. 

 

1.2-MARCO LEGISLATIVO NA EUROPA 
 

Panorama Internacional da Integração/ Inclusão 

O debate sobre a conveniência da educação dos portadores de deficiência dentro do 

sistema comum de ensino aparece na agenda política dos países europeus ocidentais durante 

os anos 60/70, período de crescimento de setor económico e com uma ideologia optimista 

imperando na sociedade, favorecendo o aumento das discussões sobre democracia e poder 

tendo como consequência o reconhecimento das desigualdades sociais e práticas 

discriminatórias. 

Politicas públicas comprometeram se com o estado de bem-estar das sociedades, 

ampliando as ofertas de ensino, buscando satisfazer as demandas de igualdade apregoadas. 

Cada escola deve dispor de uma gama variada e opções, que vá desde o tipo de 

conteúdo a programas diferenciados, para que todos os alunos tenham o direito a uma 

educação que venha ao encontro das suas capacidades, necessidades e interesses. Em 

consequência dos diferentes enfoques políticos educacionais, o centro de atenção deslocou-se 

do aluno para os planos curriculares e para o novo papel do professor diante da inclusão 

educativa. 

A situação internacional em relação à integração/inclusão educativa dos portadores de 

necessidades educativas especiais deixa perceber que o processo de atendimento escolar a 

essas pessoas é variado, estando na dependência da aplicabilidade da lei e implementação de 

ações políticas. 

Assim diferentes países procuram adequar a sua legislação e ações politicas à 

construção de uma política educacional inclusiva, conforme panorama apresentado em 

seguida: 
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 Noruega 

Em 1975 tem lugar uma “integração legislativa”, diante da Lei da Educação Especial 

Geral de 1969, resultando em um sistema escolar único, com legislação integrada (Cobacho & 

Sánchez, 1999). 

As escolas recebem todas as crianças, solicitando apoio de equipa pedagógica e 

psicológica para atender as situações especiais. Desde 1980 são os pais que decidem onde 

querem levar os seus filhos. Os alunos não podem ser transferidos de uma escola especial para 

uma escola comum ou vice-versa, sem consentimento dos seus progenitores. Segue existindo 

a Educação Especial, mas a grande maioria das crianças é atendida na escola comum sem 

serem discriminadas. 

 

 Dinamarca  

Nesse país vários momentos chaves podem ser mencionados quanto à sua política 

educacional. Na décadas dos anos 40 a 60, ocorrem intensos debates e movimentos 

reivindicatórios a favor da integração. Na década de 60/70 o conceito de normalização 

proposto por Bank Mikkelsen. Em 1969 acontece a reforma do sistema educativo, propondo 

princípios de proximidade de recursos, ajuda mínima e integração. Na década de 80 a 90, a 

legislação e a política educacional propõem-se a desenvolver a escola primária, através da 

reforma da organização escolar e do currículo convertendo a escola em centro cultural. A 

partir de 1987 utiliza-se a integração como renovação educativa. Desde 1994 todas as 

condições necessárias para a integração das crianças com necessidades educativas especiais 

são colocadas á disposição do sistema educativo comum (Cobacho & Sánchez, 1999). 

 

 Alemanha 

O sistema educativo alemão classifica as crianças através dos seus rendimentos e 

capacidades. Nesse contexto as crianças com deficiência são educadas em escolas especiais. 

Em 1973 o Conselho Alemão de Educação recomendou que fossem integrados os alunos com 

deficiência, orientação que não foi seguida pelos estados. A pressão dos pais conseguiu o 

funcionamento de algumas escolas integradoras em Berlim e Boon. Os únicos alunos que 

podem sair das escolas especiais, são os pertencentes à categoria “atrasados na 

aprendizagem”, pois não apresentam deficiência nenhuma, e são incorporados ao nível mais 

baixo da escola secundária, dentro do sistema educativo alemão (Cobacho & Sánchez, 1999). 
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 Áustria 

A política de educação pretendida por esse país é a de participação do deficiente na vida 

social. Assim prevê a reabilitação educativa, profissional e social mediante serviços especiais 

(Cobacho & Sánchez, 1999). 

 

 Bélgica 

Coexistem actualmente as escolas especiais e as escolas comuns. As crianças 

escolarizadas nas escolas especiais têm a possibilidade de voltar às escolas comuns, apesar de 

esse retorno dificilmente ser conseguido (Cobacho & Sánchez, 1999) 

 

 Suécia 

A política nacional dispõe de medidas sociais que abrangem serviços, medidas 

individualizadas para os portadores de deficiência, igualdade de oportunidade, direito à 

educação, ao trabalho, à moradia, à cultura, ao lazer, e à participação na comunidade. As 

crianças com deficiências severas recebem educação dos próprios pais e quando adultos 

podem viver de forma independente em lares próprios ou em alojamentos coletivos na sua 

comunidade (Cobacho & Sánchez, 1999). 

 

 Finlândia 

A Lei de Serviços e Assistência para as Pessoas com Deficiência, de 1988, prevê 

igualdade de oportunidades e autonomia com o apoio necessário. O modelo educacional desse 

país tem nas suas diretrizes o mesmo pensamento e acção do sistema educativo alemão e 

sueco. As crianças portadoras de deficiência mental são encaminhadas para as escolas 

especiais e os inadaptados ou com problemas de aprendizagem são assistidos em classes 

especiais do tipo clínico, sempre com o caráter de apoio (Cobacho & Sánchez, 1999). 

 

 Grécia 

O panorama de integração na Grécia está disposto nas intenções legais do estado e da 

importante iniciativa pessoal de alguns educadores. Os serviços criados, como as classes de 

recursos, bem como a própria integração dos portadores de deficiência foram conquistados 

por forças de pressões externas. Os principais problemas à integração educacional referem-se 
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ao insuficiente planeamento por parte do Estado, ficando apenas nas intenções, bem como a 

escassa participação dos implicados (Cobacho & Sánchez, 1999). 

 

 França 

Nesse país foi aprovada em 1975 a Lei de Orientação em Favor das Pessoas com 

Deficiência (“ Loi d’ orientacion em Faveur dês Personnes Handicapes”), e em 1989 essa lei 

introduz mudanças no sistema educativo em relação aos atendimentos, às necessidades 

individuais e à formação de professores, procurando abrir o sistema educativo para o maior 

número de crianças. A partir dessa lei denominada, Loi Jospin, foram criadas classes de 

integração escolar para crianças com deficiência visual, auditiva física ou com dificuldades de 

aprendizagem. Apesar da orientação oficial propor as classes de integração escolar, eles 

seguem funcionando separadas (Cobacho & Sánchez, 1999). 

 

 Holanda 

Esse país, ao contrário dos demais países europeus, segue com a educação especial 

segregada, dispondo de 15 tipos diferentes de escolas especiais que tratam diferentes 

deficiências, divididas em três grandes categorias: 

1. Escola para as crianças com desenvolvimento atrasado, crianças com 

incapacidade para a aprendizagem e crianças com dificuldades de 

aprendizagem e de conduta; 

2. Escola para crianças com necessidades educativas específicas: físicas ou 

múltiplas; 

3. Escola para crianças que necessitam de apoio ao longo da sua vida. 

O programa denominado “juntos na escola”, instituído pelo sistema de ensino holandês, 

pretende unir a escola especializada para crianças com desenvolvimento atrasado, 

incapacitadas para a aprendizagem e com dificuldades de aprendizagem e de conduta à 

educação primária escola comum. Essa união irá abranger 72% das escolas especiais. 

Os apoios às crianças com necessidades especiais seriam da responsabilidade comum, o 

que uniria ambas as escolas, numa espécie de responsabilidade compartida (Den Bóer apud 

Sanchéz Palomino & Gonzáles, 1997). 
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 Irlanda 

A educação Especial nesse país tem início na década dos anos 50, escolarizando os 

portadores de deficiência em escolas especiais. A partir dos anos 70 a escolaridade das 

crianças com necessidades educativas especiais foram sendo realizadas em centros de 

integração. Ainda existem escolas especiais, atendendo principalmente os portadores de 

deficiência mental. As demais pessoas portadoras de deficiência sejam elas físicas, sensoriais 

estão integradas no sistema comum de ensino com professores de apoio especializados. 

Existem factores positivos que favorecem a integração nesse país, entre eles, a pouca 

densidade populacional, número de alunos em condições ideais para cada professor, currículo 

centrado na criança, pais consciencializados e atitude social positiva diante da integração 

(Cobacho & Sánchez, 1999). 

 

 Itália 

Esse país distingue-se dos demais pela ausência de estruturas diferenciadas de ensino, 

como aulas ou escolas especiais, numa completa integração, independente do tipo e grau de 

deficiência no que se refere ao níveis de ensino. 

A lei 517, do ano de 1977, eliminou as escolas especiais e colocou como obrigatória a 

cooperação entre escolas e serviços de saúde, buscando realizar um diagnóstico funcional e 

um plano individualizado de educação aos portadores de necessidades educativas especiais, 

tendo como principal característica a coordenação e cooperação entre as famílias e 

profissionais que trabalham com pessoas deficientes. Registar-se que cerca de 90% das 

pessoas portadoras de deficiência são educadas em escolas comuns. 

A meta do país, proposta em lei é a recuperação e integração da criança deficiente na 

escola e no mundo do trabalho. 

 

 Inglaterra 

A partir do Informe Warnock do Parlamento Inglês, que recomenda a extinção da 

classificação dos alunos portadores de deficiência, considerando mais importante determinar 

quais as necessidades dos alunos e classificá-los segundo as suas deficiências, forte polémica 

foi instalada, mas contornada e devidamente formalizada em lei em 1981. 
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Nomes de reconhecimento internacional como os professores Mel Ainscow e Tony 

Booth têm trabalhado junto com a UNESCO na remoção de barreiras na aprendizagem, 

incluindo a formação dos professores. Promovem actualmente estudos nacionais e 

internacionais em busca de alternativas de mudança para a educação de todos seja um facto 

concreto (Warnock, 1978). 

 

 Espanha 

Após a Lei Orgânica geral de educação em 1982, denominada Integración Social de los 

Minusválidos, foi possível desenvolver um melhor tratamento educativo aos portadores de 

deficiência, estabelecendo directrizes em relação á normalização de serviços, integração 

escolar, sectorização da atenção educacional e individualização do ensino. 

Em 1985 o Decreto Real 334 estabeleceu a organização da Educação Especial, através de 

um Plano de Integração a ser desenvolvido em oito anos. Iniciou-se primeiramente integrando 

duas crianças deficientes em cada grupo de 25 crianças nos níveis do pré-escolar e primeiro 

ciclo. As crianças que podiam participar do plano eram as portadoras de deficiência sensorial 

em todos os graus, deficientes motores sem comprometimento grave, deficientes mentais 

leves e moderados e portadores de problemas de conduta em grau leve e moderado. 

Desde então, cada ano o Plano de Integração tem continuamente avançado, na busca 

progressiva de ser generalizado por todo o sistema educativo espanhol. O processo de 

integração na Espanha tem evoluído porque tem os seus alicerces numa reforma de todo o 

sistema educativo, e não somente na Educação Especial.  

A constituição espanhola de 1978-41, no seu artigo 49.º42, responsabiliza os poderes 

públicos pela concretização de uma política de prevenção, tratamento, reabilitação e 

integração em favor dos deficientes físicos, sensoriais e psíquicos. 

A lei 13/1982, de 7 de Abril 43, relativa à integração social dos deficientes desenvolve o 

preceito constitucional e estabelece os princípios pelos quais se devem reger as 

administrações públicas, em todos os níveis e áreas, em relação às pessoas com deficiência. 

Em aplicação e desenvolvimento destes princípios no âmbito educativo, o Real Decreto 

334/ 1985, de 6 de Março 44, de ordenação da educação especial, estabeleceu um conjunto 

de medidas, tanto de ordenação e planificação, tendentes à progressiva transformação do 

sistema educativo com objetivo de garantir que os alunos com necessidades educativas 

especiais tem condições para alcançar os objetivos educativos estabelecidos com carater geral 

para todos os alunos e conseguir uma maior qualidade de vida na vertente pessoal e laboral. 
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Com respeito à educação dos alunos com necessidades educativas especiais a Lei 

Orgânica 1/1990, de 3 de outubro (Lei Orgânica de Ordenação Geral do Sistema Educativo) 

consagra os princípios introduzidos pela Lei 13/1982, de 7 de abril, e pelo Real Decreto 

334/1985, de 6 de Março, e determina que o sistema educativo deverá dispor dos recursos 

necessários para que os alunos com necessidades educativas especiais, temporários ou 

permanentes, possam alcançar os objetivos definidos para a generalidade dos alunos. O 

capítulo V, artigo 36.º45, estabelece o princípio da normalização e da integração no que diz 

respeito à escolarização dos alunos com necessidades educativas especiais. 

O Real Decreto 696/1995, de 28 de Abril 46, vem regular os aspetos relativos à 

ordenação, à planificação dos recursos e à organização das soluções educativas para com os 

alunos com necessidades educativas especiais, temporárias ou permanentes, necessidades 

que podem derivar de condições especiais atribuídas a alunos sobredotados ou com 

determinadas incapacidades sensoriais, motoras e psíquicas. 

A Resolução, de 20 de Maio de 1999-47, propõe um modelo de programa de formação 

para a transição para a vida adulta, com o fim de orientar a resposta educativa dirigida aos 

alunos com necessidades educativas especiais, escolarizando em Centros de educação 

especial. A Ordem de 22 de Março de 1999-48 vem regular os programas de formação para a 

transição para a vida adulta dos alunos com necessidades educativas especiais escolarizados 

nos Centros de Educação especial.  

 

 

LEI ORGÂNICA 

As sociedades actuais concedem uma grande importância à educação que recebem os 

seus jovens, a convição de que de ela dependem tanto o bem-estar individual como o coletivo. 

A educação é o meio mais adequado para construir a sua personalidade, desenvolver ao 

máximo as suas capacidades formar a sua própria identidade pessoal e configurar a sua 

comprensão da realidade, integrando a dimensão cognitiva, a afetiva e a axiológica. Para a 

sociedade a educação é o meio de transmitir, e ao mesmo tempo, de renovar a cultura, e os 

conhecimentos e valores que a sustentam de extrair o máximo de possibilidades das suas 

fontes de riqueza, de fomentar a convivência democrática e o respeito às diferenças 

individuais, de promover a solidariedade, e evitar a descriminação, com objetivo fundamental 

de ganhar a coesão social. 

A conceção da educação como um instrumento de melhoria da condição humana e da 

vida coletiva, foi uma constante, mesmo que essa aspiração se converteu na realidade. 
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Se em 1990 eram os responsáveis dos países mais desenvolvidos quem chamavam a 

atenção acerca da necessidade de combinar a qualidade com equidade na oferta educativa, 

em 2004, era um número maior de países, de características e de níveis de desenvolvimento 

muito diverso que apresentam a mesma questão. 

Conseguir que todos os cidadãos recebam uma educação e uma formação de qualidade, 

sem que isso fique limitado somente a algumas pessoas e setores sociais, resulta no momento 

atual. Países muito diversos, com sistemas políticos diferentes e governos de diferentes 

orientações querem atingir esse objetivo. Espanha não pode ser uma exceção. 

Em 1990, a Lei Orgânica de Ordenação Geral do Sistema Educativo, estabeleceu em dez 

anos o período de obrigatoriedade escolar e proporcionou um impulso e prestígio profissional 

e social à formação profissional que permitiria finalmente equiparar a Espanha aos outros 

países à sua volta mais desenvolvidos. Como consequência dessa vontade expressa na Lei, nos 

finais do séc.XX conseguiu-se que todos os jovens espanhóis de ambos os sexos fossem para os 

centros educativos entre os seis e os desaseis anos, e que muitos começassem a sua 

escolarização e depois a perlongassem. Minimizou se assim a distância entre os países da 

União Europeia. 

Em consequência em 1995, aprovou se a Lei Orgânica da Participação, a Avaliação e o 

Governo dos Centros de Docentes, com o prepósito de desenvolver e modificar algumas das 

disposições estabelecidas na LOGSE orientadas para a melhoria da qualidade. No ano 2002 

quis se dar um passo em direção ao mesmo objetivo, mediante a promulgação da lei Orgânica 

da Qualidade da Educação. 

No início do séc.XXI, a sociedade espanhola tem a convição que é necessário melhorar a 

qualidade da educação, mas também de que esse beneficio deve chegar a todos os jovens, 

sem exclusões. Como se sublinhou muitas vezes, hoje em dia considera-se que a qualidade e a 

equidade são princípios indissociáveis. Algumas avaliações internacionais recentes disseram 

que é possível combinar qualidade e equidade e não se devem considerar objetivos opostos. 

Nenhum país pode desperdiçar a reserva de talentos que possuem todos e cada um dos 

seus cidadãos, sobre todos numa sociedade que se carateriza pelo valor crescente que 

adquirem com a informação e o conhecimento para o desenvolvimento económico e social. E 

o reconhecimento desse desafio deriva da necessidade de se propor a meta de conseguir o 

êxito escolar de todos os jovens. 

Três são os princípios fundamentais que presidem esta Lei. O primeiro consiste na 

exigência de proporcionar uma educação de qualidade a todos os cidadãos de ambos os sexos, 

em todos os níveis do sistema educativo. Depois de se conseguir que todos os jovens estejas 

escolarizados até aos dezasseis anos de idade, o objetivo condiste agora em melhorar os 
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resultados gerais e em reduzir as elevadas taxas de término da educação básica sem titulo, e 

de abandono escolar. Trata se de conseguir que todos os cidadãos alcancem o máximo de 

desenvolvimentos possível de todas as suas capacidades, individuais, sociais, intelectuais, 

culturais e emocionais para os que necessitem de receber uma educação de qualidade 

adaptada às suas necessidades. Ao mesmo tempo, deve se assegurar uma igualdade efetiva de 

oportunidades, prestando os apoios necessários, tanto como aos alunos que requeiram como 

aos centros que frequentam. Em soma, trata-se de melhorar o nível educativo de todos os 

alunos, conciliando a qualidade da educação com a equidade da sua distribuição. 

O segundo princípio consiste na necessidade de que todos os componentes da 

comunidade educativa colaborem para conseguirem esse objetivo tão ambicioso. A 

combinação de qualidade e equidade implica o princípio anterior exigindo inubilmente a 

realização de um esforço dividido. Frequentemente se vem insistindo no esforço dos 

estudantes. Trata se de um princípio fundamental, que não deve ser ignorado, deve ser um 

esforço pessoal, fruto de uma atitude responsável e comprometida com a própria formação, é 

difícil conseguir um desenvolvimento das capacidades individuais na totalidade. A 

responsabilidade do êxito escolar de todos os alunos não recaem sobre os alunos 

individualmente, se não também sobre as suas famílias, os professores, os centros, as 

administrações educativas, e em última instância sobre a sociedade no geral, responsável pela 

qualidade do sistema educativo. 

O princípio do esforço, resulta numa educação de qualidade, deve aplicar se a todos os 

membros da comunidade educativa. Cada um deles terá que realizar uma contribuição 

específica. As famílias têm que colaborar e devem comprometer-se com o trabalho quotidiano 

dos seus filhos e com a vida dos centros docentes. Os centros e os professores devem esforçar 

se para construir meios de aprendizagem enriquecidos, motivadores e exigentes. As 

administrações educativas têm que facilitar a todos os componentes da comunidade escolar o 

cumprimentos das suas funções, proporcionando os recursos que precisam, e reclamando ao 

mesmo tempo os seus compromissos e esforço. A sociedade, tem que apoiar o sistema 

educativo e criar um envolvimento favorável para a formação pessoal ao longo da vida. 

Somente o compromisso e o esforço permitem a conceção de objetivos tão ambiciosos. 

Uma das consequências mais relevantes do princípio do esforço distribuído consiste na 

necessidade de levar a cabo ma escolarização equitativa da parte dos alunos. A Constituição 

espanhola reconheceu a existência de uma dupla rede de centros escolares, públicos e 

privados, e a Lei Orgânica do Direito à Educação despôs um sistema de soluções para conseguir 

uma prestação efetiva do serviço público e social da educação, de maneira gratuita, em 

condições de igualdade, e no marco de programação geral do ensino. Esse modelo, que 
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respeita o direito à educação, e à liberdade de ensino, tem vindo a funcionar 

satisfatoriamente, em linhas gerais, mesmo com o passar do tempo veem surgindo novas 

necessidades. Uma das principais refere se à distribuição equitativa dos alunos nos diferentes 

centros. 

Com a ampliação da idade escolar obrigatória e o acesso à educação de novos grupos de 

estudantes, as condições em que os centros se desenvolvem as suas atividades fizeram se mais 

complexas. Resulta, pois tem que se ter em conta a diversidade dos alunos e contribuir de 

maneira equitativas às novas metas, e as dificuldades que essa diversidade gera.  

Trata se de que em ultima instância todos os centros, tantos os públicos como os 

privados assumam o seu compromisso social com a educação, e realizem uma escolarização 

sem exclusões, assumindo assim o carater complementário das redes escolares, sem perder a 

singularidade. Em troca, todos os centros sustentados com fundos públicos devem receber os 

recursos materiais e humanos necessários para cumprir as suas tarefas. Para prestar o serviço 

público da educação, a sociedade deve adotá los adequadamente. 

O terceiro princípio que inspira esta Lei consiste num compromisso decidido com os 

objetivos educativos propostos pela União Europeia, para os próximos anos. O processo de 

construção europeia leva a uma certa convergência dos sistemas de educação e formação, 

traduziu se no estabelecimento dos objetivos educativos comuns para este início do séc:XXI. 

A apresentação de converter-se na próxima década na economia baseada no 

conhecimento, mais competitivo e dinâmico, capaz de atingir um crescimento económico 

sustentável, acompanhado de uma melhora quantitativa e qualitativa do emprego e de uma 

melhor coesão social. 

Para conseguir que estes princípios se convertam em realidade, tem que se atuar em 

várias direções complementares. Em primeiro lugar deve se conceber a formação como um 

processo permanente, que se desenvolve durante toda a vida. Se a aprendizagem se concebeu 

tradicionalmente como uma tarefa que corresponde sobre tudo à etapa da infância e da 

adolescência, na atualidade isso resulta claramente insuficiente. Hoje sabe-se que a 

capacidade de aprender mantém se ao longo dos anos, mesmo que mudem o modo como se 

aprende, e a motivação para se seguirem formando. Também se sabe que as necessidades 

derivadas das mudanças económicas, e sociais obrigam os cidadãos a ampliar 

permanentemente a sua formação. Em consequência, a atenção para a educação das pessoas 

adultas viu se incrementada. 

Fomentar a aprendizagem ao longo da vida, implica, perante tudo, proporcionar aos 

jovens uma educação completa, que abrange os conhecimentos e as competências básicas que 

resultam necessárias na sociedade atual, que lhes permita desenvolver os valores que 
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sustentam a prática da cidadania democrática, a vida em comum, a coesão social, que estimule 

neles o desejo de seguir aprendendo, a capacidade de aprender por eles mesmos. Para além 

que supõe oferecer a possibilidade às pessoas jovens e adultas de mudar o estudo e a 

formação com a atividade laboral ou com outras atividades. 

 

II. INCLUSÃO 

 

2.1- PRIMÓRDIOS DA INCLUSÃO 
 

 O movimento “Regular Education Iniciative” (REI), teve origem nos EUA em 1986 sendo 

o percursor do princípio da Inclusão. 

 Segundo o movimento REI a resposta às NEE passava pela adaptação da classe regular a 

todos os alunos e pela diversificação de estratégias para atender todos os alunos. 

As NEE devem ser vistas não na perspectiva individual como defendia a integração mas na de 

educação para todos através da reestruturação das escolas (Ainscow cit in Sánchez e González, 

1997). 

 Rodrigues (2000) analisou as representações da escola em relação às diferenças dos seus 

alunos, identificando três modelos: a escola tradicional, escola integrativa e a educação 

inclusiva (figura1).  

Escola Tradicional 

Produto 

Escola Integrativa 

Produtos diferentes 

Educação Inclusiva 

Processos 

 Indivíduo abstracto 

 Uniformização 

 Currículo construído 

 Categorias 

 Diferença dicotómica 

 Dois currículos 

diferenciados 

 Indivíduos e grupos 

situados 

 Diferenciação 

inerente 

 Currículo em 

construção 

Figura 1 – Comparação dos modelos de escola (Rodrigues, D.2000). 

 

 O modelo de escola integrativa desenvolve-se a partir da escola tradicional. A escola 

integrativa segue o paradigma médico psicológico e reconhece que tem dois tipos de alunos: 
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os que seguem o currículo construído e “uns poucos”, que têm diferenças tão evidentes que se 

podem considerar deficiências, beneficiando de pedagogia diferenciada (Rodrigues, D. 2000).  

 A educação inclusiva “é uma ruptura, um corte com os valores da educação tradicional: a 

educação inclusiva assume-se como respeitadora das culturas, das capacidades e das 

possibilidades de evolução de todos os alunos”. É ainda segundo Rodrigues, “a comunidade 

que aprende com todos” (2000). 

 A caminhada da escola integradora para a escola inclusiva pressupõe alterações 

significativas na forma de fazer educação. Apesar dos parâmetros consagrados pela integração 

e inclusão serem os mesmos segundo Correia (2001), tanto a integração como a inclusão 

fazem uso dos parâmetros de educação apropriados, serviços adequados e modalidade de 

atendimento, só que a ordem, a prioridade é diferente e consequentemente as práticas 

educativas que lhe subjazem também (figura2). 

Integração Inclusão 

 Educação apropriada 

 Serviços adequados 

 Modalidade de atendimento 

 Modalidade de atendimento 

 Educação apropriada 

 Serviços adequados 

 

Figura 2 – Integração vs. Inclusão: parâmetros que ambas consagram (Correia, 2001). 

 

 Na escola integradora é tida em primeiro lugar a avaliação do aluno (educação 

apropriada) com o objectivo de procurar essencialmente um diagnóstico, para o qual se 

procuravam serviços adequados, sempre com base no défice do aluno. A modalidade de 

atendimento podia passar de acordo com o défice do aluno pela classe regular, classe especial 

ou instituição, “num continuum de serviços educacionais” (Correia, 2001). 

 Ao invés a escola inclusiva pode ser entendida como “um continuum educacional” 

(Correia, 2001) em que é dada a primazia à colocação do aluno na classe regular (modalidade 

de atendimento), e ao conhecimento do aluno e dos seus ambientes de aprendizagem para 

prestação de serviços sempre que possível individualizados (educação apropriada) e apoiada 

por um conjunto de serviços de apoio especializado em que se incluem os professores 

especializados, o professor de apoio educativo, serviços externos de psicologia, serviços 

sociais, clínicos e terapêuticos. 

 Falar de educação inclusiva, é falar de uma perspectiva centrada no aluno de forma a 

responder às suas necessidades individuais. Contudo a integração realça o ajustamento do 
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envolvimento físico onde a aprendizagem se desenvolve, “a inclusão centra-se no ajustamento 

das necessidades de aprendizagem dos indivíduos e adapta as perspectivas de ensino a essas 

necessidades” (Ballard, 1995 e Johnstone, 1995 in Warnick, 2001). 

Até meados de 1990 o termo integração foi preferido ao de inclusão. 

 Desde 1999, que temos os termos “integração”, “segregação” ou “educação segregada” 

até então largamente utilizados, passaram gradualmente a ser substituídos por “inclusão” e 

“exclusão”. 

A Iniciativa da Educação Regular (REI) proposta por Reynolds, Wang and Walberg em 

1987 (cit in Farrel, M. 2000) enfatiza que a educação “regular” devia tomar a responsabilidade 

por todos os alunos incluindo os que tinham NEE dando lugar ao desaparecimento da 

educação especial e à colocação de recursos na escola regular. 

 A integração, tipicamente, refere-se apenas à colocação dos alunos com deficiência na 

classe, existindo exemplos em que o nível de integração não ultrapassa o físico. Por este 

motivo o termo de inclusão passou a ser usado para designar a verdadeira “integração” da 

criança com NEE. Em inclusão efectiva, os alunos pertencem e participam activamente na 

classe e na escola. A diversidade de interesses, habilidades e dificuldades são entendidas como 

enriquecedoras para a escola (Farrel, P. 2001). 

 Se inicialmente a inclusão era vista como a colocação das crianças com NEE com os seus 

pares na sala de aula, tornou-se clara a insuficiência do conceito, logo as crianças com NEE 

devem ter oportunidades para aprender novas habilidades no contexto das actividades e 

rotinas com os pares (Hemmeter, M. 2000). 

 A reflexão sobre o processo de integração permitiu ainda concluir que mais do que a 

colocação do aluno no espaço da escola regular “é fundamental atender aos aspectos 

qualitativos que acompanham o processo de integração, nomeadamente à qualidade das 

relações interpessoais que se vão estabelecendo entre os vários personagens do cenário 

educativo alargando esta preocupação a todos os alunos numa perspectiva de escola para 

todos “ (Morgado e Félix, 1998). 

É neste contexto que emerge o conceito de Inclusão em substituição do de Integração, 

claramente assumido em termos de política educativa a partir da Conferência de Salamanca, 

1994. 
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 Rodrigues (2000) refere que se “se fala e se escreve actualmente sobre educação 

inclusiva é porque o modelo educativo anterior não era. Seria segundo o autor um modelo 

menos inclusivo ou próximo da exclusão. 

 A inclusão pode ser entendida como a mistura de crianças da educação especial (com 

NEE) com as crianças da educação regular, presumindo a intervenção terapêutica precoce 

numa perspectiva de que é dada á criança com NEE a preparação para a sua auto-suficiência. 

 A inclusão deve ser vista numa perspectiva ecológica, por outras palavras deve ser dada 

atenção á programação e às experiências da criança que possam contribuir para o seu 

desenvolvimento. 

Como exemplo, recorde-se a definição de inclusão proposta por Mittler. 

Inclusão é permitir que cada pessoa tenha oportunidades de escolha e decisão. Em educação, 

isto significa escutar e valorizar o que cada criança tem para dizer independentemente da 

idade ou do rótulo atribuído á criança (Mittler cit Corbertt, 2001). 

 É a mudança de paradigma - a educação deixa de se fazer no aluno para se fazer no 

currículo. É a educação inclusiva cujo objectivo é a reestruturação das escolas para que 

respondam às necessidades de todos os alunos. 

A orientação inclusiva é a vertente primordial da Declaração de Salamanca aprovada em 

1994 por 92 governos e 25 organizações internacionais. 

 A declaração refere que “O principio fundamental das escolas inclusivas consiste em que 

todos os alunos devam aprender juntos sempre que possível, independentemente das 

diferenças que apresentam. Estas escolas 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 para todos, através de 

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

diversificadas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas 

comunidades.” 

 Nesta perspectiva a forma como são encaradas as dificuldades educativas alterou-se e 

segundo Ainscow (1994), baseia-se no princípio de que as mudanças metodológicas e 

organizativas que visam responder aos alunos com dificuldades irão beneficiar todos os alunos. 
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CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES 

O propósito da convenção é promover, proteger e assegurar as vantagens e em 

condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as 

pessoas com deficiência, e promover o respeito da sua dignidade inerente. 

Pessoas com deficiência incluem aquelas que tenham deficiências físicas, mentais, 

intelectuais ou sensoriais a largo prazo que, ao se depararem com várias barreiras, possam 

impedir a sua participação plena e afetiva na sociedade, na igualdade de condições com as 

demais. 

A convenção destina se: a “comunicação” inclui as linguagens, a visualização de textos, o 

braille, a comunicação tátil, os microtipos, os dispositivos multimédia de fácil acesso, assim 

como a linguagem escrita, os sistemas auditivos, a linguagem simples, os meios de voz 

digitalizada e outros modos, meios e formatos aumentativos ou alternativos de comunicação, 

inclui a tecnologia da informação e as comunicações de fácil acesso. 

Por “linguagem” entende se tanto a linguagem oral como a língua gestual e outras 

formas de comunicação não-verbal. 

Por “descriminação por motivos de deficiência” entende se qualquer distinção, exclusão 

e restrição por motivos de deficiência que tenha o prepósito o efeito de criar obstáculos ou 

deixar sem efeito o reconhecimento, beneficie o exercício, em igualdade de condições, de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito politico, económico, social e 

cultural, civil ou outro tipo. Inclui todas as formas de descriminação, entre elas, a degeneração 

de ajustes razoáveis; 

Por “ajustes razoáveis” entende se as modificações e adaptações necessárias e 

adequadas que imponham uma carga desproporcionada o indevida, quando se requeiram num 

caso particular, para garantir às pessoas com deficiência o exercício, em igualdade de 

condições com as demais, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; 

Por “desenho universal” entende se o desenho de produtos, programas e serviços que 

possam utilizar todas as pessoas, na maior medida possível, sem necessidade de adaptações 

nem desenho especializado. O “desenho universal” não exclui as ajudas técnicas para grupos 

particulares de pessoas com deficiência, quando é necessário. 

 Os princípios da convenção são: 

a) O respeito da dignidade inerente, a autonomia individual, incluindo a liberdade de 

tomar as próprias decisões, a independência das pessoas; 

b) A não descriminação; 

c) A participação e inclusão plena e efetiva na sociedade; 
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d) O respeito pela diferença e a aceitação das pessoas com deficiência como parte da 

diversidade e a condição humana; 

e) A igualdade de oportunidades; 

f) A acessibilidade; 

g) A igualdade entre homens e mulher; 

h) O respeito e a evolução das faculdades dos meninos e das meninas com deficiência e 

do seu direito a preservar a sua identidade. 

 As escolas inclusivas são as mais efectivas no desenvolvimento da solidariedade entre os 

alunos com NEE e os seus pares (Ainscow, 1995; Stainback y Stainback, 1992; Wang, 1995; cit 

in Sánchez e González, 1997). 

 A dificuldade existente no termo educação inclusiva reside no facto de esta ser 

considerada o caminho preferível, o melhor, relegando para segundo plano outras 

possibilidades. Contudo outras experiências educacionais podem ser válidas, 

independentemente do local onde ocorrem, desde que a criança com NEE faça parte da 

comunidade educacional e com ela interaja de forma apropriada (Farrel, M. 2000). 

 Por conseguinte a aceitação do conceito de educação inclusiva, implica que a colocação 

dos alunos com NEE não se paute unicamente pela questão dos direitos humanos, mas antes 

que sejam reconhecidos e identificados os resultados da inclusão e avaliadas as necessidades 

da criança assim como a existência ou não de recursos que possam aumentar a inclusão. 

Qualquer tomada de decisão sobre a via a escolher deve contemplar a análise da 

qualidade do ensino; os níveis atingidos pelas crianças com NEE colocados em diferentes 

estruturas educativas, o desenvolvimento pessoal e social, o apoio aos professores; as 

preferências dos pais e a utilização efectiva dos recursos existentes. 

Na perspectiva de Rodrigues (2000), o termo “educação inclusiva” deve ser preferido ao 

de escola inclusiva pode ser mais abrangente e sistémico. Os argumentos apresentados são a 

impossibilidade de criar escolas inclusivas ao lado de escolas não inclusivas em sociedades não 

inclusivas. 

Do mesmo modo se analisarmos a frase educação inclusiva, podemos constatar que 

estamos em presença de um nome e de um adjectivo, o qual indica uma qualidade da 

educação. Mas a questão que se coloca é quando é que a educação inclusiva começa a ser 

inclusão? (Lewis, 2000). 
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 Porque a construção da escola inclusiva assenta em práticas educativas de flexibilização 

curricular, ensino diferenciado, planificação e gestão de recursos humanos e técnicos, 

aprendizagens activas e negociação de objectivos. A educação inclusiva é o culminar de 

considerações derivadas dos direitos das pessoas com deficiência, como o princípio da 

normalização apoiados por organizações Internacionais como a ONU, a UNESCO, e a Liga 

Internacional de Associações de Deficientes Mentais entre outros. 

 O êxito da escola inclusiva passa muito pelo papel dos agentes educativos, e da 

organização dos recursos. Uma escola inclusiva é aquela que se empenha em reestruturar os 

programas para responder á diversidade dos alunos. 

“A ausência de recursos pode conduzir a que os professores e a comunidade educativa 

não considerem possível uma integração que vá mais além de uma mera presença física nas 

aulas” (Marchesi, 2001). 

 A finalidade das escolas inclusivas é a criação de um sistema educativo que possa 

responder à inclusão de todos os alunos. Para que se consiga atingir o objectivo da inclusão é 

necessária a reconceptualização do conceito de NEE em relação às dificuldades 

experimentadas pelos alunos, resultado muitas vezes da forma “desorganizada” como se 

organizam as escolas e das metodologias de ensino utilizadas, respeitando a individualidade e 

desenvolvendo uma cultura de colaboração como base para a resolução de problemas 

facilitando o desenvolvimento profissional dos professores e aumentando a igualdade de 

oportunidades (Sánchez e González, 1997). 

 

EQUIPAS DE COLABORAÇÃO 

A educação de alunos com NEE representa um esforço de equipa que deve ser marcado 

pela partilha e pela colaboração. Tendo em conta o Plano Educativo Individualizado e as 

necessidades pessoais do aluno, a equipa pode ser constituída por: um professor de educação 

especial, o psicólogo da escola, um assistente social, um patologista da fala, um terapeuta 

físico, um terapeuta ocupacional, outros profissionais, para obter informações e apoio. 

Um aluno que registe uma determinada problemática pode ser colocado numa classe 

regular, a tempo inteiro ou parcial, com apoio de professores de educação especial. Esse apoio 

pode assumir um carácter consultivo ou um qualquer outro que se revele necessário. 

O currículo definido para estes alunos poderá apresentar pontos de contacto com o que 

é estabelecido para todos os restantes alunos. No entanto, o professor da classe regular terá 
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de alterar as estratégias a que recorre, bem como o ritmo de ensino, os conteúdos do curso e 

os métodos de avaliação, de forma a dar resposta às necessidades especiais de aprendizagem 

do aluno. 

Os professores na área de educação especial podem orientar os professores das classes 

regulares, no que diz respeito a estratégias a usar com os alunos com necessidades educativas 

especiais.  

 

2.2- CARACTERÍSTICAS DAS ESCOLAS INCLUSIVAS 
 

 As escolas inclusivas caracterizam-se por desenvolver escolas comunitárias de apoio, 

organizam todos os recursos humanos e materiais para responder à diversidade, trabalhando 

os professores da classe e de apoio de forma colaborativa no sentido de desenvolver um 

currículo integrado. 

 

CRIANDO UM MEIO INCLUSIVO 

O meio inclusivo tem um grande impacto, tanto nos alunos com NEE como em todos os 

outros. No decorrer do processo de inclusão de alunos com NEE nas classes regulares, o 

professor não só lhes deve transmitir sentimentos positivos como deve também revelar-lhes 

afecto. As atitudes dos professores são rapidamente detectadas e adoptadas pelos restantes 

alunos. A criação de um ambiente positivo e confortável é essencial para que uma experiência 

educativa tenha sucesso e seja gratificante para todos os alunos. 

O tipo de discurso adoptado quando se faz referência ou se comunica com alunos com 

NEE pode transmitir atitudes negativas em relação a estes e, consequentemente, pode 

entravar o desenvolvimento da sua auto-estima. Por essa razão, o professor deve evitar o uso 

de quaisquer expressões que possam ter uma conotação negativa. 

O processo de transição de um aluno de um meio mais restritivo para um meio menos 

restritivo requer uma preparação prévia, tanto por parte dos professores como por parte de 

todos os que nele estejam envolvidos. 

Este processo para ter sucesso, deve ser marcado pelo esforço cooperativo colectivo. 

Para que a inclusão de um aluno na classe regular se revele adequada, é essencial que tenham 

lugar reuniões entre os administrados/gestores e todos os educadores responsáveis pela 

educação do aluno em causa. Ao professor da classe regular devem ser facultadas informações 
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respeitantes às actuais competências do aluno, bem como as que dizem respeito aos 

objectivos estabelecidos para o mesmo e aos seus pontos fortes e fracos. 

Todo o corpo educativo envolvido no atendimento às necessidades físicas e educativas 

do aluno deve partilhar a responsabilidade de dar resposta a essas necessidades. 

Os educadores necessitam de adquirir conhecimentos relativos à condição do aluno 

colocado numa classe regular, os quais podem, em grande parte, ser facultados pelo professor 

de educação especial. O professor da classe regular deverá ainda verificar os registos médicos 

e escolares dos alunos alvos de inclusão. Este conjunto de informações servirá como 

orientação para o professor, permitindo-lhe proceder às modificações adequadas, quer no que 

diz respeito ao ambiente de sala de aula, quer no que concerne à adopção de estratégias que 

melhor respondam às necessidades físicas e educativas do aluno. 

O equipamento da sala de aula pode ter que ser alterado, para receber alunos com NEE. 

É igualmente possível que resulte vantajoso proporcionar a estes alunos a oportunidade de se 

familiarizarem com o ambiente físico da sala de aula, sem a presença dos restantes alunos. O 

conhecimento prévio do espaço físico circundante ajudará o aluno a adaptar-se e a sentir-se 

confortável e seguro na sala de aula. 

Dependendo da problemática que um aluno apresenta, o professor de educação 

especial pode trabalhar em conjunto com o professor da classe regular, a fim de assegurar que 

toda a assistência possível está disponível. 

 O currículo integrado é um dos meios para dar resposta à diversidade por permitir a 

participação de todos os alunos, favorecendo a resolução de problemas. 

Sanchéz e González (1997) referem três condições para aplicação do currículo integrado: 

 Qualquer aluno pode experimentar durante o seu percurso escolar a dificuldades na 

escola; 

 As dificuldades educativas podem auxiliar os professores a melhorar as suas práticas; 

 A melhoria das práticas permite oferecer melhores condições de aprendizagem para 

todos os alunos; 

São quatro os pressupostos da inclusão do ponto de vista curricular: 

 Selecção pelos professores do tema e conceitos segundo os alunos a que se dirigem; 
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 Papel activo dos alunos na implementação do currículo que passa pela construção do 

seu próprio conhecimento através da interacção e apoio das pessoas e meios 

adequados; 

 Utilização das tecnologias de informação 

 O enfoque deixa de se fazer em torno do aluno – ponto de vista individual, para se 

fazer, em inclusão, do ponto de vista curricular procurando compreender as 

dificuldades escolares dos alunos através da sua participação nas actividades, 

permitindo ajudar mais alunos também aos professores ajudarem mais alunos. 

 Ao nível organizacional Ainscow (1994) identificou “seis condições” nas escolas que 

desenvolvem políticas mais inclusivas, que no entender dos autores parecem ser factores de 

mudança: 

1. Liderança eficaz da direcção das escolas alargada a toda a comunidade; 

2. Envolvimento da equipa de profissionais, alunos, e comunidade nas 

orientações e decisões da escola; 

3. Compromisso para uma planificação colaborativa; 

4. Estratégias coordenadas; 

5. Atenção aos benefícios das práticas de investigação e reflexão; 

6. Politica de valorização profissional de toda a escola. 

 Na perspectiva de Correia (2001) o princípio da inclusão implica uma reestruturação 

significativa do nosso sistema, apoiada nos seguintes pressupostos: 

 Atitudes - todos os profissionais devem acreditar na possibilidade de sucesso de todos 

os alunos; 

 Formação – a formação dos profissionais e a formação dos pais; 

 Colaboração dos profissionais – a colaboração dos professores, pais, e outros 

profissionais na planificação e programação ajustada a todos os alunos será preditiva 

de sucesso; 

 Gestão de recursos - a gestão da escola desempenha um papel fundamental na gestão 

dos recursos, e de desenvolvimento da comunidade no processo de ensino 

aprendizagem. 
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 A investigação tem mostrado que as atitudes e expectativas dos professores têm um 

impacto significativo no auto-conceito e no sucesso dos alunos (Purkey, 1984, cit Porter, 1994), 

consequentemente o professor deve acreditar e confiar que os alunos com necessidades 

especiais pertencem à educação regular e são capazes de aprender nessa situação. 

A abordagem inclusiva opõe-se à tradicional. 

Abordagem tradicional Abordagem inclusiva 

 Focalização no aluno 

 Avaliação dos alunos por 

especialidades 

 Resultados da avaliação traduzidos 

em diagnóstico/ prescrição 

 Programa para os alunos 

 Focalização na classe 

 Avaliação das condições de ensino 

aprendizagem 

 Resolução cooperativa de problemas 

 Estratégias para os professores 

Figura 3 – Abordagem tradicional vs Inclusiva. 

 

 As alterações conceptuais relacionadas com a aprendizagem dos alunos têm por base o 

reconhecimento crescente de que algumas características pessoais e de aprendizagem são 

alteráveis. 

Wang (1994) refere que há variáveis, segundo a análise de literatura, que não são estáticas 

onde se incluem: 

- As características familiares; a cognição e os processos de aprendizagem; a motivação dos 

alunos e os papeis que os alunos desempenham na sua própria aprendizagem. 

A escola actual é a escola da diversidade (Correia, 2001). Numa escola inclusiva a 

diversidade diz respeito aos alunos sem N.E.E. e aos alunos com N.E.E. 

 

Escola Inclusiva 

(Responde ás necessidades de todos os alunos) 

Alunos sem N.E.E. 

                                                        ▲                 ▲                ▲         

Diversidade 

                                                        ▼                 ▼                ▼ 

Alunos com N.E.E. 

                                                        ▼                 ▼                ▼ 
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                                    Em risco educacional        Com N.E.E.     Sobredotados 

                                              10%- 20%                   10%- 15%          5% -12% 

Figura 4 – A escola inclusiva e a diversidade in Correia(2001) 

 

A desadequação das respostas educativas aos alunos com N.E.E. pode alargar as taxas 

de insucesso dos 25% até aos 47% (Correia, 2001). 

 

Conhecimento                            Planificação                           Intervenção 

▼                                              ▼                                              ▼ 

             Aluno                                   Colaboração                             Preliminar 

Ambiente de aprendizagem     Interdisciplinaridade                Compreensiva 

Transicional 

Figura 5 – Modelo de atendimento à diversidade (Correia, 2001). 

 

 O modelo tem por base três componentes a saber: 1- o conhecimento do aluno e dos 

ambientes de aprendizagem; 2- a planificação apropriada com base nesse conhecimento; e 

finalmente a 3- a intervenção adequada com base no conhecimento e planificação. 

1. Conhecimento do aluno e dos ambientes de aprendizagem com o objectivo da 

“observação/avaliação de forma a aumentar-lhe as probabilidades de sucesso no 

decorrer das aprendizagens e nunca com o fim de o rotular com o propósito de o 

segregar” (Correia, 2001). 

2. A planificação apropriada segundo Correia (2001) contempla três fases: uma fase 

preventiva/preliminar que “tenha como objectivo minimizar ou até suprimir as 

dificuldades do aluno; uma fase compreensiva deverá reflectir o funcionamento global 

do aluno com base nas características e necessidades e na planificação devendo poder 

contar com a participação de um conjunto de serviços, muitos deles especializados. 

3. A terceira fase transicional é a fase da preparação dos alunos que não conseguiram 

acompanhar os currículos e tendo em atenção a sua idade e problemas necessitam de 

ser preparados para o mundo do trabalho. 

 A programação da fase transicional exige interdisciplinaridade e envolvimento 

comunitário sem os quais será difícil atingir os objectivos pressupostos no plano de transição 

(Correia, 2001). 
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O modelo de atendimento educacional à diversidade pode responder de forma adequada às 

necessidades de todos os alunos, particularmente dos alunos com N.E.E. (Correia, 2001).  

 As conclusões de Corbett (2001) revelam que a escola inclusiva efectiva não é uma 

miragem se: existir comunicação na e com a escola (professores, governantes e pais); liderança 

entusiástica; professores qualificados e experientes; recursos adequados e receptividade para 

aprender a usar novas competências e estratégias úteis. 

 O grau de inclusão de uma escola pode ser avaliado comparando com o êxito dos seus 

alunos com o de outras escolas semelhantes. 

Na escola estudada por Corbett (2001) foram encontrados resultados inferiores aos 

esperados para o nível correspondente no currículo nacional, mas superiores aos de outras 

escolas semelhantes. Surpreendentemente neste modelo de ensino inclusivo os alunos 

revelaram ganhos superiores aos esperados em comparação com outras escolas similares. Os 

resultados encontrados são indicadores fidedignos do valor do ensino inclusivo; expectativas 

elevadas nas crianças, respeito e valorização do seu ponto de vista; participação activa e 

partilha no processo de descoberta. Acima de tudo os alunos desenvolveram elevadas 

competências com professores que valorizavam cada criança, não os tratando como falhados 

(Corbertt, 2001). 

 Warnick, (2001) averiguou quais as características comuns das escolas que as tornavam 

mais eficazes, tendo sido identificadas as seguintes: 

- Liderança profissional 

- Análise e objectivos partilhados entre profissionais da escola e transmitida aos alunos 

- Ambiente da escola valorizadora da aprendizagem e promotor do gosto de aprender 

- Professores empenhados na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem 

- O ensino é claro para os alunos 

- Expectativas elevadas dos professores sobre os progressos dos alunos 

- Alunos reforçados positivamente pelos professores 

- Avaliação usada como meio de planear as etapas seguintes do ensino 

- Reconhecimento e defesa dos direitos e responsabilidades dos alunos 

- Boas relações escola/casa 
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- A escola é ela própria uma organização de aprendizagem activa na qual todos os membros, 

tanto alunos como professores, valorizam o ensino e são eles próprios os aprendizes activos. 

 

A INCLUSÃO NO SISTEMA EDUCATIVO 

Na última fase da integração muitos investigadores começam a aproximar-se do 

conceito de inclusão, ainda que só depois da Conferência de Salamanca se tenha vindo a 

generalizar o termo inclusão. Birch (1974), citado por Jiménez (1991), definia já a integração 

escolar como um processo que "pretende unificar as educações especial e regular com o 

objectivo de oferecer um conjunto de serviços a todos os alunos, com base nas suas 

necessidades de aprendizagem". 

Para Jiménez (1991) a integração escolar só se tornaria uma realidade quando a criança 

com necessidades educativas especiais "participa de um modelo educativo único e geral, que 

contempla as diferenças e se adapta às características de cada aluno”. Nesta perspectiva, 

considera que deverá existir: 

"Um leque de modalidades de integração que contemple diferentes situações, que possua um 

carácter relativo e flexível e que se situe dentro de um sistema educativo geral e comum a 

todos" p. 49. 

Esta forma de considerar a integração aproxima-se já do conceito de inclusão, e dela 

emerge a noção de que os sistemas de educação especial e regular devem fundir-se de 

maneira a tornarem-se um único sistema apropriado e significativo para todos os alunos 

(Wang, Reynolds & Walberg, 1995).  

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em 

Salamanca em 1994 e que congregou especialistas, altos responsáveis pela educação, 

administração e política educativa, bem como representantes das Nações Unidas, assume-se 

como referência e aceitação das novas filosofias e refere claramente no seu documento final, a 

"Declaração de Salamanca" (UNESCO, 1994) que este representa um consenso mundial a nível 

de recomendações para todos os países e se inspira no: 

"…princípio da inclusão e reconhecimento da necessidade de actuar com o objectivo de 

conseguir escolas para todos – instituições que incluam todas as pessoas, aceitem as 

diferenças, apoiem a aprendizagem e respondam às necessidades individuais" p. 2. 
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O termo inclusão é assim definido como sendo a fusão dos dois sistemas de educação, 

tendo como objectivo responder às necessidades de todos os alunos no contexto da escola 

regular. 

Na sequência da Declaração de Salamanca e dos compromissos assumidos pelos vários 

Estados, incluindo Portugal, o movimento para o desenvolvimento de uma educação inclusiva 

tem, nesta última década, conduzido a mudanças nas nossas escolas, sendo já normal 

encontrar uma enorme diversidade de alunos, com um leque muito variado de necessidades e 

capacidades. 

Mais do que na dificuldade do aluno, o conceito de inclusão coloca sobretudo a ênfase 

nas mudanças dos sistemas, metodologias e práticas. Daí a necessidade de que todo o sistema 

se torne mais flexível, mais colaborativo e mais inclusivo, de forma a responder todas as 

diferenças. 

Para Wilson (2000) uma Escola Inclusiva pressupõe uma escola centrada na 

comunidade, livre de barreiras (desde as arquitectónicas às curriculares), promotora de 

colaboração e de equidade. 

Miles (2000) sintetiza assim a diferença entre os conceitos de integração e inclusão: 

“educação integradora tem a ver com ir à escola, educação inclusiva tem a ver com participar 

na escola”. Assim, a educação inclusiva deverá incorporar uma gama de estratégias que 

assegurem que todas as crianças tenham acesso à educação. 

Em Portugal, a implementação do Decreto-Lei 319/91 sobre o apoio aos alunos com 

necessidades educativas especiais, implicou uma mudança na estrutura educativa existente, 

sobretudo a nível do modelo que se oferece aos alunos com necessidades educativas especiais 

nas escolas regulares. Por outro lado, delegou pela primeira vez nos professores de ensino 

regular a responsabilidade de fazer face à educação de todos os alunos. Por outro lado ainda, 

os professores de educação especial começaram a ser vistos como o maior recurso existente 

nas escolas para o sucesso da inclusão, fazendo sentir a necessidade de desenvolver novas 

formas de trabalhar e adoptar novos papéis de colaboração com os seus colegas de ensino 

regular. O Despacho-Conjunto 105/97 vem, mais tarde, definir as competências e funções 

destes professores. Contudo, actualmente, e como vimos atrás, a nova legislação (Decreto-Lei 

nº 3/2008) tem levantado inúmeras críticas, sobretudo por voltar a criar alguma confusão e 

indefinição de dois conceitos: “Educação Especial” e “Educação Inclusiva”, bem como nas 

práticas subsequentes. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE LISBOA- PONTOS DE VISTA DOS JOVENS SOBRE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

As propostas acordadas pelos jovens com necessidades educativas especiais (NEE) 

de 29 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, 

Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, 

Suécia e Suíça), que frequentam os ensinos secundário, profissional e superior, tiveram como 

resultado a “Declaração de Lisboa – Pontos de vista dos jovens sobre Educação Inclusiva”. Esta 

Declaração abrange o que os jovens apresentaram em Lisboa, em sessão plenária na 

Assembleia da República, no que respeita aos seus direitos, necessidades, desafios e 

recomendações para se conseguir uma educação inclusiva de sucesso. 

A Declaração vem na sequência de anteriores documentos oficiais europeus e 

internacionais no âmbito das Necessidades Especiais de Educação tais como: Resolução do 

Conselho para a Integração das Crianças e Jovens com Deficiências nos Sistemas Regulares de 

Educação (EC, 1990); Declaração de Salamanca e Quadro de ação para as NEE (UNESCO, 

1994); Carta de Luxemburgo (Programa Helios, 1996); Resolução do Conselho para a Igualdade 

de Oportunidades dos Alunos com Deficiências na Educação e Formação (EC, 2003); Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências (Nações Unidas, 2006). 

 

1) Os jovens acordaram sobre os seus DIREITOS: 

- Temos o direito de ser respeitados e de não ser discriminados. Não queremos caridade; 

queremos ser respeitados como futuros adultos que têm de viver e trabalhar num ambiente 

normal. 

- Temos direito às mesmas oportunidades que os outros, mas com o apoio necessário para 

responder às nossas necessidades. As necessidades específicas de cada um não podem ser 

ignoradas. 

- Temos o direito de tomar as nossas decisões e de fazer as nossas escolhas. A nossa voz deve 

ser ouvida. 

- Temos o direito de viver autonomamente. Queremos constituir família e ter uma casa 

adaptada às nossas necessidades. Muitos de nós querem ter a possibilidade de frequentar a 

Universidade. Queremos também poder trabalhar e não ser separados das outras pessoas que 

não têm incapacidades. 

- Toda a sociedade tem de ter consciência e compreender e respeitar os nossos direitos. 
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2) Os jovens expressaram opiniões claras sobre as principais MELHORIAS que 

experimentaram na sua educação: 

- Em geral, temos recebido um apoio satisfatório à nossa educação, mas é necessário que se 

verifiquem mais progressos. 

- A acessibilidade aos edifícios está a melhorar. As questões da mobilidade e da acessibilidade 

arquitetónica constituem, cada vez mais, tópicos de discussão e de debate. 

- As questões relativas à deficiência estão a ganhar maior visibilidade na sociedade. 

- A tecnologia informática está a evoluir e passaram a estar disponíveis livros digitais bem 

estruturados. 

 

3) Os jovens assinalaram os DESAFIOS e as NECESSIDADES: 

- As necessidades na acessibilidade são diferentes para pessoas diferentes. Há diferentes 

barreiras de acessibilidade, na educação e na sociedade, para pessoas com diferentes 

necessidades especiais, por exemplo: 

- Durante as aulas e exames alguns de nós necessitam de mais tempo; 

- Por vezes necessitamos de apoio pessoal de assistentes nas aulas; 

- Necessitamos de materiais didáticos adaptados ao mesmo tempo que os nossos colegas; 

- Por vezes a liberdade de escolha de áreas de estudo é-nos vedada por razões de 

acessibilidade dos edifícios, tecnologia insuficiente e materiais adaptados (equipamento, 

livros); 

- Necessitamos de conteúdos e de competências que tenham significado para nós e para a 

nossa vida futura; 

- Necessitamos de aconselhamento, ao longo do nosso percurso escolar, no que respeita ao 

que será possível fazermos no futuro de acordo com as nossas necessidades individuais; 

- Continua a haver algum desconhecimento sobre a deficiência. Os professores, os outros 

alunos e alguns pais por vezes têm uma atitude negativa para connosco. As pessoas sem 

deficiência deveriam saber que podem perguntar a uma pessoa com deficiência se precisa de 

ajuda ou não. 

 

4) Os jovens expressaram as suas opiniões sobre a EDUCAÇÂO INCLUSIVA: 

- É muito importante dar a cada um a liberdade de escolher a escola que quer frequentar; 

- A educação inclusiva será melhor se as condições forem as mais adequadas. Isto significa que 

devem ser disponibilizados os apoios necessários, recursos e professores formados. Os 

professores precisam de estar motivados, bem informados e compreenderem as nossas 
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necessidades. Têm de ter boa formação e perguntarem-nos o que necessitamos; estarem bem 

coordenados entre si ao longo do ano letivo; 

- Reconhecemos muitos benefícios na educação inclusiva; vivemos experiências mais 

alargadas; aprendemos como resolver problemas em contexto real; interagimos com os nossos 

pares com ou sem necessidades especiais; 

- A educação inclusiva com apoio individualizado e especializado é a melhor preparação para o 

ensino superior. Os centros especializados poderiam apoiar-nos, devidamente as 

Universidades sobre a ajuda que necessitamos; 

- A educação inclusiva tem benefícios mútuos, para nós e para toda a gente. 

 

- Os jovens concluíram: 

Compete-nos construir o nosso futuro. Temos de remover barreiras dentro de nós e dos 

outros. Temos de crescer para além da nossa deficiência – então o mundo aceitar-nos-á 

melhor. 

Conforme salientam Pirrie e Head (2007) “a tensão entre respostas inclusivas versus 

respostas especializadas ultrapassa quer o domínio das políticas, quer da investigação”. 

Citando Norwich (2000) Pirrie e Head (2007) consideram este facto “inevitável num sistema 

que tenta equilibrar valores como igualdade, individualidade, inclusão social e viabilidade”. 

As evidências da investigação na área do atendimento ao aluno com necessidades 

especiais não tem deixado dúvidas acerca de que é a escola regular o local mais eficiente para 

responder à sua especificidade, apesar de sabermos que a discussão sobre a inclusão continua 

e que existem ainda vozes discordantes e debates acesos acerca da viabilidade de incluir todas 

as crianças na escola regular.  

Ferguson (2008) faz uma revisão acerca da evolução da educação inclusiva nos Estados 

Unidos da América e na Europa, salientando o caminho percorrido desde o debate acerca da 

possibilidade ou não da inclusão de alunos com deficiências nos sistemas regulares de ensino 

que imperava nos anos 90 do séc. XX. Ferguson (2008) analisa os dados estatísticos que 

mostram que existe uma percentagem considerável de crianças incluídas em muitos países 

europeus e distritos americanos. Aponta, contudo, que esse aumento tem a ver com 

mudanças legislativas e que, apesar dos dados estatísticos mostrarem que existem mais alunos 

incluídos, não esclarecem a situação desses alunos nas escolas.  

Para Ferguson (2008) o desafio actual é o de tornar as práticas inclusivas efectivas para 

todos, em todos os contextos e em todas as actividades. Para tal as escolas precisam de 

mudanças fundamentais.  
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2.3- CARACTERÍSTICAS DAS SALAS DE AULAS MAIS INCLUSIVAS 
 

 O desenvolvimento de aulas mais inclusivas apoia-se em processos de gestão de sala de 

aula, sendo que o estilo de liderança adoptado pelo professor para gestão da sala de aula 

parece ser determinante para o bom funcionamento da mesma. 

Ainscow (1994) refere três factores chave que influenciam a criação de aulas mais 

inclusivas: 

1- Planificação para a classe como um todo; 

2- Utilização dos recursos naturais que podem apoiar a aprendizagem dos 

alunos: os próprios alunos. O potencial do “poder dos pares” através 

do desenvolvimento dos programas “criança a criança” (Hawes, 1988 

cit in Ainscow, 1994). 

3- Capacidade de improvisação do professor – ou seja a capacidade de 

modificar planos e actividades ajustando-os às reacções dos alunos na 

aula. 

 As alterações nas práticas são baseadas na concepção de que as escolas podem dar 

respostas ajustadas a todos os alunos que experimentam dificuldades (Skirtic, 1991 cit in 

Ainscow, 1994). 

Logo as aprendizagens têm que ser interactivas, permitindo a construção de indivíduos 

felizes consigo, com os outros e com a escola. É necessário diferenciar estratégias, dar atenção 

às diferenças individuais porque elas são salutares e em grande parte as responsáveis pelo 

desenvolvimento e crescimento tanto individual como colectivo.  

 A qualidade da aprendizagem depende rigorosamente da interacção entre a origem 

social os objectivos académicos que os estudantes trazem para a sala de aula – as motivações 

dos objectivos e o sistema de prémios/ recompensas instituídos na classe, segundo Covington 

(2000). 

Os trabalhos de Wang, Hartel e Walberg, 1993 cit in Wang, 1997, permitem identificar 

vinte variáveis distribuídas por três categorias que se consideram terem influência na 

aprendizagem das crianças das escolas elementares e secundárias, segundo um grupo de doze 

especialistas (figura 6). Todos os itens envolvem a participação dos pais. 

As categorias são: ensino, contexto extra-escolar e características dos alunos. 
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Wang (1997) refere que “se o sucesso escolar é reconhecido como possível para todos 

através de processos eficazes de ensino, a maior tarefa que se apresenta às escolas é criar 

ambientes de aprendizagem que fomentem a equidade em relação aos resultados educativos 

de todos os alunos”.  

 

Categoria Variáveis 

Ensino Tempo dedicados á realização da tarefa; 

Tempo utilizado em ensino directo das competências básicas de 

leitura; 

Tempo utilizado em ensino directo das competências básicas da 

matemática; 

Feedback constante aos alunos; 

Acompanhamento e orientação pelo professor; 

Promoção de auto-responsabilização e das estratégias meta 

cognitivas de aprendizagem eficiente; 

Utilização de um ensino directo, claro e organizado; 

Estabelecimento claro sobre as competências a adquirir; 

Reacção por parte do professor às respostas do aluno; 

Ambiente da lasse seguro e disciplinado. 

Contexto extra- 

escolar 

Expressão de afecto pelos pais; 

Interesse dos pais pelo trabalho escolar dos filhos; 

Expectativas dos pais relativamente ao sucesso dos filhos. 

Características dos 

alunos 

Utilização de estratégias de auto- controle e meta-cognitivas; 

Nível de compreensão da leitura; 

Atitude e relação á escola; 

Atitude em relação aos professores; 

Motivação para dar continuidade á aprendizagem; e nível académico 

geral. 

Figura 6 – variáveis mais importantes para a aprendizagem das crianças.  

  

 No entanto de acordo com Wang (1997), o progresso das aprendizagens dos alunos, 

particularmente em relação aos que se encontram em posições marginais ou desfavorecidas, 

consiste no desenvolvimento da eficácia do ensino um “bom” ensino ou eficaz com 

professores mais eficientes. Contudo “as soluções nem são simples nem optimistas uma vez 
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que os alunos com NEE só beneficiam do ensino ministrado nas classes regulares quando 

existe uma congruência entre as suas necessidades, as expectativas e atitudes dos professores 

e os apoios adequados. Encontrar esta congruência é encontrar o caminho da escola inclusiva” 

(Correia, 2001). 

 Morgado (1999) refere que “a escola terá cada vez mais de responder não só a alunos 

que nela buscam um conjunto de «saberes» que «apenas» nela estão disponíveis o que nem 

se quer é real, mas fundamentalmente, de responder ao enorme desafio de formar 

indivíduos”. A resposta poderá passar segundo o autor pela “progressiva diferenciação de 

abordagens e de gestão dos processos educativos aliada à articulação entre a escola e a 

comunidade envolvente”. 

A acção do professor é balizada por um conjunto de variáveis de natureza diferenciada 

(Morgado, 1999). 

a. Variáveis não determinadas nem influenciadas pelo professor: 

Politica educativa nacional; 

Programas; 

Edifício escolar; 

Ambiente social e cultural. 

 

b. Variáveis que podem influenciáveis pelo professor: 

     Expectativas da comunidade e dos pais face à escola e à criança; 

     Colaboração dos pais; 

     Cooperação e articulação entre serviços; 

     Organização da escola; 

     Operacionalização do programa; 

     Recursos matérias. 

 

c. Variáveis que podem ser significativamente determinadas e influenciadas pelo 

professor: 

Competências e conhecimentos profissionais; 
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Estratégias e métodos; 

Organização e gestão das situações de aprendizagem; 

Materiais, conteúdos, experiências de aprendizagem, etc.; 

Gestão do tempo e do espaço na sala de aula; 

Utilização dos recursos disponíveis. 

d. Outras: 

A experiência do professor; 

Sistema de valores do professor. 

 

 O processo de ensino aprendizagem desenvolvido nas salas de aula está sustentado no 

estabelecimento e manutenção de relações entre o professor e os alunos e entre os alunos 

entre si. 

Se o ambiente de trabalho é determinado pelo espaço e número de alunos, já a 

aprendizagem os alunos é influenciada por factores sociais, emocionais, interpessoais e 

culturais, além dos factores cognitivos, em que o estilo docente é determinante na criação de 

diferentes ambientes de aula. 

 Professor em conjunto com os alunos cria um ambiente social e cultural em que se 

incluem o estabelecimento de regras de funcionamento da classe; regras que estão ou não 

permitidas, o tipo de relações interpessoais e os sentimentos pessoais respeitantes a si (Shuel, 

1996, cit in Morales, 1999). 

 O estilo de comunicação o professor, no contexto sala de aula, pode ajudar a melhorar a 

sua comunicação com os alunos. A conduta do professor é influenciada pela do aluno e vice-

versa. Cada norma de conduta comunica tanto um conteúdo como uma mensagem (Morales, 

1999). São segundo o autor, na perspectiva sistemática, três os níveis de comunicação, (I) 

mensagens, (II) interacção, (III) e o estilo de comunicação docente, ordenado a partir de duas 

dimensões: proximidade e influência. 

A dimensão proximidade designa o grau de cooperação, intimidade e calor interpessoal 

entre o professor e os alunos. 

A dimensão influência indica quem dirige e controla a comunicação, assim como a sua 

frequência. 
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O modelo de conduta interpessoal do estilo de comunicação analisado por Morales 

(1999) estabelece oito estilos de docência a saber, no que respeita ao ambiente de trabalho, 

relações pessoais estabelecidas com os alunos e ao cumprimento das regras. 

Tipo 1- Estilo docente directivo - caracteriza-se por ambientes estruturados e 

orientados para a tarefa. 

As relações pessoais com os alunos não são consideradas importantes. São exigidos aos 

alunos níveis elevados de rendimentos. O comprimento das regras na classe é exigido. Os 

alunos vêm-se obrigados a seguir as explicações do professor. 

 

Tipo 2- Estilo docente autoritário - o ambiente está mito estruturado e é agradável, mas 

também é orientado para a realização das tarefas. Os alunos seguem claramente as regras 

estabelecidas na classe, e de vez em quando o professor recorda-as. Este professor preocupa-

se com os alunos com necessidades educativas especiais e estabelece relações estreitas com 

alguns alunos. Os alunos consideram estes professores como bons professores. 

 

Tipo 3- Estilo docente tolerante/autoritário - o ambiente da classe apresenta forte 

estruturação das aulas com cedência de responsabilidade aos alunos. Mantém mais relações 

de apoio aos alunos do que o professor de estilo autoritário. Fazem uso de todo o tipo de 

métodos de ensino. A ordem surge como uma rotina e as normas de classe são respeitadas de 

forma automática. 

 

Tipo 4- Estilo docente tolerante - é um professor que se caracteriza pela simpatia e pelo 

apoio aos alunos. Aos alunos é dada grande liberdade. Nestas classes os alunos são 

responsáveis pelo seu próprio trabalho, podendo trabalhar segundo o seu ritmo, capacidades 

e necessidades de aprendizagem. O professor está implicado pessoalmente com os alunos. 

 

Tipo 5- Estilo docente inseguro/tolerante - a conduta destes professores caracteriza-se 

por ser cooperativa. A orientação das tarefas é muito baixa e o ambiente muito 

desestruturado. Para estes professores são mais importantes os alunos do que a explicação 

dos conceitos. Os alunos destas classes chegam a trabalhar qualquer tipo de actividade 

externa aos conteúdos das matérias. 
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Tipo 6- Estilo docente inseguro/agressivo - nas aulas destes professores existe 

desordem agressiva, o professor e os alunos vêm-se como opositores dedicam as suas energias 

para entrar mutuamente em conflito. 

Os alunos usam qualquer ocasião para interromper as explicações do professor, é-lhe 

atribuída a responsabilidade pela desordem na sala de aula. 

 

Tipo 7- Estilo docente repressivo - os alunos destes professores, normalmente seguem 

as ordens o professor por medo. O ambiente da aula é tenso e desagradável. Na classe 

valoriza-se o rendimento académico e fomenta-se a competição entre os alunos cujo trabalho 

é individual, nunca em grupo. Normalmente o professor não presta ajuda aos alunos se eles 

não entendem logo. 

 

Tipo 8- Estilo docente “escravo do trabalho”- o ambiente das aulas deste professores 

sofre variações por vezes é semelhante ao do tipo de desordem agressiva, e outras ao tipo de 

desordem tolerante. 

O professor parece fazer uso e técnicas de ensino rotineiras. São classes pouco 

competitivas, com pouco entusiasmo e apoio por parte do professor. As energias do professor 

são gastas em grande parte no controle das condutas dos alunos. 

 

 Em síntese os professores não directivos ou abertos colocam a ênfase no apoio aos 

alunos, utilizam metodologias inovadoras e flexibilidade quanto ao cumprimento de regras. Os 

professores directivos enfatizam o controlo da aula e a competitividade orientando as classes 

para a realização das tarefas. 

Silva (2000) refere “ser impossível aprender sem um «clima» apropriado e dificilmente 

haverá clima apropriado se não houver liderança eficaz, cientificamente informada. Segundo 

estes autores podemos identificar no mínimo três estilos de liderança em sala de aula 

adoptados pelos docentes: estilo autocrático, estilo democrático e estilo “laissez faire et laissez 

passer”. O desenvolvimento das escolas inclusivas pretende permitir sucesso a todos os 

alunos, no entanto a gestão do processo de ensino/aprendizagem – relação pedagógica, pode 

constituir-se como perturbadora do sucesso educativo para todos os alunos. 

É possível identificar dimensões da relação pedagógica que pela sua natureza podem 

perturbar o seu sucesso (Morgado, 2000): 
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- O aluno; o professor; a turma; as metodologias; o currículo e a sua gestão; as actividades de 

aprendizagem (no sentido de construção do conhecimento); a escola e o meio familiar. 

 A interacção entre todas as dimensões desenha não só o maior ou menor sucesso da 

relação pedagógica como a diferenciação pedagógica. 

- O conhecimento de como intervir em sala de aula parece pois ser também ele determinante 

para o desenvolvimento das salas de aula mais inclusivas porque permite ao professor a gestão 

da sala de aula com maior eficácia para atingir os objectivos que se propôs em função da 

turma. O desconhecimento ou utilização menos adequada da gestão da sala de aula terá 

consequências ao nível do desenvolvimento do currículo integrado e consequentemente nos 

desempenhos dos alunos. 

Da mesma forma que os professores adoptam diferentes modelos de organização e 

gestão dos processos de ensinar também os alunos assumem diferentes modelos de gestão do 

aprender. 

 Para Morgado (1999), a cultura pedagógica parece muitas vezes excessivamente atenta 

à forma como se ensina e pouco atenta à forma como se aprende. O conhecimento dos 

processos ou estratégias utilizadas pelos alunos, no âmbito da planificação, organização, e 

organização e gestão da informação pode ser a forma mais eficaz da regulação do seu percurso 

educativo. 

O reconhecimento da natureza alterável das características da aprendizagem levou à 

procura de formas de modificar: os processos psicológicos e as operações cognitivas utilizadas 

pelos alunos, e a modificar os ambientes em que decorre a aprendizagem e as estratégias 

educativas, de forma a adaptar, o currículo e os métodos às diferenças entre alunos. 

 Charles (1992) e Medland e Vitale (1994) cit in Iverson sugerem a necessidade de o 

professor efectuar planificações de gestão da sala de aula, sobretudo estratégias 

encorajadoras da participação dos alunos, tal como fazem dos planos de aula. 

O plano de gestão de sala de aula deve incluir abordagens preventivas, abordagens de 

intervenção geral abordagens motivacionais, abordagens de apoio e de comunicação para a 

turma toda e para os alunos individualmente (Lee, 1993 cit Iverson, 1999). 

Os bons professores possuem habilidades tais como: 

 - Conhecer a pesquisa e a teoria sobre a gestão da sala de aula. 

 - Saber como estabelecer relacionamentos positivos com os alunos. 
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- Saber como usar os métodos de ensino e promover a aprendizagem dos alunos 

individualmente e da turma como um todo. 

- Saber como usar os métodos de ensino que maximizem o comportamento dos alunos 

nas tarefas. 

- Saber como usar uma grande variedade de métodos que envolvem os alunos na 

avaliação e correcção dos seus comportamentos inadequados. 

 Froyen (1993) cit in Iverson (1999) identificou três categorias na gestão de aulas 

inclusivas, a considerar pelos professores de turmas inclusivas: 

 - Problemas na gestão do conteúdo. Porque os professores necessitam planificar aulas 

que levem em conta o conhecimento prévio ou os interesses dos alunos melhorando o 

seu envolvimento e a realização; e a orientação para o domínio da tarefa porque os 

alunos orientados para o domínio da tarefa têm uma grande necessidade de realização e 

pouco medo do fracasso. 

 - Problemas na gestão das regras ou do relacionamento. O relacionamento entre os 

alunos e alunos e professor é influenciado pelos aspectos cognitivos. 

 - Problemas na gestão das regras de conduta. A boa gestão de conteúdo e das regras 

evitam muitos comportamentos difíceis que ocorrem na sala de aula, permitindo um 

ensino mais eficiente, nas turmas inclusivas. 

 Para Porter (1997), “Os problemas de aprendizagem são contextuais, têm lugar no 

contexto de sala de aula, onde a influência da estrutura curricular e as estratégias pedagógicas 

utilizadas pelo professor são fundamentais. O empenho na educação inclusiva significa que os 

professores, as escolas e a comunidade procuram resolver os problemas respeitando a 

integridade da escola enquanto organização, não pondo em risco a admissão dos alunos com 

deficiência”. 

“ O modelo de Escola Inclusiva não é um projecto descontextualizado (…), é uma experiência 

social e política, é a tradução em termos educacionais, de justiça social e de solidariedade, (…) 

o direito ao acesso e sucesso na escola.” – In Conselho Nacional de Educação, 1999 – parecer 

3/99. 

 Rodrigues (2000) apelida a educação inclusiva de utópica (o não lugar) que podemos 

tornar mais próxima, organizada segundo “um conjunto de valores de respeito, solidariedade e 

qualidade para todos os alunos”. Rodrigues considera a educação inclusiva “como uma agenda 
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possível” contudo enuncia dilemas cuja ausência de resolução poderão travar o seu 

desenvolvimento, a saber: 

- Poderá a escola inclusiva conviver com insucesso e o abandono escola? 

- Existirá conflito real e objectivo entre as concepções de educação inclusiva e de escola 

tradicional? 

- Será possível a existência de educação sem nova política de afectação de recursos, sobre 

tudo humano? 

- E será possível desenvolver a educação inclusiva sem alterar os actuais modelos de formação 

de professores e de outros técnicos? 

 Revisitando João dos Santos (Branco, M. 2000) ao professor “interessa tanto ter 

conhecimentos pedagógicos como saber observar as crianças no meio em que vivem, e ter 

imaginação e recursos técnicos para as estimular em cada momento evolutivo”. Para João dos 

Santos (1991), o pedagogo diverge do educador por ser “capaz de estimular os seus alunos a 

descobrir, a completar ou a desenvolver as aquisições do património cultural da sua 

comunidade”. 

 

2.4- DADOS DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR 
 

 Iverson (1999) encontrou relação entre os problemas de gestão da sala de aula 

vulgarmente apontados pelos professores e as categorias na planificação de estratégias de 

gestão da turma inclusiva. É o “ingrediente necessário para um ensino eficiente” o qual pode 

ser melhorado se o professor aumentar o seu reportório de habilidades de gestão do 

conteúdo, regras e condutas de aula. 

Investigadas as percepções dos coordenadores de escolas para crianças com 

dificuldades severas de aprendizagem sobre a inclusão, é consensual que estas escolas devem 

e podem ser envolvidas em estratégias de inclusão com o objectivo de as avaliar eficazmente e 

aumentar o seu nível. A mudança nas escolas para os alunos com dificuldades severas de 

aprendizagem pode sustentar-se com segurança nas estruturas de integração que lhes 

retirarão o estatuto “especial” (Male, 2000). 

 Analisadas as percepções dos técnicos face à inclusão baseada em programas 

comunitários, as práticas inclusivas surgem valorizadas ao nível moral e ético (Dinnebeil and 

al., 1998). Contudo para o sucesso da inclusão não devem ser só valorizados os aspectos 
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morais e éticos, mas também ao nível concreto deve ser efectivo o treino dos técnicos, os 

recursos, a mudança de atitudes e o desenvolvimento curricular (Bricker, 1995 cit in Dinnebeil 

and al., 1998). 

 Os estudos sobre a eficácia da inclusão parecem ser complexos e contraditórios. Se em 

muitos dos estudos o sucesso é a palavra de ordem, dependendo este da disponibilidade e da 

qualidade do suporte oferecido à escola, noutros exemplos o desaire parece dever-se ao facto 

de se apelidar de inclusão a simples colocação dos alunos com NEE nas escolas sem qualquer 

suporte; contudo os estudos referem ainda situações onde os alunos com NEE acentuada 

gerem a sua educação, provavelmente como consequência da qualidade do suporte oferecido. 

A necessidade de empregar pessoal que apoie a inclusão foi reconhecida no Reino 

Unidos (Farrel, 2001). 

 Em verdade a qualidade da educação prestada às crianças com NEE melhorou 

substancialmente, tendo sido fundamental o impacto da legislação, para a educação destas 

crianças e para a participação dos pais. Se por um lado os pais têm actualmente um papel 

activo, por outro lado continuamos com a incógnita da resposta às vantagens ou desvantagens 

do uso das categorias de NEE (Farrel, 2001). 

 

A INVESTIGAÇÃO DA INCLUSÃO  

Nos anos 90 do séc. XX, o movimento da inclusão plena, representado por Wang, 

Gartner e Lipsky, Stainback e Stainback, defende que não ocorrerão transformações 

significativas enquanto a educação especial não for eliminada. Para os inclusionistas radicais, é 

a própria existência da educação especial que tem impedido a escola regular de conseguir 

modificar e adaptar o currículo e os programas para responder às diversas necessidades dos 

seus alunos. Eliminando-se a educação especial, a educação regular será forçada a lidar com os 

alunos, o que tem sido evitado até agora.  

Stainback, Stainback, East e Sapon-Shevin (1994), afirmam que a meta da inclusão é 

criar uma comunidade onde todas as crianças trabalhem e aprendam juntas, não sendo 

possível atingi-la por uma falsa imagem de homogeneidade. Para a atingir estes autores 

consideram fundamental analisar a forma como as escolas se têm organizado em redor das 

diferenças individuais e as soluções que têm vindo a ser produzidas. A criação de escolas 

inclusivas deve ser feita de forma a tomar consciência das diferenças e necessidades dos 

alunos, mas num contexto comum. A meta da inclusão não é apagar as diferenças, mas ser 
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capaz de permitir a cada aluno a pertença a uma comunidade educativa que valida e valoriza a 

sua individualidade. 

Baker, Wang e Walberg (1995) fazendo uma análise das investigações acerca dos efeitos 

da inclusão na aprendizagem, consideram que se evidencia que os alunos educados em salas 

de aula normais obtêm melhores resultados em termos académicos e sociais do que alunos 

educados em ambientes não inclusivos.  

Hegarty (2008) fez uma pesquisa da investigação levada a cabo na Europa, baseando-se 

nas publicações do “European Journal of Special Needs Education”, no período compreendido 

entre Janeiro de 1998 a Dezembro de 2007. Dos artigos publicados os temas mais abordados 

foram: pais e famílias, atitudes dos professores, políticas, desenvolvimento social e emocional, 

intervenção em idade precoce e desenvolvimento da linguagem, avaliação, matemática, 

professores de apoio, adolescência e tecnologias da informação e comunicação. As 

metodologias mais usadas nestas investigações foram os métodos quantitativos, seguidos dos 

métodos qualitativos e comparativos. As investigações provêm maioritariamente do Reino 

Unido, Noruega, Holanda, Israel e Suécia. Para Hegarty (2008) as forças deste grupo de 

investigações relacionam-se essencialmente com a criação de um corpo coerente de 

conhecimento, apesar dos diferentes sistemas de Educação dos vários países não permitirem 

uma aplicação directa dos resultados aos diferentes contextos. Este facto, segundo Hegarty 

(2008), poderia tornar-se uma oportunidade para que fossem desenvolvidas replicações que 

permitissem alargar a validade dos resultados e assim, estabelecer um conhecimento mais 

robusto. Hegarty (2008) aponta para a necessidade dos países europeus conseguirem 

concentrar esforços no sentido de gerar pesquisa crítica que aponte para áreas prioritárias e 

que apoie as políticas educativas e as escolas.  

Recentemente alguns investigadores têm chamado a atenção para a necessidade de que 

a investigação sobre inclusão se torne mais inclusiva.  

Para Parrilla (2009) os processos que dificultam a inclusão e “que potenciam ou 

terminam em situações de exclusão”, começam a ocupar um lugar crescente nas prioridades 

da investigação educativa. Assim, para esta autora, a investigação está actualmente 

interessada em analisar boas práticas e condições que permitem avançar para uma educação 

inclusiva mas, muitas vezes, estes estudos “omitem as forças, dinâmicas e processos” que 

ocorrem nos diversos contextos de vida dos indivíduos.  
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2.5- ORIENTAÇÃO INCLUSIVA EM PORTUGAL 
 

Despacho 105/97 

 A adopção do termo “educação inclusiva” surge em Portugal oficialmente pela primeira 

vez no Despacho Normativo 105/97 e desde então muita legislação tem sido publicada nesse 

sentido. 

 

CNE (1998) 

 A CNE reconhece que “todos os alunos têm de uma forma ou de outra, necessidades 

educativas especiais e os professores têm de estar preparados para os atender. 

Evidentemente, existem crianças que apresentam necessidades mais estruturadas. Nestes 

casos, ou o professor tem conhecimentos que lhe permite lidar com a situação, ou terá de ter 

alguém que o ajude, seja no acesso ao currículo, seja na sua modificação, seja na manutenção 

de um clima social e emocional de boa qualidade de desenvolvimento” (CNE, 1998). Ainda no 

mesmo documento a CNE (1998) afirma-se “pessimista no que respeita à implantação entre 

nós de uma escola inclusiva, pois são muitas as dificuldades com que nos deparamos aos 

diferentes níveis: jurídicos, legislativos, educacionais, cientificam, organizacional e financeiro.  

 

Parecer nº 3/99 

A escola inclusiva “é um sistema de educação e ensino onde todos os alunos com NEE, 

incluindo os alunos com deficiência são educados na escola do bairro, em ambientes de salas 

de aula regular, apropriadas para a idade (cronológica), com colegas que não têm deficiência e 

onde lhe são oferecidos ensino e apoio de acordo com as suas capacidades e necessidades 

individuais (Porter, 1994 cit in Parecer nº3/99). A escola inclusiva exige consequentemente um 

leque de mudanças e condições indispensáveis em praticamente todos os seus domínios que 

vão desde as mudanças jurídico-legislativas; mudanças organizativas e de gestão ao nível das 

escolas; mudanças ao nível do professor e de outros intervenientes; apoio aos alunos na 

perspectiva de escolarização para todos; mudanças ao nível do currículo e dos modelos de 

apoio individual aos alunos (Benard da Costa cit  in Parecer 3/99). 

A inclusão é entendida não como a introdução de medidas adicionais para responder 

aos alunos, mas a reestruturação da escola (Ainscow, 1995 cit in Parecer 3/99) para atender a 

todas as crianças como aconselha a Declaração de Salamanca. 
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Decreto-lei nº6/2001 

 No Decreto - lei nº6/2001 afirma-se que “a garantia de uma educação de base para 

todos implicará conceder uma particular atenção às situações de exclusão e desenvolver um 

trabalho de clarificação quanto às aprendizagens cruciais e aos modos como as mesmas se 

processam”. 

 O Decreto Lei 6/2001 “estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão 

curricular do ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens e do desenvolvimento 

do currículo nacional”. O currículo nacional é entendido como o conjunto de aprendizagens e, 

competências a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico de acordo como os 

objectivos consagrados na lei de Bases do Sistema Educativo”. 

 No artigo 10º- Educação Espacial - do Decreto Lei 6/2001 é definido no nº1- “Ao alunos 

com NEE de carácter permanente é oferecida a modalidade de educação especial”. 

 A exclusão das NEE de carácter temporário do artigo 10º relega a sua gestão ao nível do 

projecto curricular da turma e da escola através de medidas que se ajustem ás diferentes 

necessidades. 

 

Despacho Normativo nº30/2001 

O Despacho Normativo nº30/2001 concretiza as orientações e disposições relativas á 

avaliação das aprendizagens no ensino básico consagradas no decreto lei 6/2001. 

Nas finalidades da avaliação, reforça-se que a “avaliação visa”: “apoiar o processo educativo, 

de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos permitindo o reajustamento dos projectos 

curriculares de escola e de turma, nomeadamente quanto á selecção de metodologias e 

recursos, em função das necessidades educativas dos alunos”. 

Currículo Nacional do Ensino Básico (2001) 

 O Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), define as competências gerais e 

especificas no conjunto dos três ciclos e em cada um deles, explicitando para cada 

competência geral, “um conjunto de acções relativas á prática docente que se reconhecem 

essenciais para o adequado desenvolvimento dessa competência nas diferentes áreas e 

dimensões do currículo da educação básica”. 

 Em face da legislação publicada e aos documentos produzidos, podemos constatar o 

apelo ao domínio de um reportório de habilidades de gestão dos conteúdos, regras e condutas 
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na sala de aula, pelo professor, como determinante na operacionalização da legislação 

publicada, assim como a eficácia do atendimento a todos os alunos numa escola que se 

pretende inclusiva. Mas a nossa realidade onde é que se enquadra? Estaremos nós numa 

perspectiva integradora ou será uma perspectiva inclusiva? Ou será que chamamos inclusão a 

um processo que não é mais que um insulto para as crianças com e sem NEE e para os que 

trabalham com elas? (Garner, 2000). 

 São notáveis as preocupações com a inclusão educacional no seu conjunto ou em partes 

(Garner, 2000). Para Garner (2000), o problema da inclusão reside no facto de ser um produto 

muito difundido, mas com deficiência ao nível da formação de professores porque ausente 

tanto ao nível da formação inicial como da formação pós graduada, e segundo esta lógica a 

inclusão cai no descrédito. 

 Foram feitos avanços na designação das necessidades educativas especiais e na 

formação, contudo revelam-se insuficientes para desenvolver a inclusão. A inclusão tem que 

ser sustentada com recursos adequados, tanto a nível da formação, como do apoio/ suporte 

aos professores. 

 É sabido que os alunos com NEE “exigem adaptações das condições em que se processa 

o ensino/aprendizagem, isto é possuem uma dificuldade significativamente maior em 

aprender do que a maioria dos alunos da mesma idade ou uma incapacidade ou incapacidades 

que os impedem de fazer uso das mesmas oportunidades que são dadas nas escolas a alunos 

da mesma idade” (Rosemary Davidson, 1994/5 cit in Niza, 1996). O professor na sala de aula 

permanente - o de responder à diversidade. A resposta à diversidade passa pela 

implementação de “novos modelos pedagógicos de cooperação e de diferenciação” (Johnson, 

1987; Visse, 1993 cit in Niza, 1996). A diferenciação é entendida como “o processo pelo qual os 

professores enfrentam a necessidade de fazerem progredir no currículo uma criança em 

situação de grupo, ou através da selecção apropriada de métodos de ensino e de estratégias 

de aprendizagem e de estudo (Visser, 1993 cit in Niza, 1996). 

 A dificuldade de organização de alguns professores e o desconhecimento ou ausência de 

treino de algumas habilidades tidas como fundamentais no desenvolvimento de aulas 

inclusivas terá eco na construção da resposta para todos, contudo e apesar da educação para 

todos ser uma experiência recente parece existir consenso que a escolaridade oferecida à 

maioria dos alunos é ajustada, sendo necessário oferecer-lhes mais, e para a minoria encontrar 

formas de tornar o sistema mais atraente. 
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 Rodrigues (2001) refere que “as possibilidades de concretização da educação inclusiva 

são bastante mais problemáticas. Trata-se de um campo extremamente conflitual, em que ao 

lado de posições que apelam para uma escola para todos, se levantam vozes apelando para 

uma escola mais selectiva, mais escolar e mais impositiva. É pois um campo de inegável 

conflito em que se enfrentam a eficiência e a deficiência, a rapidez e a lentidão, a negociação e 

a imposição, enfim a inclusão ou a selecção”. 

A ideia das dificuldades de concretização da escola inclusiva são partilhadas por Correia 

(2001) quando refere (…) “julgo que ainda temos um longo caminho a percorrer para 

chegarmos à escola inclusiva, (…)ainda não saímos da escola integradora, e em certos casos da 

escola tradicional, segregados por natureza”. 

Contudo e apesar de todas as dificuldades aos diferentes níveis há questões que não 

podemos ignorar e, para as quais temos que continuar a envidar esforços conjuntos para 

ultrapassar, nomeadamente a escola ser para todos, é uma questão de direitos humanos, e o 

facto de não podermos ignorar a diversidade cultural das turmas de alunos existentes na 

escola de hoje. 

E se é verdade que as coisas “não mudam por decreto” (João Barroso) também é 

verdade que só um enorme esforço coordenado de toda a comunidade educativa em conjunto 

com a verdade política pode responder eficazmente aos alunos que temos, construindo 

diariamente uma escola mais inclusiva. 

 

2.6- VANTAGENS DA INCLUSÃO 
 

A investigação tem mostrado que os professores que desempenham funções em escolas 

inclusivas, colaboram e planeiam mais aprendem, novas técnicas uns com os outros, 

participam num maior número de actividades de formação, demonstram vontade de mudar e 

utilizam uma diversidade de estratégias para ensinar os alunos com NEE. 

As vantagens da inclusão são também evidentes no que toca à liderança escolar, aos 

pais e outros recursos comunitários uma vez que os envolve, de uma forma diferencial mente 

convergente, para ajudarem os alunos a atingir níveis satisfatórios de sucesso educacional 

(Correia e Serrano 2000). 
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Quanto ao aluno com NEE, para além da inclusão lhes reconhecer o direito de aprender 

junto com os seus pares sem NEE, o que lhe proporciona aprendizagens similares e interacções 

sociais adequadas e pretende retirar-lhe o estigma de deficiência. 

A inclusão também traz vantagens para os alunos sem NEE, uma vez que lhes permite 

perceber que todos somos diferentes e que as diferenças individuais devem ser respeitadas e 

aceites. 

A escola tem uma pedagogia diferenciada, uma planificação em equipa, baseada em 

pedagogias activas e cooperativas, com o objectivo de tornar os alunos seres mais autónomo, 

mais livres e mais solidários. 

A aprendizagem deve ser vista como um acto social mais relacionado com os processos 

de socialização que com a sua instrução. 

É fundamental criar contextos sociais de aprendizagem, onde os alunos aprendam uns 

com os outros, isto é uma ecologia social de aprendizagem. 

Os alunos devem ser antes agentes activos e construtivos e isto só pode acontecer nas 

turmas heterogenias. É necessário por isso criar dinâmicas sociais entre as pessoas, é por isso 

que somos tal como diz Ramos Leitão contra as turmas de currículos alternativos. Estas turmas 

nada têm a ver com a inclusão na escola. Somos sim pela introdução de currículos funcionais, 

porque nós somos participantes mais activos naquilo em que nos sentimos envolvidos e há 

que envolver para aprender. 

Por isso a escola deve promover: 

 A autonomia;  

 Aprendizagens para o bem-estar social; 

 Aumento do contacto social; 

 Proporcionar estatuto social; 

 Skills sociais. 

Finalmente poderemos afirmar que de acordo com a inclusão as escolas podem tornar-

se em verdadeiras comunidades de apoio, onde todos os alunos se sintam valorizados, 

apoiados de acordo com as suas necessidades. 

Que as escolas se tornem em verdadeiras comunidades de apoio é necessário que se 

crie uma genuína cultura de escola que se apoie em princípios de igualdade, justiça, dignidade 

e respeito mútuo. 
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CONDIÇÕES PARA A INCLUSÃO 

Numerosos investigadores procuraram encontrar as condições consideradas 

fundamentais para que a inclusão escolar se desenvolva de uma forma adequada.  

Evans e Lundt (2002) realizaram no Reino Unido uma investigação que mostrou não só a 

existência de numerosos obstáculos no caminho para a inclusão plena, como a constatação de 

que as escolas acham muito difícil responder a uma larga gama de necessidades individuais. 

Essas dificuldades surgem sobretudo devido aos conflitos entre as políticas nacionais para que 

as escolas atinjam globalmente bons resultados e as necessidades individuais dos alunos.  

Em muitos países a educação inclusiva ainda é vista como destinada à educação de 

alunos com deficiências nas escolas de ensino regular. Contudo, como afirma Ainscow (2007) a 

educação inclusiva está cada vez mais a ser vista internacionalmente como “uma reforma que 

apoia a diversidade de todos os alunos”, p. 3. Neste âmbito, a finalidade da educação inclusiva 

é a eliminação da exclusão social que surge como consequência de atitudes e respostas á 

diversidade na raça, classe social, etnia, religião, género e capacidade.   

As investigações desenvolvidas por Ainscow, ao longo dos últimos anos envolvem o uso 

de investigação/acção colaborativa e utilizaram a parceria com as escolas para desenvolver 

melhores formas de responder aos desafios da educação inclusiva. O Índex para a Inclusão 

(Booth & Ainscow, 2002) surge como resultados dessas investigações e apresenta uma série de 

materiais que permitem às escolas perceber, através das opiniões dos professores, alunos, pais 

e comunidade, quais são as barreiras que existem na aprendizagem e na participação, de 

forma a identificar prioridades para a mudança. Para Booth e Ainscow (2002), a ligação da 

inclusão com as políticas e práticas das escolas permite que as comunidades escolares 

construam a sua própria visão de inclusão, relacionada com os seus valores e com as suas 

experiências, ao mesmo tempo que permite escolher quais as práticas que devem ser 

melhoradas.  

Pivik, McComas e Laflame (2002) desenvolveram, no Canadá, uma investigação em que 

tentaram identificar barreiras à educação inclusiva existentes nas escolas. Foram utilizadas 

metodologias qualitativas e entrevistados vários grupos de alunos com dificuldades de 

mobilidade e pais. As barreiras identificadas foram de quatro tipos: o meio (como degraus, 

portas estreitas), as atitudes intencionais, (como isolamento e bullying), as atitudes não 

intencionais, (como falta de conhecimentos e de compreensão) e as limitações físicas (como as 

dificuldades na destreza manual). As barreiras relacionadas com as atitudes foram 

identificadas como as mais problemáticas das experiências. Estas barreiras foram apontadas 

como causas para tratamentos diferentes e isolamento em relação aos pares. Assim, para 
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estes investigadores, a educação inclusiva requer que sejam assegurados tanto os acessos 

físicos, como a oportunidade para efectuar aprendizagens e experiências sociais de forma 

óptima e o desenvolvimento de um clima afectuoso. 

As implicações para a prática apontam, assim, para a necessidade do reforço dos 

direitos humanos, a necessidade de assegurar o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos correctos, a necessidade de mais formação dos professores (que lhes 

permita adaptar o ensino de forma a incluir todos os alunos) e a necessidade de escutar os 

alunos de forma a melhor perceber as suas especificidades. 

De uma forma geral, as investigações e avaliações que têm sido desenvolvidas acerca da 

implementação da educação inclusiva têm mostrado que a inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais na escola regular não está isenta de problemas e que é 

imprescindível realizar mudanças profundas para conseguir escolas abertas a todos. (Marchesi, 

2001; Ainscow, Porter & Wang, 1997; Warwick, 2001).  

Marchesi (2001) analisa algumas questões problemáticas que estão presentes na 

atenção educativa aos alunos com necessidades especiais. Segundo este autor as questões 

mais problemáticas na educação inclusiva relacionam-se com: 1. o currículo e a necessidade de 

adaptações curriculares que envolvam um amplo leque de possibilidades, desde o seguimento 

do currículo comum, até à possibilidade de um currículo próprio; 2. a provisão de recursos nas 

escolas que se oriente para a resposta educativa mais adequada.  

O progresso da educação inclusiva implica, assim, muito mais do que o esforço 

individual dos professores. As orientações que têm vindo a surgir das investigações sobre a 

qualidade da inclusão apontam para factores que assumem uma importância fulcral na 

mudança das escolas.  

Nos últimos anos alguns investigadores têm feito notar que a educação inclusiva implica 

três variáveis relevantes para os alunos: presença, aprendizagem e participação. (Ainscow, 

Both & Dyson, 2006; Echeita, Verdugo, Sandoval, Calvo & González-Gil, 2008). Os trabalhos de 

Ainscow, Porter e Wang (1997) têm vindo a dar uma importância crescente à organização das 

escolas como factores fulcrais para permitir o desenvolvimento da educação inclusiva; 

contudo, como reconhecem os autores, as mudanças culturais e organizativas que permitem o 

desenvolvimento de uma cultura de escola para todos podem ser profundas e podem ser 

difíceis de levar a cabo.  

Ferguson (2008) aponta que a investigação tem, ao longo dos últimos 10 anos, revelado 

muitos temas comuns que permitem caminhar para um desenvolvimento da educação 

inclusiva e chama a atenção para que existem claramente algumas crenças e práticas que 

apoiam a educação inclusiva e outras que não. Esta investigadora aponta algumas áreas que 
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no seu entender promovem a educação inclusiva quando as escolas se empenham em incluir a 

diversidade e a diferença de todos os tipos. 

As áreas apontadas por Ferguson (2008) implicam mudanças nas práticas da escola 

tradicional: 

I. Do ensino à aprendizagem – afastamento dos modelos didácticos tradicionais em que o 

professor dirige o ensino, para modelos que dão ênfase à aprendizagem personalizada e à 

diferenciação, utilizando uma vasta gama de estratégias que vão ao encontro das capacidades, 

interesses dos alunos. Adaptações do currículo; ensino cooperativo; planificação para a 

diferenciação de conteúdos, processos e produtos são exemplo de estratégias de sucesso 

fundamentadas na investigação. 

II. De oferecer serviços a fornecer apoio – Apoios flexíveis que sirvam as necessidades 

individuais, permanentes ou temporárias.  

III. Das práticas individuais às práticas de grupo – práticas colaborativas entre professores de 

ensino regular e professores de educação especial. 

IV. Do envolvimento dos pais às ligações família/escola – mutualidade nas interacções e 

colaboração que comprometa quer a escola, quer a família num processo de 

consciencialização cultural e reflexão crítica. 

V. Da reforma da escola ao aperfeiçoamento e renovação da escola – esforço de 

desenvolvimento contínuo, bem fundamentado, práticas validadas e tomadas de decisão que 

favoreçam a mudança. 

 

III. INTEGRAÇÃO 

 

3.1- DA INTEGRAÇÃO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Sensivelmente até à década de 60, a educação das pessoas com deficiência fundaram 

organizações de que é exemplo a National Association for Retarded Citizens (Associação 

Nacional para os Cidadão Retardados) e iniciaram acções legais para reivindicar a educação e o 

direito dos alunos com deficiência de aprenderam em ambientes escolares mais normalizados 

junto dos pares (Karagiannis; Stainback, 1999, cit in Stainback, S.e Stainback,W., 1999). 

Assim desde a década de 60, a Educação Especial passa a centrar-se em torno do 

conceito de Normalização o qual é considerado como a possibilidade de integrar, isto é ter um 

tipo de vida normal quanto possível. 
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Na década de 70 o conceito de normalização expande-se por toda a Europa e América 

do Norte. Em 1972, nos Estados Unidos Wolf Wolfensberger tenta definir a normalização como 

algo generalizável a todas as pessoas com deficiência e onde se contemplasse tanto os meios 

como os resultados (Lopes, 1998). 

A integração surge como única forma de pôr em prática o conceito de normalização já 

que, por oposição à segregação, é a única forma possível de permitir às pessoas com 

deficiência participarem em actividades comuns da sociedade a que pertencem. 

O movimento de integração põe em causa o conjunto das práticas educativas em 

Educação Especial, nomeadamente, as categorizações efectuadas por tipos de deficiência. É a 

aceitação de todos os cidadãos como plenamente iguais, o rompimento com a adaptação de 

alunos e professores ao mundo restrito da Instituição com consequente adaptação ao mundo 

externo, à escola especial. 

Os movimentos e tendências de integração da criança com necessidades educativas 

Especiais na escola regular culminaram com a publicação em 1975 da Public Law (Projecto Lei 

94/142) – “The Education for All Handicaped Children Act” nos EUA. A publicação do PL 94-142 

determinou encaminhamentos mais inclusivos. 

O Projecto Lei 94-142 propunha-se satisfazer quatro objectivos principais (Ballard e 

Zetel, 1977, cit in Salvia e Ysseldyke, 1981, citados por Correia, M. 1997): 

 Garantir o acesso à educação especial a todas as crianças que delas necessitassem; 

 Assegurar que a tomada de decisões sobre a prestação de serviços é justa e adequada; 

 Criar transparência nos serviços; 

 Destinar fundos para auxiliar o estado. 

Como consequência destes objectivos a qualidade dos serviços prestados melhorariam 

criando condições para a promoção da igualdade de oportunidades educativas para todas as 

crianças, prevendo-se: 

 A educação pública para todos incluindo as crianças com deficiência; 

 A garantia de correcção do processo no que se refere à identificação, colocação e 

avaliação; 

 Avaliação coerente de forma a evitar a discriminação da criança, quer racial quer 

cultural; 
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 Elaboração de planos educativos individualizados assim como a sua forma de revisão;  

 Formação de professores e outros técnicos; 

 Aperfeiçoamento de materiais específicos; 

 Implicação dos pais no processo educativo. 

Em 1990, o PL 94-142 foi revisto tendo alterado a sua designação de “Education for All 

Handicapped Children Act” para “Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)” 

incorporando ainda os seguintes objectivos: 

 Propor o envolvimento activo das escolas na transição do aluno com deficiência para a 

vida activa; 

 Inclusão de mais duas categorias – o autismo e o traumatismo craniano; 

 Propõe o termo “disability” em substituição de “Handicapped”. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1976, elabora a Classificação Internacional 

das deficiências, Incapacidades e Desvantagens - um manual de classificações das 

consequências da doença. 

Verificou-se assim que quer o PL 94-142, quer a classificação das deficiências da OMS 

alertavam para a importância da estrutura e organização do meio social onde o indivíduo está 

inserido para a sua efectiva participação e plena integração no mesmo. 

A publicação do Warnock Report (1978), traz com ele uma nova conceptualização, o 

conceito de necessidades educativas especiais (NEE) que sublinham a ideia de que todas as 

crianças devem ser encaradas na sua individualidade, consequentemente todas as crianças 

podem apresentar necessidades educativas diferenciadas e o importante é dar resposta às 

suas necessidades educativas. Ao considerar que todas as crianças podem apresentar 

necessidades educativas especiais o Warnock Report contribui para o desenvolvimento do 

modelo de educação integrada.  

O Warnock Report ao introduzir o termo Necessidades Educativas Especiais não 

pretende excluir a expressão de deficientes mas sim efectuar uma “mudança de enfoque na 

análise da problemática da criança, passando a privilegiar-se a vertente educacional” (CNE, 

1998). As categorias de deficiência continuam a ser importantes sobretudo para a recolha de 

dados necessários para a determinação da prestação de serviços mas deixam de ter utilidade 

para organizar e orientar a intervenção e os serviços. 

O relatório o Warnock refere 3 categorias de necessidades educativas especiais: 
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1. Meios complementares para acesso ao curriculum; 

2. Curriculum especial ou modificado para determinadas crianças/ alunos; 

3. Atenção ao ambiente educativo em que decorre o processo ensino/aprendizagem. 

A satisfação destas necessidades implica modificações na estrutura escolar no sentido 

de se possibilitar a integração no seu seio de alunos com problemáticas diversas. Essas 

problemáticas não correspondem a categorias de deficiências mas sim a dificuldades mais ou 

menos acentuadas de acesso ao currículo escolar, as quais podem ser ou não decorrentes de 

deficiências. 

As modalidades de atendimento propostas por Warnock vão desde a integração numa 

classe regular a tempo inteiro até á modalidade ensino domiciliário. 

A evolução no atendimento às NEE sentida nos outros países também teve repercussões 

em Portugal. Os peritos da OCDE identificaram três fases na organização dos recursos para as 

crianças e jovens em Portugal: a primeira fase corresponde à segunda metade do séc:XIX; a 

segunda fase aos anos 60; e a terceira fase com o inicio dos anos 70 (Centro Nacional 

Estatisticas, 1998). 

O Projecto Lei 94-142 e toda a evolução em torno do paradigma da educação, assentam 

na concepção de que todos os cidadãos mesmo os que têm deficiência possuem os mesmos 

direitos e deverão ter acesso gratuito adaptado às suas necessidades em colaboração com os 

pais em meio o menos restritivo possível, teve repercussões também em Portugal. 

O ano de 1981, declarado pela Organização das Nações Unidas como o ano 

Internacional do deficiente, foi emblemático porque deu origem a um programa de Acção 

Mundial a favor das pessoas com Deficiência que viria a culminar no ano de 1994 com a 

celebração da Declaração de Salamanca. 

 Argumentos a favor da inclusão: entre os argumentos apresentados a favor da inclusão 

encontra-se: a possibilidade dos pais escolherem a escola para os filhos; os benefícios 

académicos e de desenvolvimento social das crianças com N.E.E. e dos seus pares, os quais 

desenvolvem melhor compreensão do conceito de incapacidade, e a defesa dos direitos 

humanos (Farrel, 2001). 

Por sua vez a ideia de inclusão considera que o desenvolvimento humano tem de 

respeitar os casos particulares e que os acontecimentos que ocorrem dentro de determinado 

contexto são assumidos e construídos nas mentes dos participantes só podendo ser 

entendidos se tomando em conta as múltiplas realidades ou contextos. Assim a escola 
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inclusiva reveste uma dupla finalidade de defesa dos direitos das crianças com N.E.E., as quais 

têm o direito á educação em meio o menos restritivo possível; que é o da escola regular e 

ainda que essa educação deve ser de acordo com as suas necessidades – é a mudança de 

paradigma na educação. 

 A educação inclusiva “é um novo paradigma da escola organizado em conformidade 

com um conjunto de valores de respeito, solidariedade e qualidade para todos os alunos”. 

Constitui-se, como uma “oportunidade”, para que uma parte significativa da população 

escolar, possa beneficiar da riqueza que o convívio com a diferença nos proporciona 

(Rodrigues, 2000). 

O ensino inclusivo, apresenta-se assim como a prática da inclusão de todos – 

independentemente do seu talento, deficiência, origem sócio económica ou origem cultural 

(Karagiannis; Stainback e Stainback, 1999). Estamos perante o princípio da inclusão, o qual 

assume a heterogeneidade das características dos alunos é factor de enriquecimento da escola 

(Correia, 2001). 

São características das escolas inclusivas o desenvolvimento de relações de 

interdependência, respeito mútuo e responsabilidade entre professores e alunos (Sanchéz e 

González, 1997). 

Os alunos com N.E.E. são encarados com estímulos que promove a melhoria das práticas 

para todos. No campo da educação e reflexo é o desenvolvimento de uma autêntica igualdade 

de oportunidades. 

A inclusão é um processo duplo: prepara as pessoas com deficiência para a sociedade e 

prepara a sociedade para as receber. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA ESCOLA PARA TODOS 

TERMINOLOGIA  

O ponto de partida da acção para a inclusão é colocar-se, em primeiro lugar, de acordo 

com a terminologia, dada a importância da alteração conceptual que as palavras integração, 

normalização e inclusão trazem consigo. 

Quando O’ Hanlon (1995) edita o seu livro Inclusive Education in Europe, faz uma análise 

crítica da legislação, da teoria e da prática da integração escolar a partir de trabalhos 

apresentados por diversos especialistas nos seus respectivos países. Em qualquer caso, já se 
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vais vislumbrando que o objectivo da integração não é apagar as diferenças, mas permitir que 

todos os alunos possam pertencer a uma comunidade educativa que valorize e dê validade à 

sua individualidade (Stainback et al., 1994). 

A normalização poderá responder aos desafios para atenção comunitária nos anos 90 e 

também se questionam se é um movimento, uma ideologia ou uma teoria. De repente, a 

atenção aumenta e diversificação a partir do trabalho em equipa de professores especialistas 

em problemas de aprendizagem, profissionais de saúde, assistentes sociais, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, filósofos e políticos. E também aumenta a diversifica a partir do 

colectivo de pessoas que requerem uma atenção superior ao normal, concretamente às 

pessoas incapacitadas, minorias étnicas e mulheres. O princípio de normalização defende a 

igualdade de oportunidades para levar a cabo uma vida normal na sua totalidade, com os 

amigos e os vizinhos, no seio da comunidade. 

A educação inclusiva é para todas as crianças do mesmo bairro, também para todas as 

crianças que são excluídas ainda antes de se terem convertido em alunos excluídos (Pugach, 

1984), o que pode contemplar ou não a educação especial no contexto da inclusão total. 

A escola inclusiva não tem lugar quando os professores reservam a ajuda personalizada 

para algumas minorias. Pede-se inclusão para todos os alunos abrangidos actualmente pela 

educação especial e para todas as crianças cujo os pais estão informados de que os seus filhos 

necessitam de uma ajuda extraordinária em condições normais. 

A opção de inclusão significa o fim da rotulação da educação especial, das classes 

especiais, mas não o final dos apoios e serviços necessários em aulas integradas. Não se 

aconselha que se lancem ou que se mudem as crianças com NEE para classes da escola regular 

sem o apoio adequado, sem o apoio de diversos especialistas e sem deixar de prestar a sua 

ajuda a qualquer aluno anteriormente rotulado, ou não, que dela possa necessitar. O 

movimento das escolas inclusivas com a radicalização da reforma da educação, tinha como seu 

objectivo aumentar a competência social dos alunos e mudar as atitudes de professores e 

alunos não incapacitados. 

Um termo que se relaciona com o movimento das escolas inclusivas é o de escolas 

eficazes que estabelece a integração de alunos com NEE a partir da angariação de apoios, da 

adaptação do currículo, do compromisso e liderança dos profissionais, da avaliação contínua e 

de uma organização flexível que favoreça a comunicação, a coordenação e a alteração 

estrutural em geral. 
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E uma vez verificada a evolução desde a integração até à inclusão total, que seja possível 

falar simplesmente em proporcionar uma educação de qualidade para todos os alunos, dado 

que as razões que acompanham a alteração na terminologia são também razões de índole 

conceptual. Em primeiro lugar, o termo integração tem vindo a ser abandonado, pois implica o 

retorno à corrente principal de alguém que foi previamente excluído. Em segundo lugar, o 

conceito de inclusão tem vindo a ser adoptado porque comunica de uma forma mais clara e 

exacta aquilo de que se necessita: que todas as crianças sejam incluídas na vida educativa e 

social das escolas e aulas da vizinhança, não unicamente dentro da corrente principal. Em 

terceiro lugar, a atenção nas escolas inclusivas centra-se em como construir um sistema 

inclusivo que se encontre estruturado para fazer frente às necessidades de todos os alunos. 

Nesta perspectiva, o problema já não é como integrar alguns alunos que foram 

anteriormente excluídos, mas como desenvolver um sentido de comunidade e apoio mútuo 

dentro da corrente principal, que fomente o êxito entre todos os membros das escolas do 

mesmo bairro ou vizinhança. 

 

ESCOLAS INCLUSIVAS 

A finalidade das escolas inclusivas centra-se, segundo Arnaiz (2003), em criar um sistema 

educativo que possa fazer frente às necessidades dos alunos. 

Isto implica respeitar a individualidade e desenvolver uma cultura de colaboração como 

base para a resolução de problemas facilitando, assim, a aprendizagem profissional de todos 

os professores e aumentando a igualdade de oportunidades como meio para conseguir uma 

melhoria educativa. 

As escolas inclusivas caracterizam-se por desenvolver escolas comunitárias de apoio que 

favorecem a participação de todos os alunos sem qualquer distinção, acima de qualquer 

intenção de estabelecimento de categorias. Desta forma, os apoios não serão organizados em 

classes especiais, mas em vez, disso todo o corpo docente trabalha em equipa no desenho 

comum nas actividades correspondentes ao currículo geral, de forma a adoptá-lo às 

necessidades e capacidades de todos e de cada um dos alunos, embora seja verdade que a 

complexidade desta tarefa exige um apoio ao corpo docente e um apoio académico e social e 

ao corpo discente. 

Deverá ficar claro que, na escola inclusiva, a responsabilidade reside no pessoal da 

escola, que deve dispor dos meios necessários para satisfazer as necessidades dos alunos e, 
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mais ainda, os profissionais, os pais e os alunos devem definir como desenvolver um sentido 

de comunidade e apoio mútuo dentro do sistema normal. 

Na mesma linha, Stainback, Stainback, (1994) consideram que as escolas inclusivas têm 

um sentido de coesão da comunidade aberta às diferenças que da resposta às NEE, 

valorizando a diversidade na medida em que esta fortalece a classe e oferece a todos os seus 

membros melhores oportunidades de aprendizagem. 

Para Stainback e Stainback (1992), uma escola inclusiva é aquela que educa todos os 

alunos dentro de um único sistema, com o compromisso de lhes proporcionar programas 

educativos adequados às suas capacidades e apoios tanto para os professores como para os 

alunos em função das suas necessidades. Descendo á realidade da aula, estas seriam algumas 

das características das escolas inclusivas: 

 Diversidade como melhoria da aprendizagem interactiva; 

 Respeito pelas diferenças dentro e fora da escola; 

 Adaptação e diversificação do currículo normal; 

 Apoio aos alunos dentro da aula; 

 Colaboração entre os profissionais da escola; 

 Participação dos pais na planificação educativa. 

Nas escolas e aulas inclusivas é dada ênfase à construção da comunidade escolar: pais, 

professores, alunos e sociedade em geral. 

As suas vantagens podem concretizar-se na capacidade que estas escolas têm em 

proporcionar a todo o corpo discente não só apoio académico mas também social. 

 

TORNANDO REALIDADE A EDUCAÇÃO PARA TODOS 

Ainscow (1995), no seu trabalho Education for all: making it hapen, questiona a ideia 

de uma integração que signifique levar a cabo as suas adaptações adicionais, de modo a 

acomodar os alunos excepcionais dentro de um sistema educativo que permanece estagnado 

e onde se pretende tornar realidade a educação para todos. Para tal, propõe uma série de 

alterações metodológicas e organizativas, assim como o conjunto das expectativas para a sua 

concretização. A direcção do caminho a seguir vem marcada por um duplo sentido: na forma 

como se podem ajudar os professores a organizar as suas aulas para que possam auxiliar todos 
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os alunos no processo de aprendizagem do modo como se devem reestruturar as escolas de 

maneira a que os professores possam dirigir os seus esforços para uma meta comum. 

 Ainscow (1997) trabalha em escolas e com professores, explorando as possíveis 

conexões entre as tarefas de desenvolvimento do professor, a melhoria da escola e as 

necessidades educativas especiais, tal como se especifica em seguida: 

 O desenvolvimento do professor implica uma mudança de atitudes e a 

enfatização de três factores chaves na sua formação que parecem importantes 

para o estabelecimento de aulas de inclusão: 

- Planificar a aula como um todo; 

- Utilizar os alunos como fontes naturais de apoio; 

- Improvisar e trabalhar em equipa, para uma “aventura crítica”.  

É necessário, em suma, realçar que a aprendizagem que através da experiência, da 

reflexão critica e da colaboração pode apoiar os professores nas suas intenções de tornar mais 

inclusivas as práticas na aula. 

 A melhoria da escola deve partir de uma organização tal que permita 

promover todos os alunos, podendo isto ser considerado do ponto de vista 

cultural e estrutural. Trata-se de uma escola em movimento, onde os alunos 

com necessidades educativas especiais podem ser percebidos como vozes 

ocultas que proporcionam alterações profundas e positivas em todos os 

alunos: uma escola que é eficaz para todas as crianças e comunidade. 

 As necessidades especiais supõem a revisão do conceito do ponto de vista dos 

apoios necessários, de forma transitória ou permanente, no seio de uma 

escola regular e para diversos casos. 

De qualquer modo, as metodologias de ensino desenvolvidas como parte do projecto da 

UNESCO, tal como aprendizagem activa, o trabalho cooperativo, a adaptação do currículo e o 

apoio na aula podem ajudar a criar ambientes de aprendizagem com uma maior capacidade de 

resposta onde os alunos podem ser tratados como indivíduos e, simultaneamente, possam 

fazer parte de experiências que os animem a alcançar o objectivo mais elevado (UNESCO, 

1993; McConkey, 1993; Ainscow e col., 1994). 
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ACÇÃO PARA A INCLUSÃO 

 A finalidade que se pretende atingir é a de mostrar formas de acolher positivamente a 

criança com NEE na escola regular da sua comunidade, na escola inclusiva. Devemos partir do 

principio de que a família deseja ver o seu filho com NEE partilhando a mesma sala que as 

outras crianças da sua idade e de que o bom professor também deseja ser um bom facilitador 

da inclusão, mesmo que exista uma pessoa concreta que se responsabilize pela acção de 

inclusão. 

A acção para a inclusão pretende desenvolver a capacidade do professor para receber a 

criança que tenha sido anteriormente excluída e proporcionar o apoio individualizado 

necessário para que o aluno possa ser um sujeito activo de aprendizagem. Para esse efeito, 

recomenda-se que se considerem os seguintes passos: 

 Obter da família informações claras sobre as suas expectativas e sobre as capacidades 

da criança; 

 Conseguir o apoio do director na inclusão da criança; 

 Responsabilizar o professor da sala pela inclusão da criança; 

 Contar com os companheiros da classe e com o resto do pessoal da escola; 

 Reunir todas as pessoas envolvidas, com a finalidade de concretizar as adaptações 

curriculares necessárias, de modo a que o aluno possa ser um membro da classe e 

desenvolva as suas potencialidades. 

 O compromisso de colaboração entre as famílias, professores, pessoal da escola e 

alunos deverá partir da consideração de quem é o aluno, de que é que ele necessita, quem o 

pode ajudar e como fazê-lo. A partir daí, o círculo de apoio mútuo irá apertar-se de forma a 

conseguir o desenvolvimento da aula inclusiva. 

Em resumo, a acção para a inclusão é, fundamentalmente, um processo de construção 

baseado na comunidade, que, em linhas gerais, será fundamentado sobre os seguintes pilares: 

 

O PROCESSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 O professor de educação especial servirá de intermédio entre famílias, alunos e 

profissionais e será da sua responsabilidade e sensibilização dos diversos intervenientes sobre 

a inclusão, preparando-os para identificar as suas capacidades e desenvolver as suas aptidões 
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e, assim, construir um círculo de apoio para resolver os possíveis problemas e fazer um 

acompanhamento da situação.  

 

A INVESTIGAÇÃO DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR CENTRADA NA COLOCAÇÃO DOS ALUNOS 

 Para Gulliford (1982) esta actividade deve-se à evolução das práticas durante o período 

de expansão de escolas e à influência da investigação, bem como das teorias que emergiam, as 

quais colocavam a tónica na necessidade de fornecer experiências normais e na não separação 

através da categorização e de "rótulos". Para este autor é significativo que no fim da década 

citada, a legislação tenha evitado esta categorização, referindo-se a necessidades especiais, e 

tenha transferido as responsabilidades para a educação, ao mesmo tempo que reconhecia o 

importante papel dos pais.  

O movimento para a integração pressupôs uma tentativa radical de ultrapassar e 

questionar a validade das práticas educativo-assistenciais predominantes. Os estudos sobre 

integração escolar desenvolveram-se inicialmente no âmbito das questões relacionadas com a 

determinação dos efeitos da colocação dos alunos em ambientes integrados, versus ambientes 

segregados. Estes estudos denominam-se, de uma forma geral, "estudos de eficácia", já que 

tentam provar a eficácia de um modelo educativo integrador face a um modelo segregador.  

Gulliford (1982), na revisão de bibliografia sobre o desenvolvimento da investigação em 

integração, cita alguns estudos, nomeadamente os de Jamieson (1977), como tendo 

contribuído para transferir o debate sobre integração do nível simplista do "contra ou a favor" 

da integração, para o debate sobre as práticas e as políticas neste domínio, uma vez que os 

investigadores conseguiram encontrar um consenso sobre os factores responsáveis pelo 

sucesso da integração.  

Os factores responsáveis pelo sucesso da integração referidos nessa investigação foram, 

entre outros: a necessidade de conseguir que o aluno se sentisse confiante e não socialmente 

isolado dos seus colegas; os apoios fornecidos às escolas não deveriam ser de maneira a tornar 

a vivência na escola regular igual à de uma escola especial em miniatura; a escola deveria estar 

disposta a receber a criança e a procurar o acesso a equipamento e materiais especializados; o 

staff deveria estar informado acerca das características, necessidades e evolução da criança. 

As questões levantadas pelos resultados destes estudos iniciavam assim a remoção do debate 

para o “como, quando, onde e quem integrar”. 

Parrilla (1992) refere-se a esta primeira linha de investigação em termos de eficácia, 

pressupondo que a integração escolar se produz pelo simples contacto entre os alunos, sendo 



100 

 

o contexto educativo geral a chave do processo integrador. Esta hipótese defende que a 

simples aproximação de alunos pertencentes a diferentes grupos diminuirá as suas diferenças. 

Esta forma de encarar a problemática da integração coloca a tónica na mudança dos 

alunos do sistema segregado para o sistema regular de ensino e obriga a escola a desenvolver 

um continuum de serviços e colocações para fazer face à colocação de alunos. 

 A definição de diferentes graus de integração, feita por Soder (1980, citado por Parrilla, 

1992), evidencia distintos níveis de integração, que podemos encontrar nos nossos contextos 

escolares: a integração física – neste caso os alunos frequentam uma sala de apoio, dentro do 

edifício escolar, a tempo inteiro, reduzindo-se os contactos aos intervalos ou refeições; a 

integração funcional – que ocorre quando os alunos frequentam uma sala de apoio na maior 

parte do tempo e assistem a algumas actividades dentro da sala de aula regular; a integração 

social – quando o aluno frequenta a sala de aula regular e, em determinadas áreas, é apoiado 

em sala de apoio; e, finalmente a assistência em tempo total em sala de aulas regulares. 

 

A INVESTIGAÇÃO DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR E A PERSPECTIVA INSTITUCIONAL. 

A partir dos anos 90 do séc. XX começa a ser desenvolvida uma outra linha de 

investigação em que a tendência se centra na fusão da educação especial e regular num 

sistema único aberto à diversidade (Bliklen & Blat, 1985; Walberg & Wang, 1987; Wang, 

Reynolds & Walberg, 1995). Estes autores encaram a integração como a fusão entre os ensinos 

regular e especial, o que resulta num único ensino adequado a todos os alunos, que se 

denomina actualmente inclusão. Esta última linha foca a integração do ponto de vista 

institucional, considerando que é a escola, enquanto instituição, que deverá adaptar-se às 

exigências da inclusão para fazer face à diversidade de todos os alunos, optando por uma visão 

global do aluno com ou sem necessidades educativas, e por uma visão, também global, da 

escola com todos os seus membros implicados.  

Partindo das conclusões desse relatório e das suas implicações em termos de busca de 

soluções para o melhoramento das práticas em educação especial, os autores consideram que 

insistir nesta óptica não deixará de continuar a perspectivar dois sistemas separados. Qualquer 

que seja o seu desenvolvimento, a existência de dois sistemas continuará a basear-se na opção 

de que os alunos, com e sem deficiência, requerem dois tipos diferentes de serviços que 

apelam, por sua vez, a distintas formas de organização. A alternativa será, pois, a da 

emergência de um sistema único, em que a educação para todos os alunos será caracterizada 

por práticas eficientes nas salas de aula e nas escolas. 
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Nesta abordagem da integração há um avanço significativo em relação aos dois 

anteriores: a integração pressupõe uma mudança em que as escolas e os professores 

desempenham um importante papel e a perspectiva mais técnica é suplantada por uma 

perspectiva mais cultural, que olha para a diversidade e proporciona uma educação 

multicultural.  

 

3.2- EVOLUÇÃO DE CONCEITOS/ DA REJEIÇÃO À INTEGRAÇÃO E À INCLUSÃO 
 

 De acordo com estudos realizados (Correia, 1997), nem sempre a humanidade 

equacionou da mesma forma a problemática da deficiência. Ao longo dos tempos verificaram-

se múltiplas concepções em que a condição da rejeição foi uma constante, embora se tenham 

verificado diferentes níveis de actuação, nas diversas épocas da sociedade. 

 Na maior parte da literatura sobre o tema as pessoas com deficiência, aparecem 

referências do tempo em que estas eram olhadas e consideradas com crenças do tipo “pessoas 

sub-humanas”, “organismos-aberrantes” e “demoníacos”, sendo vítimas do ridículo e de pena. 

Muitas destas pessoas foram removidas e afastadas da sociedade sem quaisquer 

oportunidades educacionais. 

Podemos situar os primórdios da Educação Especial pelos finais do séc: XVIII. 

Esta época é caracterizada pela ignorância e rejeição do indivíduo com deficiência. 

Por finais do séc: XVIII, princípios do séc: XIX, inicia-se o período da institucionalização 

especializada de pessoas com deficiência, e é a partir de então, que podemos considerar ter 

surgido a E.E.o, que podemos considerar ter surgido a E.E. 

 No início do séc: XIX assiste-se a uma “tentativa de recuperação ou remodelagem 

(física, fisiológica e psíquica) da criança diferente, com o objectivo de a ajustar á sociedade 

(…)”, (Correia, 1997). 

 Durante o séc: XIX e princípios do séc: XX o atendimento às crianças com deficiência, 

estiveram esteve na sua maioria a cargo de instituições voluntárias de caridade, cuja política 

altamente segregacionista promovia o isolamento total dessas pessoas em relação á 

comunidade, sustentando o argumento de que estas pessoas tinham necessidade de ser 

protegidas e, por isso, havia que separá-las a comunidade. 
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Até meados deste século as pessoas com deficiência foram fortemente vítimas de 

segregação, tendo sido restringidas nos seus direitos e oportunidades tanto pelas orientações 

legais, como pela prática comum do dia-a-dia. 

 Fazendo uma pequena retrospectiva, assistimos a uma rejeição e mesmo exclusão das 

crianças e jovens com N.E.E. do E. R. e ao desenvolvimento de um sistema de educação 

separado, destinado a crianças através da abertura de um número elevado de escolas 

especiais. 

 No entanto, algumas investigações vieram questionar as vantagens das escolas especiais 

como alternativa às escolas regulares e apontaram para o efeito de estigmatização das 

crianças que as frequentavam. 

 A segregação das crianças e jovens do sistema regular de ensino para as escolas 

especiais foi contestada por autores que defendem a teoria integracionista, que afirmam que a 

integração é condição natural enquanto a segregação não é mais que o resultado de decisões 

sociais e politicas que estigmatizam as “crianças com deficiência”, limitando-lhes as 

possibilidades de levarem uma vida normal, dificultando a auto-aceitação e integração futura. 

 É na Dinamarca, em 1940, que se inicia um movimento de normalização contra as 

escolas segregadas, promovido pelas associações de pais. Contudo, o apoio legislativo a esse 

movimento só ocorre em 1959, através da assimilação do conceito de normalização de Bank- 

Mikkelsen, citado por Niza (1996), designado com “a possibilidade de o deficiente mental 

desenvolver um tipo de vida tão normal como possível”. Nos últimos anos, sobretudo a partir 

dos anos 60/70, temos vindo a assistir a profundas modificações no que respeita á educação 

das crianças e jovens que apresentam N.E.E. e até no que respeita às terminologias utilizadas. 

É assim que surgem as palavras de ordem “normalização” e “integração” no dia-a-dia 

daqueles que se preocupam com a problemática das crianças e jovens com N.E.E. 

Na década de 70, o conceito de normalização estendeu-se por toda a Europa do Norte. É 

o primeiro passo a caminho da desinstitucionalização das pessoas com deficiência. 

 Em Portugal, a situação sofreu alterações, tendo vindo a surgir em alternativa ou de 

forma complementar a implementação de serviços educativos especializados no interior das 

escolas de Ensino Regular. 

Com a reforma do ensino em 1973, iniciou-se uma nova fase, caracterizada pelo 

aumento das responsabilidades do Ministério da Educação, através das recém criadas Divisões 

do Ensino Especial e de Especialização Profissional da Direcção Geral do Ensino Básico e 
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Secundário, a quem coube organizar respostas educativas para as crianças com deficiência. 

Apareceram as equipas do E.E. como modelo organizacional para pôr em prática a integração 

das crianças e jovens com deficiência visual, auditiva e motora, na família, na escola e na 

comunidade em geral. 

 O conceito de integração tem sido objecto de estudo por vários autores e discutido sob 

várias perspectivas políticas e sociais, em especial nos países ocidentais. 

Fala-se de integração, porque houve segregação, isto é, separação das outras crianças 

numa classe ou instituição do ensino especial, relativamente a uma classe regular. 

Como menciona Fonseca, V: “A política de segregação, da separação ou de exclusão é 

anti- humana, na medida em que a condição de ser «deficiente» é, inequivocamente, uma 

probabilidade da condição de não «deficiente». (1989). 

 O Warnok Report, 1978 (in Bairrão, 1988) diz na mesma linha: “O princípio que enuncia 

a educação não segregada de deficientes e não deficientes é descrito como integração”. 

O mesmo autor (Bairrão, 1988) refere ainda três tipos de integração: física, social e 

funcional. 

A integração física ocorre, quando as instituições da E.E. funcionam junto da escola 

regular, partilhando os espaços físicos com os outros alunos. 

A integração social pressupõe também a situação anterior, mas onde os alunos dessas 

classes praticam actividades comuns com outros alunos, tais como o jogo, o desporto, as 

festas, os passeios, etc. 

 A integração funcional é considerada a forma mais completa de integração, onde os 

alunos participam, parcial ou totalmente, nas classes regulares. 

A integração poderá ser entendida segundo diferentes perspectivas mas, quando se 

pretende desenvolver uma escola para que todos sejam respeitados na sua individualidade, 

não se poderá apenas em integrar crianças, mas antes em responder de forma adequada, às 

N.E.E. de cada um dos alunos. 

Para Hegarty (1982), os alunos com N.E.E. não requerem integração mas sim educação, 

ou seja, não basta colocar os alunos na escola é preciso educá-los. O mesmo autor refere ainda 

que a evolução da E.E. necessita: 

1- Legislação de forma a enquadrar a política de educação especial numa estrutura legal 

que clarifique ambiguidades e resolva certo tipo de tensões, assim como canalizar os 
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recursos apropriados às necessidades educativas e contribuir para uma mudança de 

atitudes; 

2- Apoio administrativo que permita uma coordenação eficaz dos diferentes Ministérios e 

serviços envolvidos nesta problemática; 

3- Provisão educacional que assegure uma educação apropriada para estes alunos 

através de uma adequação dos currículos e de outras estruturas; 

4- Educação precoce que permita uma estimulação apropriada às crianças em risco; 

5- A preparação para uma vida adulta através de programas específicos que ajudem estes 

jovens a serem activos e independentes; 

6- O envolvimento dos pais para que desempenhem um papel mais ativo na educação 

dos seus filhos; 

7- A formação dos profissionais para que desenvolvam programas adequados dirigidos a 

estes alunos; 

8- A investigação e desenvolvimento dos programas dirigidos às crianças com deficiência 

e às suas necessidades. 

Molina (2003) refere que para a integração escolar resultar será imprescindível ter em 

atenção uma série de condições nomeadamente: 

 A estrutura e tamanho das escolas; 

 O número de alunos por turma; 

 O desenvolvimento dos currículos; 

 A metodologia; 

 Os recursos e equipamentos didácticos; 

 Capacitar os professores de apoio; 

 Formarem-se equipas psico-pedagógicas; 

 Dese4nvolver programas de estimulação precoce e de educação infantil; 

 Acompanhar e avaliar o processo de integração. 

 

 No caso específico de Portugal e segundo Costa (1982), o ensino integrado em Portugal 

passou por três fases distintas. 
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 Uma primeira fase, de meados dos anos sessenta a meados dos setenta, que consiste 

em colocar um reduzido número de alunos com deficiências visuais em escolas regulares, sob 

determinadas condições impostas por estas. O apoio seria fornecido pelo Ministério dos 

Assuntos Sociais, a escola não necessitava de alterar o seu funcionamento mas os alunos 

teriam que receber uma preparação prévia, a decorrer durante o 1º ciclo, em instituições 

especializadas. 

 Uma segunda fase que coincidiu com o início da transferência da responsabilidade dos 

serviços para o M.E. (meados dos anos 70), em que o apoio foi alargado às crianças com 

deficiência auditiva e motora e que, em traços gerais, se caracteriza pela criação de estruturas 

no M.E. pela extensão dos programas às diferentes regiões do país através da criação de 

equipas de E.E. e pelo inicio da integração em níveis escolares mais baixos, nomeadamente o 

primário e o pré- primário. 

Este programa assentou em alguns princípios: 

 A abertura da escola regular às crianças com deficiência, sem que fosse exigida 

qualquer modificação na legislação e nas normas de funcionamento da escola; 

 A responsabilidade da integração era exclusivamente do ensino especial; 

 O apoio só poderia ser efectuado por professores especializados; 

 As crianças a apoiar encaixavam-se apenas nas categorias de deficiência visual, 

auditiva e motora, considerando-se desaconselhável a integração de crianças com 

deficiência mental. 

 Uma terceira fase, a partir dos anos oitenta, abriu novas perspectivas à E.E. e 

caracterizava-se por: 

 Responsabilização progressiva da escola regular pela educação das crianças com 

deficiência; 

 Modificação progressiva da educação especial (de um apoio por sectores 

estanques, em que as crianças eram agrupadas em categorias de deficiência, para 

uma apropriação entre sectores), de forma a permitir que cada professor pudesse 

atender todas as crianças com dificuldades educativas numa determinada área. 

 

Como refere Costa (1982), colocavam-se na altura algumas questões que de alguma 

forma estavam a dificultar o desenvolvimento da E.E., nomeadamente: 
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 A necessidade de uma maior abertura das escolas regulares, que não 

poderiam limitar-se a abrir as portas, mas teriam de progressivamente assumir 

a responsabilidade pelos alunos integrados; 

 A necessidade de implementar serviços regionalizados, que respondessem 

localmente às necessidades. 

 

 É realmente na década de 80, que se assiste em muitos países e também em Portugal, a 

uma importante evolução dos conceitos subjacentes aos programas, D.G.E.B.S. (1992). 

Foram, nessa altura, alterados muitos dos conceitos que até então haviam presidido aos 

programas de E.E., nomeadamente: 

 As causas dos problemas educativos até então centradas fundamentalmente nas 

crianças, passaram a focar-se essencialmente na situação educativa, que passou a ser 

objecto de mudança; 

 A prioridade até então atribuída à categorização das crianças, deu lugar à 

individualização de cada uma das crianças e às suas necessidades educativas 

específicas; 

 Em vez de privilegiar o apoio à criança em espaços próprios fora da sala de regular, 

passou a valorizar-se o papel de professor regular e a enquadrar-se o professor 

especialista num vasto conjunto de recursos educativos da escola; 

 A acção do professor especialista, deixou de se centrar exclusivamente nos alunos 

previamente categorizados, para se estender a todos os alunos que dela pudessem 

necessitar; 

 Deixou de se aceitar que a escola regular pudesse manter-se inalterável e começou-se 

a interferir profundamente na estrutura organizativa da escola, na sua organização 

curricular, no processo de avaliação dos alunos e na formação geral dos professores. 

 A concepção da integração escolar segundo (Parrilla, 1992) passou por três momentos. 

Num primeiro momento, colocou-se o aluno com deficiência numa aula normal, 

pensando-se que a sua integração física com os alunos de escolaridade normal beneficiaria 

mais o aluno com deficiência do que se ele assistisse a uma aula especifica de E.E. 

No entanto, chegou-se à conclusão de que isto era insuficiente (Linhard e Lallay, 1982; 

Center e Ward, 1984, citados por Parrila, 1992). O aluno com deficiência deveria ter uma 
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integração que permitisse uma participação instrutiva e social na aula norma (Kauffman, 

Gottlieb, Agard e Kukie, 1975, citado por Parrila, 1992). 

Assim, a integração traduz-se em termos de participação/ aceitação do aluno na vida da 

escola. 

Este conceito, que ainda vigora, tem hoje uma nova leitura: a integração como projecto 

da escola, cujo objectivo é oferecer uma educação que se ajuste à diversidade de cada aluno e 

a cada contexto escolar, (Wang, 1981, cit Parrila, 1992), que é actualmente substituído pelo 

conceito de inclusão. 

A evolução que se verificou em países mais avançados e com maiores recursos, 

começou a estender-se progressivamente em Portugal, onde se verifica já uma 

responsabilização crescente da escola regular por todos os alunos e uma adequação ás 

necessidades educativas individuais de cada aluno. 

 

IV. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

4.1- O CONCEITO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
 

 A investigação dos últimos anos junto de crianças portadoras de deficiência, revela-nos 

que nos finais dos anos setenta, as crianças eram vistas, principalmente, em função das suas 

capacidades ou incapacidades e estas, de alguma maneira, predeterminavam o seu 

desenvolvimento. 

 A E.E. limitavam-se a “embutir”as crianças portadoras de deficiência em determinadas 

categorias e em implementar um conjunto de medidas ou de técnicas específicas, que se 

pensava poderem responder às necessidades dessas categorias. A prática apoiava-se numa 

filosofia, de algum modo fatalista, que determinava a forma como a criança era educada, 

procurando a sua adaptação ao meio e assegurando alguns aspectos de prevenção e 

tratamento das condições inatas, que dificultavam o seu desenvolvimento. 

Isto aconteceu não só nas situações e centros de E.E., mas igualmente nas equipas de 

ensino integrado, até meados dos anos oitenta. 
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 No entanto, as categorias foram postas em causa como sendo insignificantes e 

inadequadas para desenvolver um projecto de intervenção. Daí que, foram perdendo 

importância, tendo sido substituídas por N.E.E. 

De acordo com Bairrão (1988), dá-se uma mudança de designação de conceito 

“Educação Especial” para conceito de “Necessidades Educativas Especiais”. 

 O conceito de N.E.E., começou a ser utilizado nos anos sessenta, mas inicialmente não 

foi capaz de modificar a concepção dominante. O relatório Warnock, iniciado em 1974 e 

publicado em 1978, em Inglaterra, teve um enorme peso em convulsionar os esquemas 

vigentes e popularizar uma concepção distinta da E.E.. Este relatório, em substituição dos 

conceitos relativos ao “normal” e “deficiente” como “educação de deficientes”, propõe a 

noção de crianças com “necessidades educativas especiais” e define E.E. como o conjunto de 

processos utilizados para responder a essas mesmas necessidades educativas. 

 «O conceito de N.E.E., está subjacente ao princípio, hoje em dia irrefutável, que a 

educação é um bem a que todos têm direito e que os seus objectivos são os mesmos para 

todos, independentemente das vantagens e desvantagens que cada criança possa 

apresentar.» (1994). 

 

 Para Warnock (1986) referido por Felgueiras, I. (1994) este conceito mais amplo e 

flexível, permite enfatizar o conceito de educação, como algo que se impõe também fora do 

contexto escolar, sendo necessária a adopção de medidas educativas especiais, em relação a 

crianças mais novas com diagnóstico e deficiência ou atrasos de desenvolvimento e junto dos 

jovens que apresentam necessidades especiais, independentemente de se situarem para além 

da escolaridade obrigatória. Este conceito veicula ainda, como refere Warnock. 

 

«A par da noção de continuo de N.E.E., a noção de continuo de medidas educativas, a aplicar 

numa população mais vasta do que anteriormente, independentemente da sua idade, do 

nível em que a criança se encontre e tipo de dificuldades com que se debate.» (cit in 

Felgueiras, I. 1994). 

 

 Se considerarmos a opinião de Felgueiras, I. (1994) temos então um contínuo de 

necessidades e de medidas educativas que podem adoptar diferentes formas: 
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 Uma criança ou jovem pode necessitar de medidas especiais que facilitem o acesso ao 

currículo, por exemplo através de material especial ou de técnicas de ensino 

especializados; 

 Pode necessitar de uma modificação do próprio currículo; 

 Ou a necessidade pode exigir que seja prestada uma atenção particular á estrutura 

social e ao clima emocional onde decorre a sua educação. 

 A adequação destas medidas educativas é fundamental, no sentido de evitar a 

categorização das crianças em dois grupos distintos, com deficiência e sem deficiência, 

submetidos respectivamente a práticas de E.E. e E.R. 

Ao conceito de N.E.E. está subjacente o princípio de que “as crianças devem ser 

educadas no meio o menos restrito possível” ou seja, no meio o mais normal possível. (Correia, 

1997), 

 Qualquer aluno ao longo do seu processo ensino-aprendizagem, e consoante as suas 

características individuais, apresenta N.E.E. que se diferenciam, definindo-se estas por aquilo 

que cada um individualmente necessita para realizar progressos. 

Algumas crianças em virtude das suas dificuldades, exigirão que a escola introduza 

ajudas suplementares e as adaptações consideradas necessárias de forma a poderem superá-

las. 

Para Davidson (1995) cit em Niza: 

 

«(…) um aluno tem necessidades educativas especiais se tem dificuldades de aprendizagem 

que exigem adaptações das condições em que se processa o ensino/aprendizagem, isto é, 

uma dificuldade significativamente maior em aprender do que a maioria dos alunos na 

mesma idade(…)» (1996). 

 

 O Wrarnock Report (1978) ao referir-se ás N.E.E. dá ênfase ao tipo e grau de problemas 

para aprendizagem, que classifica de ligeiros e temporários a severos e permanentes. 

Também Correia (1997) se refere ao conceito de N.E.E. afirmando que ele se aplica a 

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

também, com dificuldades de aprendizagem derivadas de factores orgânicos ou ambientais, 
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sendo necessário proceder a adaptações curriculares, de acordo com o quadro em que se 

insere a problemática da criança ou do adolescente. 

 

 

 

Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.) 

 

▼                    ▼                      ▼                      ▼                    ▼ 

      Físicas           Sensoriais                                Intelectuais        Emocionais 

▼  

Dificuldades de Aprendizagem 

Fig.:7- Problemáticas associadas ás N.E.E. in Correia (1997) 

  

Para Correia (1997), no caso das crianças e adolescentes com ritmos e estilos de 

aprendizagem diferentes dos “normais”, teríamos de considerar adaptações curriculares mais 

ou menos generalizados. É, portanto, a partir da necessidade e se efectuarem adaptações, cujo 

grau de modificação curricular é variável em função da problemática em questão, que 

poderemos classificar as N.E.E.. 

 

Este autor divide as N.E.E. em dois grandes grupos: permanentes e temporárias. 

 

N.E.E. 

▼                                                                      ▼ 

Permanentes                                                      Temporárias 

Fig.:8- Tipos de Necessidades Educativas Especiais in Correia (1997) 

 

 Permanentes: exigem adaptações generalizadas do currículo, adaptando-o às 

características do aluno. As adaptações mantêm-se durante grande parte, ou todo o percurso 

escolar do aluno.    
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 Temporárias: exigem modificação parcial do currículo escolar adaptando-o às 

características do aluno num determinado momento do seu desenvolvimento.                          

As N.E.E. permanentes são aquelas e que a adaptação do currículo é generalizada e 

objecto de avaliação sistemática, dinâmica e sequencial de acordo com os progressos do aluno 

no seu percurso escolar. 

 A figura dá-nos uma ideia do tipo de desordens que as N.E.E. permanentes englobam, 

tendo em conta o carácter específico de cada um dos grupos atrás citados. 

As N.E.E. temporárias são aquelas em que a adaptação do currículo escolar é parcial e se 

realiza num determinado momento do percurso escolar. 

A resposta educativa e estas problemáticas exige alteração de currículos. 

Correia (1997) há necessidade em classificar as N.E.E. a fim de se poder elaborar um 

programa de intervenção adequada ao nível e tipo de problema de criança. 

Para além desse objectivo, há ainda um conjunto de pressupostos, dos quais se realçam 

três que favorecem a classificação: procura de uma etiologia de causa, formulação de um 

prognóstico e selecção de uma terapia. 

 O terceiro pressuposto terá relevância num contexto educativo desde que o termo 

“terapia” seja substituído por “planificação educativa, dado que o objectivo da categorização 

da criança com N.E.E. deverá ser o de possibilitar a selecção/elaboração do programa mais 

apropriado às características dessa mesma criança. 

 Para que as categorias “sejam precisas”, e se possa dar uma resposta adequada aos 

problemas das crianças com N.E.E., há que encontrar definições que possibilitem a 

comunicação entre educadores e técnicos que lidem com a criança, no sentido de examinarem 

cuidadosamente a informação que possuem e seleccionarem a mais relevante para a tomada 

de decisões educacionais. 

 De acordo, com estudos realizados (Correia, 1997) há pelo menos uma em cada dez 

crianças que, durante o seu percurso escolar, necessita de uma apoio que tenha em conta as 

suas necessidades e interesses.       

O conceito de N.E.E. introduziu algumas práticas que abriram perspectivas de 

normalização dos serviços admitindo que todas as crianças poderiam precisar durante o seu 

percurso escolar de diversos apoios quer em meios técnicos, quer em materiais específicos, de 

forma a assegurar o cumprimento dos objectivos gerais da educação. 
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 Ter N.E.E. é, então necessitar de um complemento educativo adicional e/ou diferente 

daquele que é normalmente praticado nas escolas do E.R. 

Assim, a E.E. deixou de estar centrada nos défices dos alunos e passou a ser encarada 

como um conjunto de recursos educativos que se colocam á disposição dos alunos, sempre 

que deles necessitem, tanto de forma temporária como permanente. 

Com este novo modelo de atendimento, as responsabilidades que antes eram do aluno, 

são transferidas para a escola, a quem cabe facultar o desenvolvimento integral dos alunos, 

quaisquer que sejam as suas características individuais e o seu envolvimento. 

 No essencial, o conceito de N.E.E. veio chamar-nos a atenção para o facto de as N.E.E. 

não serem determinadas apenas pela incapacidade ou inabilidade da criança, mas estarem 

dependentes de todo o envolvimento que rodeia a criança e de múltiplos factores que 

poderão contribuir para o sucesso educativo dessas crianças. 

Os princípios e as práticas na Conferencia Mundial da UNESCO baseados na Declaração 

de Salamanca vieram dar mais segurança e mais determinação no que se pretende com 

crianças e jovens com N.E.E. 

 

TRANSMITIR CONHECIMENTOS AOS ALUNOS SEM NEE ACERCA DAS NEE 

Antes da colocação de um aluno com NEE na classe regular, devem ser transmitidas aos 

restantes alunos informações precisas acerca da problemática do aluno em questão. Apesar de 

nunca dever ser esquecido o direito à privacidade que o aluno tem, o professor deve facultar 

informação de carácter geral acerca da sua problemática, de forma a permitir que os restantes 

alunos ultrapassem quaisquer medos ou alterem concepções incorrectas que possam ter. 

Estes alunos devem pois ter consciência tanto dos pontos fortes como das limitações de um 

aluno com uma dada problemática. Levar os alunos sem NEE a participar em actividades em 

que são simuladas várias problemáticas dá-lhes a oportunidade de melhor compreender os 

problemas que um aluno que apresenta NEE tem de enfrentar. Aos alunos deve também ser 

dada a oportunidade de tomar contacto com a biografia de indivíduos que alcançaram 

sucesso. 

A interacção positiva entre alunos com e sem NEE depende da atitude do professor e da 

sua capacidade para promover um ambiente educativo positivo. Uma forma de o conseguir 

reside no recurso à aprendizagem cooperativa, propiciadora de interacções em pequenos 

grupos. Um ambiente de apoio e entreajuda é conseguido quando todos cooperam para 
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atingir objectivos de grupo e quando todos se preocupam, em primeiro lugar, com o sucesso 

do grupo como um todo. Quando trabalham de forma cooperativa, os alunos tendem a 

mostrar um maior reconhecimento e a encorajar e apoiar os alunos com NEE. Estas 

experiências positivas proporcionam a todos os envolvidos uma oportunidade de crescimento 

social e emocional. 

 

UMA VISÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A Educação Especial está em evolução na maioria dos países desenvolvidos, passando-se 

o mesmo em Portugal.  

Os avanços científicos verificados nos campos das concepções ideológicas, da medicina, 

das pedagogias, das tecnologias, da psicologia da educação e de outras disciplinas, têm 

produzido uma revolução permanente que torna difícil, mas estimulante, a abordagem das 

necessidades especiais em contexto educativo. 

Os novos conceitos sobre as causas dos comportamentos humanos, as determinantes 

do desenvolvimento e as noções de normalidade ou desvio afastam-nos definitivamente de 

conceitos como predeterminação e fatalismo, assim como de uma filosofia que dava ênfase ao 

tratamento de condições inatas desfavoráveis ao desenvolvimento. 

  Jiménez (1991) divide a evolução dessas concepções em três grandes épocas: a da pré-

história da Educação Especial (E.E.), que denominaremos a 1ª época; a do aparecimento da 

E.E., entendida como "atenção assistencial", separada da educação regular, que 

denominaremos 2ª época; e a de uma terceira, mais recente, que emerge na segunda metade 

do século XX, com novos conceitos e novas tendências e que denominaremos 3ª época. 

A 1ª época vai até ao fim do séc. XVIII. Caracteriza-se essencialmente pela ignorância, 

rejeição ou, em algumas sociedades, pelo temor ou mesmo veneração. Na Idade Média foram 

criados os primeiros hospícios para pessoas com deficiência que possuíam características de 

assistência, já que estes indivíduos eram considerados irrecuperáveis. Contudo, até ao fim do 

séc. XVIII, várias experiências ficaram célebres por constituírem as primeiras tentativas de 

educação: Ponce de Léon (1509/1584) dedica-se à educação das então chamadas crianças 

surdas-mudas e cria o método oral; L' Epée (1712/1789) cria em Paris, em 1755, uma escola 

pública também para surdos-mudos; Haüy (1745/1822) cria, também em Paris, em 1784, a 

primeira escola de cegos; Louis Braille (1806/1852) inventa o alfabeto táctil para cegos. Estas 

primeiras experiências pedagógicas surgiram, assim, ligadas à educação de pessoas com 

deficiências auditivas e visuais. 
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A 2ª época, começa no início do séc. XIX, caracteriza-se pelo aparecimento de 

instituições especializadas. As instituições de atendimento a pessoas com deficiência começam 

a proliferar. É no início do séc. XIX que se desenvolvem esforços mais sistematizados, virados 

para as deficiências mais visíveis. 

A preocupação principal era a de proteger, proporcionar cuidados e, ao mesmo tempo, 

separar da sociedade o indivíduo com deficiência. Itard (1774/1838) consegue,  demonstrar 

que é possível educar uma criança considerada como idiota. Os seus trabalhos sobre a criança 

selvagem vão criar um forte debate nos meios académicos. 

Até meados do séc. XX, a educação especial caracterizou-se pelo ensino ministrado em 

escolas especiais. Com o início da escolaridade obrigatória e, consequente, com a expansão 

das escolas, desenvolveu-se uma pedagogia diferencial. A ênfase na avaliação e definição da 

deficiência vai exercer, durante muito tempo, grande influência, tendo-se afirmado como um 

dos principais critérios para encaminhar as situações de deficiência. O desenvolvimento de 

correntes pedagógicas prolifera e surgem correntes inovadoras, sendo de realçar as de Maria 

Montessori (1870/1952) e Decroly (1871/1922). 

A 3ª época tem lugar já na segunda metade do séc. XX e com a Declaração dos Direitos 

Humanos e marca uma mudança significativa. Esta 3.ª época caracteriza-se por um grande 

desenvolvimento da E.E., em quantidade e qualidade.  

A normalização constituiu um forte movimento nos anos recentes, influenciando de 

forma fundamental a educação especial. Baseia-se na crença de que as oportunidades e 

condições de vida das pessoas com deficiência se devem aproximar às das pessoas ditas 

"normais".  

O impacto destes princípios conduziu, no plano educativo, à integração de alunos com 

necessidades educativas especiais no sistema de ensino e resultou na saída de muitas crianças 

com deficiência das instituições onde recebiam atendimento. (Corman & Gottlieb, 1978, 

citados por Fink & Friend, 1985). 

O movimento para a integração foi evoluindo ao longo dos últimos quarenta anos, 

(Evans, 1993; Hegarty, 1993). Este movimento, que teve o seu início nos anos 60 do séc. XX, 

com grande impacto nos anos 70 do séc. XX, conduziu ao reconhecimento dos direitos das 

pessoas com deficiência, pondo em causa o sistema tradicional de educação especial. 

Para Hegarty (1993) os factores que mais contribuíram para colocar a integração no 

primeiro plano dos debates, foram os novos conceitos sobre deficiência, as reacções contra a 

categorização e mecanismos de segregação que lhes estão associados, a reorganização das 

escolas de ensino regular, a preocupação crescente pelos direitos humanos e estatutos das 
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minorias, os exemplos de práticas em países como os Estados Unidos, a Dinamarca e a Suécia, 

e a consequente difusão dessa informação. 

Marchesi e Martín (1990) salientam como pontos determinantes dessas mudanças: os 

avanços na psicologia da aprendizagem e didácticas específicas que contribuíram para o 

entendimento de que os alunos com deficiência são crianças com processos de aprendizagem 

especiais; o desenvolvimento de métodos de avaliação e as críticas às provas quantitativas de 

avaliação; a existência de um maior número de professores com formação especializada que 

questionavam e debatiam as funções de cada sistema, regular e especial; a crescente 

sensibilidade social para o direito da criança com deficiência a uma educação integradora. 

Em  muitos países, continua-se a educar crianças em escolas especiais, o que constitui 

uma forte discrepância entre teoria e prática. Segundo Hegarty (1993), não sendo de 

desprezar as enormes mudanças de atitudes a que se tem assistido, existem ainda inúmeros 

factores que estão na origem destas discrepâncias tais como as limitações pedagógicas 

existentes nas escolas de ensino regular, a inércia dos sistemas educativos e os recursos 

limitados. Por outro lado, a tão requerida aceitação da pessoa com deficiência nem sempre é 

uma realidade. 

 

 DA DEFICIÊNCIA ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO  

Existiu desde sempre uma certa confusão no entendimento acerca da educação 

especial. Fish (1985) atribuía essa confusão a factores como a própria história da educação 

especial, a mudança das responsabilidades profissionais em relação às crianças com deficiência 

e a mudança no seu relacionamento com a educação regular. 

O facto de se terem desenvolvido serviços oficiais e escolas separadas, contribuiu 

igualmente para confundir educação especial com escola especial (Fish, 1985). Os sistemas 

educativos, em função das diferentes concepções, foram-se organizando, tentando responder 

de formas diferentes aos alunos com necessidades especiais. Inicialmente a educação especial 

desenvolvia-se de forma separada, tendo posteriormente funcionado como apoio à escola 

regular. Mais recentemente, nos anos 90 do séc. XX, a educação especial iniciou um percurso 

de “integração” tentando apoiar os alunos nas salas de aula do ensino regular, como vimos no 

ponto anterior.   

Nesta evolução e na tentativa de responder aos desafios o conceito de deficiência foi 

sendo alterado e surge uma redefinição do conceito de necessidades especiais. 

A Organização Mundial de Saúde formaliza a definição de conceitos que contribuem 

para a identificação individualizada e pluridimensional da pessoa com deficiência (Zucman, 
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1991). A classificação da O.M.S. desmembra o conceito global de “handicap” em três conceitos 

articulados entre si: deficiência, incapacidade e desvantagem ou handicap.  

A deficiência é definida como a perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função 

psicológica, fisiológica ou anatómica, que pode ser durável ou transitória. 

A incapacidade é definida como a redução parcial ou total da capacidade de realizar uma 

tarefa. Esta noção representa a objectivação de uma deficiência nas actividades da vida diária, 

ou uma resposta psicológica a uma deficiência. Assim, não caracteriza o indivíduo 

directamente, mas sim a sua actividade. 

A distinção entre deficiência e desvantagem foi crucial para a compreensão do conceito 

de “necessidade educativa especial” e para o desenvolvimento dos procedimentos a 

desenvolver para lhes fazer face. Para Fish (1985) essa distinção envolve uma interacção 

dinâmica entre o indivíduo e o seu meio, reconhecendo que os efeitos da desvantagem de 

uma deficiência podem variar da infância para a idade adulta, devido às diferentes formas de 

intervenção, assim como de situação para situação. 

Como principais efeitos que variam com as circunstâncias, Fish (1985) aponta: a) as 

diferenças individuais; b) as diferenças familiares; c) as diferenças sociais; d) as variáveis de 

intervenção – qualidade, quantidade, altura e eficiência das intervenções precoces e as 

variáveis administrativas – programas ou normas que possam constituir barreiras.  

Mais recentemente a Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou e publicou uma 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) editada em Portugal 

em 2003, pela Direcção Geral de Saúde (D.G.S., 2003). 

A CIF preconiza que a funcionalidade de um indivíduo num domínio específico é uma 

interacção ou relação complexa entre a condição de saúde e os factores contextuais. Existe 

uma interacção dinâmica entre estas entidades, podendo uma intervenção num elemento 

modificar um ou vários outros elementos. Ao contrário da versão de 1980 que referia as 

“consequências da doença”, esta última versão situa a sua análise na classificação de 

“componentes de saúde”. 

A CIF está dividida em duas partes, cada uma com duas componentes: Parte 1. 

Funcionalidade e Incapacidade: a) Funções e Estruturas do Corpo e b) Actividades e 

Participação; Parte 2. Factores Contextuais: a) Factores Ambientais e b) Factores Pessoais. 

De acordo com a CIF (D.G.S., 2003) o conceito de necessidades educativas especiais é 

considerado como o resultado de: 

“Limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou vários 

domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, 
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resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, aprendizagem, mobilidade, 

autonomia, relacionamento interpessoal e participação social e dando lugar à mobilização de 

serviços especializados para promover o potencial de funcionamento biopsicossocial.” 

O conceito de “necessidade educativa especial” (N.E.E.) torna-se um conceito chave, 

mas não é isento de diversas interpretações. O modelo médico e o modelo preconizado pela 

investigação no que agora chamamos educação inclusiva implicam diferentes formas de 

organização do atendimento aos alunos, bem como diferentes formas de organização de 

recursos. 

Muitos investigadores têm tentado uma definição de necessidades educativas especiais 

que, despojada do paradigma médico tradicional, se adeque aos contextos educativos. 

Marchesi e Martín (1990) consideram que uma criança tem necessidades educativas especiais 

quando apresenta alguma dificuldade na aprendizagem ao longo da sua escolarização, 

requerendo assim uma medida educativa especial, exigindo uma atenção mais específica e 

maiores recursos educativos que os necessários para os colegas da mesma idade.  

Estes autores salientam nesta definição duas noções fundamentais: a) problemas de 

aprendizagem; b) recursos educativos. Para eles, se se falar no problema de aprendizagem, 

evitando a "linguagem da deficiência", colocar-se-á a tónica na escola e na resposta educativa; 

quanto à noção de recursos educativos necessários para responder às necessidades, ela 

remete-nos para a importância do sistema educativo ser dotado dos meios necessários para 

atender às necessidades específicas dos seus alunos. Esses recursos educativos podem passar 

por um aumento do número de professores e de especialistas, por um acréscimo e 

diversificação de material didáctico, pela supressão de barreiras arquitectónicas, mas também 

pela formação e competência dos professores, por novas formas de organização escolar e pela 

utilização de novas metodologias, permitindo, pela sua conjunção e complementaridade, uma 

abordagem eficaz das necessidades educativas especiais. 

Marchesi e Martín (1990) consideram que, apesar das críticas que se possam fazer ao 

conceito de N.E.E., é importante reconhecer o seu valor histórico que permitiu colocar a tónica 

nas possibilidades da escola e mostrar com mais clareza os objectivos da integração escolar, 

que actualmente denominamos inclusão. Essas críticas têm geralmente a ver com o conceito 

vago, amplitude exagerada que não permite diferenciar problemas que são da 

responsabilidade directa do sistema educativo, de problemas sociais ou familiares e ainda de 

dar uma visão excessivamente optimista da educação especial. 
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Referindo-se também à utilização demasiado abrangente do conceito de necessidades 

educativas especiais, Correia (2003) chama a atenção para a necessidade de o definir de forma 

clara. Assim, para este autor, os alunos com necessidades educativas especiais:  

“São aqueles que, por exibirem determinadas condições específicas, podem necessitar de 

serviços de educação especial, durante parte ou todo o seu percurso escolar, de forma a 

facilitar o seu desenvolvimento académico, pessoal e sócio-emocional” p. 18. 

A identificação de alunos que têm NEE e a consequente intervenção, nesta perspectiva, 

não devem centrar-se na problemática do aluno, ou dos alunos, mas sim no currículo, como 

afirma Marchesi (2001):  

“a situação de uma pessoa com uma condição de deficiência é única. Por consequência, 

não se trata de estabelecer critérios gerais para o ensino de alunos com algum tipo de 

incapacidade, mas sim de compreender as necessidades, os sentimentos e os pontos de vista de 

cada um dos alunos”. 

Para Jimenéz (1991) o conceito de necessidades educativas especiais está relacionado 

com:  

"as ajudas pedagógicas ou serviços educativos que determinados alunos possam precisar 

ao longo da sua escolarização, para atingir o máximo crescimento pessoal e social", p.17 

Este autor refere ainda que, tendo em conta esta concepção, a educação especial deixa 

de ser concebida como a educação de um tipo de alunos, para passar a entender-se como:  

"O conjunto de recursos pessoais e materiais postos à disposição do sistema 

educativo para que este possa responder adequadamente às necessidades que, de 

forma transitória ou permanente, possam apresentar alguns alunos", p. 17. 

Para Fish (1985) a educação especial não se define enquanto colocação dos alunos, 

mas sim em termos da capacidade da escola regular para responder às necessidades e 

diferenças individuais dos seus alunos, estando, assim, relacionada com a formação do 

professor, com os recursos e equipamentos adequados e com os currículos e situações de 

ensino adequados, da mesma forma que o está a educação regular.  

Para Walberg e Wang (1987) a educação especial pode ser definida como um conjunto 

de intervenções educativas que são adaptadas às necessidades individuais do aluno e que, 

para serem eficientes, devem  incorporar estratégias alternativas de ensino e de utilização de 

recursos, assim como flexibilidade para permitir caminhos e tempos diferentes de 

aprendizagem. Esta forma de ver a integração parte do princípio de que os alunos aprendem 
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de maneiras diferentes e de que é tarefa da escola fornecer experiências educativas que 

contemplem essas diferenças, de forma a optimizar a educação de cada aluno. 

A tónica fundamental da educação especial passou assim a colocar-se em termos de 

currículo, tendo os professores a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, ao contrário da 

tradição, em que a tomada de decisões se centralizava e dependia do sector médico. 

Progressivamente, as práticas de educação especial foram canalizadas para as escolas; 

contudo a organização das escolas não foi modificada, não se alteraram os currículos, nem as 

estratégias de ensino e de aprendizagem.  

Thomas e Loxley (2007), citando os trabalhos de Slee (1998), apresentam-nos as 

diferentes perspectivas que marcaram a forma como a educação especial e a deficiência foram 

sendo encaradas e até criticadas. Essas perspectivas passaram por perspectivas de 

categorização médica baseadas no deficit, por perspectivas sociais que vêem a deficiência 

como um constructo social, por perspectivas materialistas que vêem a deficiência como uma 

forma de exclusão criada e mantida pelo sistema económico, até às perspectivas pós-

modernas e às perspectivas dos movimentos de pessoas com deficiências.   

Thomas e Loxley (2007) ao analisarem as consequências do pensamento acerca da 

educação especial que prevaleceu no séc. XX e a sua influência nos profissionais e políticos, 

sugerem que muito desse conhecimento foi mal concebido, levando a que a educação 

especial, ao assumir o papel de um serviço paralelo à escola regular, se tornasse 

discriminatória e opressiva.  

Outros autores têm vindo a analisar os resultados das concepções acerca da educação 

especial. Kauffman, MGee e Brigham (2004) consideram que os resultados da educação 

especial e da sua preocupação em desenvolver nos alunos desempenhos próximos dos alunos 

sem deficiências conduziu, na prática, a que se considerassem algumas deficiências com sendo 

mais fáceis de “remediar” que outras. Os resultados destas concepções, segundo estes autores 

foram, para os alunos, uma crescente dependência de programas especiais e das estratégias 

de modificações e adaptações. As exigências de dotação crescente de recursos especiais nem 

sempre respondiam aos interesses futuros de uma vida autónoma e independente.  

Por outro lado, muitos investigadores (Armstrong, 2005; Thomas & Loxley, 2007) têm 

chamado a atenção para a tendência de um discurso oficial sobre educação especial 

impregnado de generosidade que, ao longo dos tempos, se foi tornando o pilar da 

fundamentação educacional. Armstrong (2005) citando os trabalhos de sociólogos e 

historiadores, refere que a educação especial, “para além do consenso humanitário…” 

apresenta “um lado escuro como sistema de regulação e de controlo de populações 

problemáticas”. 
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 UNESCO (2005) a falta de organização das escolas tem sido a maior barreira à 

implementação de políticas mais inclusivas. As novas formas de pensamento acerca das 

dificuldades dos alunos conduziu a uma reconceptualização das necessidades especiais. Para a 

UNESCO (2005), as “dificuldades sentidas pelos alunos resultam das formas como as escolas 

estão actualmente organizadas e dos métodos de ensino rígidos”. A UNESCO preconiza, 

actualmente, uma reforma da escola e à melhoria dos métodos pedagógicos de forma a 

poderem responder positivamente à diversidade dos alunos “olhando para as diferenças 

individuais não como um problema, mas como oportunidades para enriquecer a 

aprendizagem”. UNESCO (2005). 

 

4.2- CONCEITO DE APOIO EDUCATIVO 
 

 Com a introdução da concepção N.E.E deslocou-se a responsabilidade e a natureza das 

tomadas de decisão para a educação das crianças com deficiência, tendo sido reconhecido que 

o tipo de necessidades mais frequentes tinha a ver com as adaptações curriculares dos 

programas. As adaptações do currículo são concebidas no sentido de adequar Apoio Educativo 

que a criança necessita para acompanhar os programas da escola regular numa perspectiva 

mais normalizada, só excepcionalmente se concebem programas e currículos alternativos. 

Em Portugal a formalização política do regime de A.E. é decretada através do conhecido 

Regime Educativo Especial que “consiste na adaptação das condições em que se processe o 

ensino-aprendizagem dos alunos com N.E.E.”, prevendo cinco condições do princípio que 

decorrem na evolução dos conceitos de inclusão: 

1. “ A substituição da classificação em diferentes categorias baseadas em decisões de 

foro médico, pelo conceito de alunos com N.E.E., assente em critérios pedagógicos”; 

2. A crescente responsabilização da escola regular pelos problemas dos alunos com 

deficiência ou com dificuldade de aprendizagem; 

3. A abertura da escola a alunos com N.E.E., numa perspectiva de escola para todos; 

4. O mais explícito reconhecimento do papel dos pais na orientação educativa dos seus 

filhos; 

5. A consagração de um conjunto de medidas cuja aplicação deve ser ponderada de 

acordo com o princípio de que a educação dos alunos com N.E.E. deve processar-se no 
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meio menos restrito possível pelo que cada uma das medidas só deve ser adoptada 

quando se revele indispensável para atingir objectivos educacionais. 

Ao pretender-se uma igualdade de oportunidades que permita o sucesso educativo para 

todos os alunos e perante a enorme heterogeneidade com que se depara a escola, existem 

diversas formas de apoio aos alunos que apresentam mais dificuldade de aprendizagem. 

No que diz respeito ao A.E., entende-se ser um apoio com duas vertentes: uma mais 

restrita, focalizada nos passos de aprendizagem, próprios de cada aluno e sobre os 

instrumentos que favoreçam o seu desenvolvimento e reequilíbrio de ordem cognitiva e uma 

outra, de maior amplitude, que consiste num apoio regulador indirectamente ligado á 

aprendizagem, mas indispensável à motivação, à construção que o próprio aluno faz no que diz 

respeito ao sentido atribuído á sua vida escolar de ordem mais social. 

O A.E. é um conjunto de procedimentos que visa a “igualdade de oportunidades de 

acesso escolar”. 

 O A.E. tem como objectivo prestar serviços educacionais acrescidos e diversificados para 

enriquecimento, compreensão e alargamento de oportunidades educativas. 

Os Apoios e complementos Educativos actualmente procuram, não só, superar 

dificuldades, mas também descobrir talentos e desenvolver potencialidades. O alargamento do 

conceito e do âmbito de aplicação poderão ajudar a modificar a visão restrita do apoio 

pedagógico que se tem vindo a processar nas escolas, retirando a tónica do ensino e 

remetendo para as actividades de aprendizagem. 

Os A.C.E. são um dos aspectos fundamentais do nosso sistema de avaliação dos alunos 

do ensino básico. 

A L.B.S.E.P., na qual se baseia toda a actual Reforma Educativa, aprovada por largo 

consenso na Assembleia da Republica em 186, utiliza a expressão “apoios e complementos”. 

Os A.E., nomeadamente os assegurados pela E.E., devem ser encarados com dupla 

finalidade de permitir ao aluno a plena participação na vida da turma e dar-lhe o suplemento 

de treino funcional que a vida na escola por si só, de todo, ainda não lhe proporciona. 

 A estratégia dos apoios para que sejam eficientes deverá ser antecipatória das 

necessidades dos alunos relativamente às actividades que vão ser realizadas pela turma e não 

compensatória procurando recuperar eventuais atrasos. 

 Tradicionalmente os apoios procuravam a recuperação daquilo que o professor tentou 

ensinar mas não conseguiu. Os apoios implantados nas escolas, para dar resposta a alunos 
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com dificuldades na aprendizagem e problemas de comportamento, levados a cabo pelo 

ensino especial, em vez de enriquecerem a turma com práticas de integração no seu interior, 

deslocavam e desintegravam os alunos apoiados em salas e horas próprias, fora das suas 

turmas e longe do espaço de trabalho do professor da turma e das crianças suas colegas. 

 O A.E. deve, consequentemente, ajudar o aluno a participar na vida da turma e da escola 

de um modo aceitável atendendo à sua idade. O apoio permite ao aluno com N.E.E. uma maior 

participação e proporciona, situações naturais de reforço positivo com todos os reflexos na 

motivação e auto estima do aluno que daí advém. 

 No momento actual impõem-se acabar com os apoios voltados para a aquisição de 

competências completamente desfasadas da idade cronológica, que se limitam a tentar a 

recuperação de conhecimentos académicos não adquiridos e cuja aquisição muito 

frequentemente se revela impossível e, pior que isso, de todo inútil para a vida da pessoa. 

A prestação de A.E. visa o desenvolvimento dos projectos educativos das escolas, 

designadamente: 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todas as 

crianças e jovens, promovendo a existência de respostas pedagógicas 

diversificadas adequadas às suas necessidades especificas e ao seu 

desenvolvimento global; 

 Promover a existência de condições nas escolas para a inclusão sócio-educativa 

das crianças e jovens com N.E.E. 

 Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios 

relativos á orientação educativa, á interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria 

do ambiente educativo; 

 Articular as respostas a necessidades educativas com recursos existentes noutras 

estruturas e serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, da segurança social, da 

qualificação profissional e do emprego, das autarquias e das entidades particulares 

e não governamentais. 
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4.3- EDUCAÇÃO ESPECIAL E A FORMAÇÃO DOS SEUS PROFESSORES BREVE 
PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

 

Os novos princípios e tendências que se desenvolvem no campo da E.E. talvez tenham 

preocupado a UNESCO e levado os seus responsáveis a realizarem um inquérito, um dos itens 

em análise foi a formação de professores, neste âmbito apurou-se: 

 Só uma minoria de países tem formação em necessidades especiais na formação de 

professores; 

 Apenas 14 países têm uma sensibilização sobre o ensino de crianças com necessidades 

especiais na formação inicial; 

 13 países proporcionam formação em necessidades educativas especiais na formação 

em serviço para os professores do ensino regular; 

 

Verifica-se uma grande diversidade de formação no que diz respeito a especializações 

em E.E.: 

 O mais comum é uma formação básica completada com formação adicional numa 

área de deficiência; 

 É frequente ser e exigida experiência de ensino para poder entrar na E.E.; 

 Em muitos casos para trabalhar em E.E. é encorajada mas não exigida formação nesta 

área. 

Na maior parte dos países, a formação especializada inicia-se após um período de 

trabalho no sistema regular de ensino, podendo processar-se através de cursos gerais relativos 

à deficiência ou de cursos especializados para tipos específicos de deficiência. 

A preparação dos professores e as condições de ensino estão directamente ligadas à 

qualidade de ensino prestada (Pugach,1987), facto a que a UNESCO não se alheia, quando no 

relatório final dá orientações aos países-membros: 

 

“ A qualidade dos serviços educacionais para pessoas com deficiência depende da 

qualidade da formação. A formação do pessoal deverá ser uma parte integrante do plano 

nacional do país, e os requisitos de formação são para ser considerados na perspectiva dos 

grandes planos.” 
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Dentro desta perspectiva adianta algumas sugestões: 

 “ A educação especial deverá ser incluída, obrigatoriamente, nos programas de 

formação inicial e continua de todos os professores, em todos os níveis de ensino”; 

 “ Os recursos e estruturas existentes para formação de pessoal devem ser usados na 

formação do pessoal para Educação Especial. As instituições de ensino superior 

devem ser encorajadas a participar e contribuir para a formação em educação 

especial em todos os níveis de ensino”; 

 A formação de professores e outros profissionais que trabalham com pessoas com 

deficiência deve, tanto quando possível, ser implementada no país onde irão 

trabalhar ou em países com um contexto sociocultural idêntico. 

 A formação a níveis mais avançados deverá ser implementada a nível local, regional 

ou internacional e também desenvolvidos programas de formação de formadores; 

 Cursos em Educação Especial devem ser implementados para voluntários, pais, 

trabalhadores da comunidade, da saúde, etc. 

 

Directamente ligada ao professor de Educação Especial e à sua formação sugere e 

recomenda que: 

 O papel de professores de Educação Especial seja reconsiderado; 

 Os professores de Educação Especial, hoje para trabalharem como professores de 

recurso e em, diferentes situações, sejam apetrechados de skills apropriados; 

 Sejam encorajados programas de formação, não por deficiência, que preparem os 

professores para trabalhar com todo o tipo de dificuldades; 

Seja implementada especialização em uma e em mais que uma área e deficiência. 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PORTUGAL 

Em Portugal a Educação Especial sofreu uma evolução semelhante à dos restantes 

países, mas com alguma diferença em termos cronológicos. De facto, foi bem mais tarde que 
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em Portugal se iniciou o processo de integração de crianças com necessidades educativas 

especiais nas escolas de ensino regular. 

A primeira fase da educação especial em Portugal corresponde a um vazio de respostas 

às situações de deficiência. As pessoas com deficiência que não ficavam com as famílias eram 

atendidos em instituições hospitalares de carácter segregativo. Sousa, L (1998) refere que os 

primórdios da educação especial remontam em Portugal ao séc. XIX quando é criado em 1822, 

pelo Rei D. João VI, em Lisboa, o Instituto de Surdos-Mudos e Cegos. Curiosamente, D. João VI 

convidou um especialista sueco, Pedro Aron Borg, para organizar e presidir a esse Instituto, 

dando origem à primeira experiência de cooperação luso-sueca que se manteve até aos anos 

80 do séc. XX. 

A segunda fase da educação especial em Portugal é no princípio do século XX e é 

caracterizada pela existência de institutos e asilos para cegos e surdos, geralmente de 

iniciativa privada, e pela criação e desenvolvimento do Instituto António Aurélio da Costa 

Ferreira, sob a tutela do "Ministério da Instrução". (S.N.R., 1983). No início do séc. XX havia em 

Portugal dois asilos de cegos, dois institutos de cegos e dois institutos de surdos (SNR, 1983). O 

Instituto António Aurélio da Costa Ferreira foi criado em 1916, designando-se inicialmente 

como Instituto Médico Pedagógico da Casa Pia de Lisboa, tendo mais tarde adoptado o nome 

do seu fundador. Como refere Sousa, L. (1998) este Instituto destinava-se à observação e 

ensino de crianças com deficiência mental e perturbações da linguagem e dependia do 

Ministério da Instrução. Era ao Instituto António Aurélio da Costa Ferreira que competia 

orientar e coordenar os serviços seleccionando as crianças para instituições apropriadas, assim 

como fiscalizar a sua educação. Em simultâneo preparava o pessoal docente e auxiliar para 

essas instituições. Segundo Bénard da Costa (1981) o Instituto António Aurélio da Costa 

Ferreira funcionava ainda como escola para defeituosos da fala e anormais suficientemente 

educáveis. A primeira experiência de integração foi também levada a cabo por este histórico 

instituto, que orientou classes regulares com a presença de crianças com dificuldades de 

aprendizagem. Em 1941 este instituto iniciou a formação de professores de crianças anormais 

sob a tutela do Ministério da Instrução. 

Na década de 60 do séc. XX, assiste-se à criação de serviços responsáveis pela 

organização de meios educativos para crianças com deficiências, tendo sido criados internatos 

e semi-internatos. Em Portugal, na década de 60 do séc. XX, era a Segurança Social e a 

iniciativa privada que asseguravam, em grande medida, a educação de crianças com 

deficiências. Ao mesmo tempo, e devido à escassez de recursos, grupos de pais começam a 

organizar-se em associações, com carácter não lucrativo, criando centros de atendimento com 
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carácter educativo. (S.N.R., 1983). A Segurança Social é, nessa altura, também responsável 

pela formação de professores e pela organização de serviços de apoio precoce.  

Uma terceira fase tem início com a Reforma do Ensino, em 1973, consagrada na Lei nº 

5/73. O Ministério da Educação passa a preocupar-se com as crianças com deficiência, 

tornando o ensino regular extensivo a estes alunos. Foi com a reforma de 1973 que foram 

criadas as Divisões de Ensino Especial nas Direcções-Gerais do Ensino Básico e Secundário.  

Após o 25 de Abril de 1974 foram criadas as condições de modernização da Educação 

Especial em Portugal (S.N.R., 1983). A Constituição de 1976 consagra o direito ao ensino e 

igualdade de oportunidades de todos os cidadãos, obrigando-se o Estado a realizar uma 

política de integração das pessoas com deficiência. 

O Ministério da Educação começa então a preocupar-se com a integração das crianças 

no sistema regular de ensino (Bairrão, 1981). A partir de 1974, assiste- 

-se a um movimento de iniciativa de pais e técnicos que inicia a proliferação de cooperativas 

de ensino especial (CERCI) que procuram fornecer respostas educativas face à quase 

inexistência de respostas oficiais nesta área.  

Devido à cobertura deficitária que o Ministério da Educação dava, nessa época, à 

educação das crianças com deficiência, as famílias recorriam cada vez mais a estruturas de 

ensino não-oficial (Felgueiras, 1994).  

O Decreto-Lei 538/79, que determina o ensino básico obrigatório, estabelece, no que diz 

respeito às crianças com deficiências, que será assegurada a sua educação, para o que o 

Estado promoverá o desenvolvimento de condições indispensáveis. Contudo, essas condições 

estavam ainda longe de serem capazes de responder eficazmente às necessidades da maioria 

das crianças com deficiência.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986 consagra novamente como modelo a 

integração da educação especial no sistema regular de ensino, definindo a educação especial 

como uma modalidade especial integrada no sistema geral da educação, devendo reger-se por 

disposições especiais, que são, contudo, pouco explícitas.  

No início dos anos 90 do séc. XX, a publicação do Decreto-Lei nº 319/91 actualiza a 

legislação existente e preconiza, pela primeira vez, conceitos importantes, tais como: a 

substituição da classificação das deficiências por categorias, pelo conceito de necessidades 

educativas especiais, baseado em critérios pedagógicos e não médicos; a responsabilização da 

escola regular pelos problemas dos alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem; o 

reconhecimento do papel dos pais e a explicitação de um conjunto de medidas a aplicar que se 

baseia no princípio de que a educação destes alunos se deve processar no meio o menos 

restritivo possível.  



127 

 

Dos anos 90 do séc. XX até aos nossos dias a nova filosofia foi sendo implementada mas 

é a partir de 2006 que novo debate mais sistemático foi iniciado no sentido da necessidade de 

clarificar conceitos e ajustar modelos organizativos e práticas da educação especial. Em 2006, 

o Fórum de Estudos de Educação Inclusiva (FEEI) faz eco de algumas preocupações, 

nomeadamente a da “inexistência de um modelo claro para a educação especial com base no 

qual seja possível operacionalizar uma educação inclusiva” (FEEI, 2006). 

Em 2007 começa a ser discutida em Portugal, uma nova reforma da Educação Especial, 

que revoga a legislação existente, nomeadamente o Decreto-Lei 319/91 que referimos atrás.  

O novo Decreto-Lei nº 3/2008 levantou grande polémica nos meios académicos e junto 

dos professores e agrupamentos escolares, tendo sido aprovado em 7 de Janeiro de 2008. 

Através do novo Decreto-Lei foram introduzidas mudanças significativas quer a nível da 

própria organização da Educação Especial, quer ainda a nível das medidas educativas.  

 

V . FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

5.1- PRÁTICAS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PORTUGAL  
 

A educação de deficientes teve início em Portugal em 1822, por iniciativa de Freitas 

Rego através da fundação de um instituto de surdos-mudos e cegos, em Lisboa segundo Costa 

(1981). A esta iniciativa outras se seguiram, tendo como objectivo dominante na época, tornar 

o deficiente um membro activo da sociedade segundo Pereira (1988). 

Segundo Pereira (1988) a linha de pensamento pedagógico, perfeitamente actual 

resume-se, em seis princípios básicos:  

 Instrução individualizada; 

 Cuidada sequência de tarefas educacionais; 

 Ênfase na estimulação e despertar dos sentimentos da criança; 

 Preparação meticulosa do meio ambiente da criança; 

 Recompensa imediata por uma correcta execução; 

 Instrução de skills funcionais. 

No início do século, existiam em Portugal quatro institutos com os objectivos 

educativos, dois para cegos e dois para surdo, os quais, obviamente, cobriam uma pequena 
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faixa da população com deficiência. Em 1913, com o grande pedagogo Dr. António Aurélio da 

Costa Ferreira inicia-se o “Curso Normal” para especialização de professores para a educação 

dos surdos. As classes especiais a funcionarem nos institutos e instituições de assistência, 

proliferam e depressa se tornaram o lugar “ideal” para colocar os rejeitados do sistema 

educativo. 

Esta mentalidade segregacionista vai ser posta em causa com a Declaração dos Direitos 

das Crianças (1921) e dos Direitos Humanos (1948), advogando que a segregação é antinatural, 

tanto no plano social como no educativo. 

Em Portugal, é em 1946 que o Decreto-Lei nº 03/08 faz a criança de “classes especiais” 

junto das escolas primárias, destinadas inicialmente a “crianças anormais” e depois a crianças 

com inadaptações escolares e debilidades ligeiras. 

Os professores funcionavam todo o período lectivo (inferior em número de horas diárias 

ao que se processa na escola regular) com um grupo de alunos não superior a 15, em 

programas de estimulação sensório-motora, leitura/escrita e cálculo. 

Algumas destas classes especiais foram evoluindo para um regime de sala de apoio, o que 

permitiu algum diálogo e inter-relação ensino regular/ensino especial. 

Hoje, a escola especial/instituições coexiste com o sistema integrado, dispondo a 

população com deficiência de vários tipos de resposta educativa. 

Em 1990/91, verificava-se que 6922 professores exerciam funções em escolas especiais, 

sendo que apenas 22 (3%) possuíam formação especializada. 

A maior parte das respostas em E.E. (82%) é dada pelo Ensino Integrado, a cargo das 

Equipas de Educação Especial, sob a tutela das Direcções Regionais de Educação. Estas equipas 

actuando em todo o país organizam-se por sectores – visuais; auditivos, motores e, mais 

recentemente mentais – e são constituídas basicamente por professores distribuídos por três 

níveis de ensino. Apenas 21,1% (602) do total dos professores a exercerem funções nas 

equipas (2850), em 1990/91, possuíam formação especializada. 

O objectivo principal destas equipas é a integração familiar, social e escolar das crianças 

deficientes e, para o conseguir, verificam-se diferentes formas de actuação: 

 Apoio domiciliário aos pais e à criança nas primeiras idades; 

 Apoio pedagógico individual ou em pequenos grupos, com periodicidade variável, na 

escola onde a criança está integrada; 
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 Sensibilização e educadores e professores das classes regulares, seja através de 

encontros informais, seja através de acções de formação; 

 Produção de material didáctico especial; 

 Difusão de equipamentos e material escolar; 

 Contacto com os recursos da comunidade que podem intervir de qualquer forma no 

processo educativo da criança.1 

O regime itinerante traz vantagens importantes, dado que permite o desenvolvimento 

e educação da criança no seu ambiente natural, com acesso a uma resposta para o seu 

problema específico. O professor desloca-se ao local onde decorre o quotidiano da criança, 

periodicamente, variando a frequência em função das necessidades educativas da criança, da 

distância do local à sede da equipa, das qualidades pedagógicas e atitude do professor do 

ensino regular e, ainda, da capacidade de resposta do professor de apoio. Apoio itinerante tem 

se processado com crianças com deficiência visual, motora ou auditiva ligeira e média; 

recentemente iniciou-se este tipo de apoio a crianças com dificuldades de aprendizagem. 

O regime fixo, normalmente coincidente com a acção exercida em sala de apoio ou 

núcleo de apoio, pressupõe a concentração de um grupo de crianças com problemas, num 

mesmo estabelecimento de ensino, o que implica a existência de uma ou mais salas onde um 

ou mais professores permanecem durante os períodos lectivos, prestando um apoio 

especializado aos alunos que ai se deslocam, em períodos de tempo variáveis em duração e 

frequência. São alunos com: 

 Necessidades educativas diversas que exijam um apoio diário ou muito frequente; 

 Deficiência auditiva profunda; 

 Debilidade mental. 

Encontram-se, pois vários tipos de resposta a criança com problemas no sistema regular 

de ensino, proporcionadas pelo ensino integrado: 

 Apoio itinerante; 

 Sala de apoio; 

 Núcleo de apoio; 

 Utilização de ateliers. 

                                                 
1
 (Secretariado Nacional de Reabilitação, 1985) 
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 Utilização de actividades de tempos livres; 

 Trabalho com a professora da classe de dentro da sala de aula. 

De destacar que os três primeiros modelos apresentados são os mais utilizados pelos 

professores das equipas de educação especial, incidindo qualquer deles, no primeiro ciclo do 

ensino básico, num apoio directo ao aluno, individualmente ou em pequenos grupos. Os 

ateliers têm como objectivo principal o desencadeamento de actividades viradas para uma pré 

- profissionalização as “actividades de tempos livres” visam uma integração social e/ou escolar. 

O trabalho em equipa, professor de apoio/ professor d ensino regular, dentro da sala de 

aula é raramente praticado. Esta prática, se bem ponderada, poderia dinamizar e introduzir a 

necessária e tão desejada mudança no tradicional sistema de ensino português. 

O “interior” da acção pedagógica exercida por professores de E.E. não está investigado 

nem divulgado. Situações pontuais apresentadas em encontros ou seminários são de difícil 

acesso e dão uma visão muito parcelar da realidade. 

A integração os alunos portadores de deficiências nas escolas regulares, através de novos 

princípios orientadores são preconizados: 

 Substituição da classificação em categorias baseadas em decisões do foro médico pelo 

conceito “necessidades educativas especiais”, baseadas em critérios pedagógicos; 

 Responsabilização da escola regular pela educação de todos os alunos, numa 

perspectiva da “escola para todos”; 

 Reconhecimento do importante” papel dos pais” na orientação educativa dos seus 

filhos; 

 Educação do aluno com necessidades educativas especiais no meio, o menos restritivo 

possível. 

Estes princípios terão de desencadear uma série de medidas que envolverão todos os 

intervenientes no processo educativo e, de uma forma muito particular, o professor de 

educação especial. Assim, a acção educativa poderá ou deverá ser complementada com as 

seguintes medidas: 

 Equipamentos especiais de compensação; 

 Adaptações materiais; 

 Adaptações curriculares; 
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 Condições especiais de matrícula; 

 Condições especiais de frequência; 

 Condições especiais de avaliação; 

 Adaptação na organização de classes ou turmas; 

 Apoio pedagógico acrescido; 

 Ensino especial. 

PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFESSORES DE ENSINO REGULAR EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

O pensamento do professor de ensino regular sobre o seu papel e funções na inclusão 

foi estudado nos anos 90 do séc. XX no âmbito de uma linha de investigação que parte da 

análise do pensamento do professor, com o pressuposto de que aquilo que o professor, como 

profissional competente, faz na escola e aquilo que ele pensa da inclusão, têm uma ampla 

influência na forma como este a põe em prática e a desenvolve. São trabalhos que consideram 

o professor como sujeito activo que constrói significados e gera conhecimentos para fazer face 

à prática integradora (Parrilla, 1992; Zeichner, 1993). 

Illán (1989) desenvolveu, também em Espanha, uma investigação que acompanhou o 

processo de implementação da integração na Região de Múrcia e estudou a perspectiva dos 

professores implicados. Essa investigação foi desenvolvida em três fases, que corresponderam 

aos três trimestres do ano lectivo. Nas duas primeiras, foi utilizado um questionário e uma 

entrevista semi-directiva. Na terceira fase foram feitas novas entrevistas para confirmação. As 

conclusões apontam para que as mudanças que se produziram da primeira para a segunda 

fase se referem sobretudo à assimilação ideológica do projecto de integração. A nível de 

outras categorias estudadas – elaboração de programas e dinâmica da sala – não houve 

alterações causadas pelo plano da integração na região. Este estudo também chama a atenção 

para que a adopção de uma filosofia integradora não é suficiente para a sua implementação 

efectiva. O facto de se assumir a integração como filosofia será apenas um primeiro passo de 

todo o processo. 

Pastor e Jiménez (1994) desenvolveram várias investigações a nível das perspectivas que 

os professores de ensino regular e de ensino especial mantêm sobre a integração/inclusão de 

crianças com deficiências visuais. Foram efectuados três estudos de 1990 a 1994: 1) em 1990 

sobre o clima nas escolas onde os alunos com deficiência visual estavam incluídos; 2) em 1991 

sobre a situação destes alunos nas escolas; e 3) em 1994 sobre as perspectivas dos professores 
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sobre a inclusão. Os três estudos focaram dois tópicos: as perspectivas e as adaptações de 

ensino. 

Por perspectivas, os autores entendem a definição feita por Tabachnick e Zeichner, 

citados por Pastor e Jiménez (1994): "uma série de ideias e acções coordenadas que o 

indivíduo utiliza para se confrontar com situações problemáticas", diferindo das atitudes 

porque incluem acções e não apenas uma disposição para agir. Assim, o objectivo ao adoptar 

este constructo, foi estudar ao mesmo tempo as opiniões e os comportamentos dos 

professores. Os instrumentos utilizados foram entrevistas semi-estruturadas e observações 

das salas de aula. 

No que diz respeito às perspectivas dos professores de ensino regular, as suas respostas 

apontaram para o número excessivo de alunos na turma, sendo este visto como grande 

obstáculo devido à disparidade de níveis que existiam entre os alunos e à necessidade de 

preparar diferentes trabalhos. Consideravam também que a sua experiência era problemática 

ou insatisfatória. As conclusões acerca dos professores de ensino regular apontadas por Pastor 

e Jiménez (1994) indicam que o clima de opinião da escola não parece determinar a 

perspectiva destes professores acerca da inclusão e que os professores experimentavam uma 

situação de conflito, queixando-se de falta de apoio e sendo frequentes as manifestações e 

sentimentos de incapacidade.  

Richmond e Smith (1990) levaram a cabo, no Reino Unido, um estudo sobre as 

perspectivas dos professores de ensino regular sobre o aconselhamento e apoio de que 

necessitariam para fazer face às necessidades dos seus alunos. A investigação incluiu 

entrevistas aos professores, tendo sido também utilizados questionários e observação informal 

e estruturada.  

Os resultados apontaram para vários aspectos importantes: os professores 

consideravam o aconselhamento e apoio fornecido como sendo de pouco valor, já que, os 

profissionais que o faziam pareciam não compreender o contexto no qual os professores 

tinham que ensinar; os professores pediam uma maior frequência de contactos com esses 

profissionais e viam como positivo que lhes fosse informado e explicado o diagnóstico das 

dificuldades, os programas e materiais de ensino, vendo também como positiva a formação 

em serviço; os professores eram muito sensíveis à importância das relações interpessoais e 

gostariam de partilhar as suas opiniões com os outros profissionais num clima de respeito e 

compreensão mútua; consideravam, por fim, que o ensino directo aos alunos pelo professor 

de educação especial era positivo, mas não excluíam a hipótese de apoio e ensino cooperativo 

dentro da sala de aula. 
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Actualmente, já no séc. XXI, a investigação sobre o pensamento e as percepções do 

professor de ensino regular continua a desenvolver-se e, se é verdade que mais de 20 anos se 

passaram desde as investigações que referenciámos atrás e que a educação inclusiva é agora 

uma realidade em muitos países ocidentais, também parece que as preocupações são as 

mesmas e que os resultados apontam ainda para insuficiência de formação e a falta de apoios 

dentro da sala de aula (Heiman, 2004). No estudo comparativo entre professores ingleses e 

israelitas, desenvolvido por Heiman, (2004) o objectivo foi o de analisar perspectivas, 

expectativas e necessidades desses professores em relação à educação inclusiva. Os resultados 

apontaram preocupações comuns no que diz respeito ao que pensavam ser a insuficiência de 

formação e a falta de ajuda adicional dentro da sala de aula, considerando o apoio como 

crucial para o sucesso da inclusão. As necessidades dos professores relacionavam-se com mais 

orientação e consulta com colegas que permitisse utilização de metodologias e estratégias de 

ensino eficientes, no caso dos professores israelitas, e mais apoio especializado na construção 

de aulas e apoio dos pais, no caso dos professores ingleses. Ambos os grupos esperavam maior 

compreensão e consideração dos directores das escolas, assim como abertura por parte dos 

seus colegas. As conclusões deste estudo apontam ainda para que os professores parecem, ser 

mais favoráveis em relação às políticas de inclusão se participarem nas decisões acerca da 

inclusão nas suas salas de aula. A investigação de Salisbury e McGregor (2002) aponta também 

para a importância da participação dos professores nas tomadas de decisão da implementação 

da inclusão nas suas salas de aula.  

A investigação de Horne, Phyllis e Timmons e Vianne (2009) aponta para que os 

professores se preocupam com o tempo para planificação, com a identificação das 

necessidades de todos os alunos e com o seu desenvolvimento profissional para responderem 

com eficiência à crescente diversidade de necessidades nas suas classes. 

Forlin, Keen e Barret (2008) identificaram duas categorias de preocupações maioritárias nos 

professores que trabalham com alunos com necessidades especiais, sendo que a primeira 

categoria se relaciona com o comportamento dos alunos, nomeadamente a capacidade de 

concentração e de comunicação, e a segunda categoria se relaciona com a competência 

profissional percebida. 

Ainscow (1997) considera que é indispensável que os professores sejam ajudados a 

organizar o seu trabalho de forma a poderem assegurar o sucesso de todos os alunos. Para 

Ainscow (1997) existem alguns factores muito importantes para a valorização profissional dos 

professores. Esses factores não têm necessariamente a ver apenas com recursos materiais, 

mas têm sobretudo a ver com a possibilidade de serem criadas oportunidades para explorar 

formas diferentes de desenvolver as práticas, utilizando estratégias de reforço da auto-
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confiança que apoiem as decisões que venham a tomar. Por outro lado, os professores 

precisam de ser apoiados na experimentação e reflexão sobre as suas práticas e os efeitos 

destas sobre os alunos. Ainscow (2007) põe, mais uma, vez a tónica na importância da cultura 

de escola para ajudar os professores a encontrar formas mais inclusivas de desenvolver o seu 

trabalho. No centro do processo de mudança, Ainscow (2007) coloca o desenvolvimento de 

uma linguagem comum acerca das práticas. 

A disponibilidade de apoios mais eficientes continua a ser um factor que os professores 

consideram importante para o desenvolvimento de uma educação inclusiva eficaz. 

(Leatherman, 2007; Ainscow, 1997).  

Na investigação realizada por Leatherman (2007) foram estudadas as percepções dos 

professores acerca da inclusão e os factores e recursos que influenciavam as suas salas de aula 

inclusivas. A análise de conteúdo das entrevistas realizadas revelou cinco temas considerados 

como fundamentais na inclusão: a percepção de que a sala de aula regular é o melhor local 

para a educação de crianças com necessidades especiais; a necessidade de formação; a 

importância de experiências positivas como promotoras de atitudes positivas face à inclusão; a 

necessidade de apoio da comunidade escolar e a necessidade de serem consultados acerca da 

tomada de decisão dos responsáveis pelas políticas da escola. 

Para podermos compreender o papel e as funções dos professores de ensino regular na 

inclusão, iremos rever algumas investigações que analisaram o tipo de actividades que 

desenvolvem estes professores nas suas salas de aula, com os alunos com necessidades 

especiais. 

Quanto às modificações que os professores fazem, apontam para a adopção de 

dinâmicas que estabelecem fluxos de trabalho paralelo (o grupo de alunos com necessidades 

especiais desenvolvia um trabalho diferente do resto do grupo). Além disso, o código 

disciplinar era também diferente, sendo as normas mais flexíveis, ou existindo, em alguns 

casos, um duplo código disciplinar. O padrão das aulas ajustava-se à realização das diferentes 

tarefas, em termos de apresentação, desenvolvimento, apoio e critérios de avaliação: A 

apresentação das tarefas era individual e não para o grande grupo e, por isso, os alunos com 

necessidades especiais recebiam menos informações; os objectivos finais das tarefas também 

variavam, inclusive no tempo de duração geralmente mais pequeno para os alunos com 

necessidades especiais; o apoio para os alunos da turma era proveniente de livros, enquanto 

os alunos com necessidades especiais contavam apenas com o apoio do professor; no que diz 

respeito à avaliação, com os alunos com necessidades especiais, esta era directa, sendo o 

aluno apenas informado se a tarefa estava ou não bem realizada, enquanto com os outros a 

avaliação era mais interactiva. 
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Assim, os professores de ensino regular, mais do que diversificar e individualizar, 

tendiam a duplicar tanto a organização como a abordagem didáctica.  

Na revisão da investigação que Fuchs, Fuchs, Hamlett, Phillips e Karns, (1995) 

apresentam sobre as adaptações que os professores de ensino regular fazem para 

responderem às necessidades dos alunos, e no que diz respeito às adaptações de rotina, estes 

autores concluem que os professores efectuam níveis de adaptação muito fracos. Os 

professores ensinam para um único e grande grupo e as suas aulas incorporam pouca ou 

nenhuma diferenciação em função das necessidades dos alunos. Perante a evidência de que os 

professores tendiam a evitar as adaptações de rotina, Fuchs, Fuchs, Hamlett, Phillips e Karns 

(1995) desenvolveram múltiplas investigações, em diferentes áreas académicas, que 

pretendiam explorar métodos de reestruturar a organização da sala de aula de forma a 

promover o uso de adaptações de rotina. As conclusões apontam para melhores desempenhos 

dos alunos com este tipo de adaptações, do que com a organização tradicional da sala de aula. 

Contudo, as conclusões também apontam que, para alguns alunos, estas adaptações eram 

insuficientes, sendo necessário introduzir adaptações especializadas. Na revisão da 

investigação acerca do uso deste segundo tipo de adaptações – especializadas – estes autores 

concluem que os professores não as introduzem de forma natural, efectuando poucas 

mudanças nas suas aulas em função das dificuldades dos alunos. 

A investigação de Cardona (2003) explorou, através da utilização da Teaching 

Adaptation Scale, as percepções dos professores acerca das adaptações de ensino em salas de 

aula inclusiva, assim como a sua viabilidade, eficiência e desejo de implementação tendo os 

resultados evidenciado uma aceitação moderada; contudo os professores não percebem essas 

adaptações como muito viáveis, eficientes ou desejáveis. Cardona (2003) afirma que, sendo a 

realidade actual das salas de aula muito diferente do passado, existe uma grande necessidade 

de mudar práticas e padrões de resposta. A formação de professores deve assim considerar 

uma formação que responda aos novos desafios e ajude a responder de forma satisfatória à 

variedade de necessidades dos alunos. 

Martínez (2003) investigou nos Estados Unidos, as adaptações de ensino para alunos 

com necessidades especiais, tentando perceber qual o impacto das atitudes acerca da inclusão 

e da eficácia de ensino nessas adaptações. Este estudo pretendeu determinar o efeito de um 

curso de educação especial para professores de ensino regular nas atitudes e crenças de auto-

eficácia em relação a adaptações de ensino. Os resultados dos pré-testes e pós-testes não 

mostraram diferenças significativas, contudo os dados qualitativos mostraram relações entre 

atitudes positivas, aumento de conhecimentos e confiança e a vontade para efectuar 

adaptações no ensino. 
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No seu conjunto, estes estudos desenvolvidos ao longo dos últimos 20 anos, não só 

mostram o interesse crescente pelo pensamento e pela actuação do professor do ensino 

regular na inclusão, como nos mostram que a panorâmica não é a mais agradável. Se, por um 

lado, a legislação em muitos países assume claramente que o professor de ensino regular é 

uma peça-chave do processo de inclusão, a verdade é que não parece ter havido muito 

investimento na informação e preparação destes professores para uma educação inclusiva 

com qualidade. 

Porter (1994) considera que as perspectivas tradicionais da educação especial 

conduziram a dificuldades do professor de ensino regular que, por sua vez, conduziram a 

dificuldades para lidar com este tipo de alunos. Para este autor é fundamental que os 

professores de ensino regular assumam a responsabilidade dos progressos de todos os seus 

alunos, sendo, para tal, necessário criar perspectivas alternativas nas práticas da educação 

especial. Essas alternativas são, a seu ver, as seguintes: perspectiva inclusionista versus 

perspectiva tradicional; tónica na sala de aula versus tónica no aluno; avaliação dos factores de 

ensino/aprendizagem versus avaliação dos alunos por especialistas; resolução de problemas 

colaborativos versus diagnóstico e resultados prescritivos; estratégias para os professores 

versus programa para o aluno; meio normal adaptativo versus colocação em programas. 

A criação de aulas inclusivas, segundo Ainscow (1997) tem um sucesso maior quando o 

professor planifica para todos os alunos e quando utiliza de forma mais eficiente os recursos 

na sala de aula, sendo que os recursos naturais disponíveis são os próprios alunos, que devem 

ser utilizados como fontes de experiências e de desafio. O poder dos pares, como lhe chama 

Ainscow (1997) constitui um recurso fundamental, ao permitir o trabalho cooperativo e à 

criação de ambientes mais ricos do ponto de vista educativo. A flexibilidade e a capacidade de 

mudar planos e práticas de acordo com a reacção dos alunos são consideradas por Ainscow 

(1997; 2003), como factores chave nas práticas dos professores.  

 

 PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA INCLUSÃO 

O professor de educação especial é, em Portugal, um professor especializado, ainda 

que, na prática, possa ser um professor de ensino regular sem uma formação especializada, 

que se encontra recrutado por concurso numa escola ou agrupamento de escolas. A sua 

função foi inicialmente regulada pelo Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto e pelo Despacho 

173/ME/91. O Despacho conjunto n.º 105/97 definia a prestação de apoio educativo a alunos 

com necessidades educativas especiais. Este Despacho adopta os princípios da educação 

inclusiva e substitui a designação de “professores de educação especial” pela designação de 
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“docentes de apoio educativo”, definindo-o como "o docente que tem como função prestar 

apoio educativo à escola no seu conjunto, ao professor, ao aluno e à família, na organização e 

gestão dos recursos e medidas diferenciados a introduzir no processo de 

ensino/aprendizagem" (Despacho 105/97, Ponto 3, alínea a). 

De acordo com o estipulado as funções do docente de apoio educativo, designação que 

este despacho deu então aos professores de educação especial, eram: 

"a. Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógicas da escola na 

detecção de necessidades educativas específicas e na organização e incremento dos 

apoios educativos; 

b. Contribuir activamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos 

de forma a promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e dos jovens 

da escola; 

c. Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógicas da escola e com 

os professores na gestão flexível dos currículos e na sua adequação às capacidades e 

aos interesses dos alunos, bem como às realidades locais; 

d. Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 319/91, de 

23 de Agosto, relativas a alunos com necessidades educativas especiais; 

e. Apoiar os alunos e respectivos professores, no âmbito da sua área de     

especialidade, nos termos que forem definidos no plano educativo da escola; 

f. Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo da escola numa 

perspectiva de fomento da qualidade e da inovação educativa.” 

Em 2006 é criado o Quadro de Educação Especial (Decreto-lei nº 20/2006, de 31 de 

Janeiro) que define as normas para a colocação de professores de educação especial, e 

organiza essa colocação por categorias visando o:  

“Preenchimento dos lugares de educação especial destinados a promover a existência de 

condições para a inclusão sócio-educativa de crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais de carácter prolongado, nomeadamente a) 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; b) com surdez moderada, 

severa ou profunda, com graves problemas de comunicação, linguagem ou fala; c) com 

cegueira ou baixa visão.” Decreto-Lei nº 20/2006, de 31 de Janeiro. 
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O professor de educação especial, deixa assim de desenvolver funções de apoio à 

escola e ao professor e passa a desempenhar funções de apoio ao aluno com necessidades 

prolongadas. Conforme afirmam Sanches e Teodoro (2007) “recuam-se várias décadas em 

termos do discurso e das práticas educativas que visavam a construção de escolas de todos, 

para todos e com todos”.  

As exigências que sobressaem das funções do professor de apoio/educação especial, 

bem como das equipas de coordenação, remetem-nos para um profissional altamente 

qualificado. O seu trabalho situa-se a nível dos alunos, professores e pais, e ultrapassa esse 

âmbito, já que estabelece ligação com serviços da comunidade. Esta situação não é exclusiva 

do nosso país.  

A legislação em muitos países aponta para um super-especialista, que além de funções 

de perito em reabilitação, prevenção, individualização, orientação e coordenação inter-

institucional, deve ainda ser capaz de integrar e articular diversas intervenções no âmbito 

multidisciplinar, com as necessidades específicas de cada aluno. Segundo Parrilla (1992), a 

percepção destes profissionais como super especialistas conduziu ao surgimento de conflitos e 

problemas na sua prática nas escolas, pois existia uma tendência para lhes ser atribuída toda a 

responsabilidade sobre os alunos com necessidades especiais, assim como toda a 

responsabilidade pelas experiências negativas. 

O papel do professor de educação especial tem vindo a ser amplamente estudado desde 

que a inclusão tem vindo a ser implementada nas escolas. 

As actividades geralmente desempenhadas por estes professores, segundo o estudo de 

Hegarty, Pocklington e Lucas (1981), no Reino Unido eram: 

a. O ensino dos alunos com necessidades educativas especiais – esta actividade é claramente 

assumido como essencial; 

b. A avaliação e registo dos progressos do aluno – actividade desempenhada de variadas 

formas. 

c) Actividades administrativas – os professores consideraram estas actividades muito pesadas, 

por ocuparem muito tempo. São geralmente actividades de rotina, tais como registos, 

requisições de material, envio e arquivo de correspondência.  

d. Divulgar informações na escola. 

e. Seguir e avaliar o processo de integração dos alunos. 

f. Relacionar-se com os serviços exteriores à escola. 

g. Desempenhar papéis que pertencem a outros técnicos, na ausência deles. 
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h. Estabelecer o contacto e apoio dos pais. 

A figura do professor de apoio/educação especial tem sido objecto de investigação 

acerca de questões importantes como o seu papel e funções, tipos de apoio, onde e como os 

realizar, dando-nos conta dos problemas que se colocam mais frequentemente.  

Tal como vimos para os professores de ensino regular, também no caso dos professores 

de educação especial foram feitos estudos que pretendiam analisar o que pensavam estes 

professores sobre o seu papel e funções na inclusão. 

White e Calhoun (1987) desenvolveram uma investigação sobre as percepções dos 

professores de educação especial das suas responsabilidades no processo de identificação e 

colocação dos alunos com necessidades especiais, identificando uma série de 

responsabilidades. Os professores de educação especial viam-se como elementos centrais, 

com responsabilidades centrais em todas as fases do processo (desde a identificação até à 

colocação), referindo vertentes muito amplas, desde a informação inicial ao professor de 

ensino regular, a observação do aluno, a coordenação das comunicações entre os 

intervenientes, o desenvolvimento de programas individuais, a coordenação das metas e o 

encorajamento dos pais e dos professores. A forma como os professores desempenham estas 

funções é influenciada por factores de ordem sociopolítica, pelo que os autores consideram 

fundamental que os professores tenham uma consciencialização desses factores de forma a 

poderem controlá-los, em vez de serem controlados por eles. 

Os estudos referidos apontavam, já nas décadas de 80 e 90 do séc. XX, para alguns 

aspectos fundamentais a ser tidos em conta na organização da educação inclusiva, em especial 

a definição de papéis e funções dos professores de educação especial, os modelos de 

cooperação e articulação desses papéis com o papel do professor de ensino regular, a própria 

integração dos professores de educação especial nas escolas e nas equipas multiprofissionais, 

bem como a consciencialização e preparação destes professores na execução de tarefas 

complexas e com múltiplos factores intervenientes. 

Contudo, existia uma grande dificuldade em atribuir funções concretas aos professores 

de E.E., pois estas, como vimos no ponto anterior, complementam e/ou dinamizam as 

competências de todos os outros profissionais intervenientes, incluindo os pais e os 

profissionais de serviços externos à escola. Como apontava Gortázar (1994): 

"É arriscado pensar que, no mesmo profissional, podem confluir tantos conhecimentos e 

destrezas. É mais realista pensar que este conjunto de habilidades pode reunir-se mediante a 

colaboração de distintos profissionais agrupados num departamento de apoio à escola", p. 50. 
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As funções que, para esta autora, deveriam ser atribuídas a estes professores, ou como 

sugere, ao "departamento de apoio" repartem-se por três níveis diferentes: 1. o apoio à 

escola; 2. o apoio ao professor; 3. o apoio ao aluno. 

Biott (1991) considerava que o papel do professor de educação especial é um papel em 

transição, sobretudo devido às mudanças ocorridas na educação especial e na expansão da 

inclusão, sendo, contudo, evidente que estes professores são vistos como peça chave na 

promoção e apoio ao desenvolvimento das escolas. Citando a classificação elaborada por Dyer 

(1988), Biott (1991) referia que as funções destes professores se dividem em três grandes 

categorias: 1) o apoio aos alunos; 2) o apoio ao professor; 3) o apoio a nível do currículo. 

No que diz respeito ao apoio aluno, a organização tradicional da educação especial nas 

escolas regulares recorreu a modalidades de apoio diversas, que se têm denominado de 

variadas formas. Fish (1989) refere-se a três modalidades mais comuns:  

1. "Ensino colaborativo" – sendo ainda, nessa época, a modalidade menos usada é, para 

este autor, a mais prometedora. Consiste no apoio do professor de educação especial dentro 

da sala de aula e implica que os procedimentos em relação aos alunos com necessidades 

especiais sejam organizados e partilhados pelo professor de ensino regular e pelo professor de 

educação especial. São referenciadas três variações desta modalidade: team-teaching (o 

professor de educação especial tem a responsabilidade de consciencializar os outros 

professores para as necessidades dos alunos); co-teaching (o professor de educação especial 

desenvolve o seu trabalho dentro da sala de aula, planifica em conjunto com o professor de 

ensino regular e partilha o desenvolvimento das actividades da turma, sendo o papel de apoio 

alternado pelos dois professores) e support-teaching (o professor de educação especial 

trabalha dentro da sala, apoiando individualmente os alunos com dificuldades). Fish (1989) 

chama a atenção para que os professores de ensino regular, habituados a trabalharem 

sozinhos com uma turma, mostraram dificuldade em aceitar esta modalidade, provavelmente 

pelo receio da exposição a que ficariam sujeitos. A entrada de outro professor na sala pode 

também criar problemas de relação pessoal e profissional entre ambos. 

2. O apoio fora da sala de aula (withdrawal) – os alunos são apoiados individualmente, 

ou em pequenos grupos fora da sala de aula, por vezes em salas de apoio bem equipadas, por 

vezes em recantos da escola, sem condições. O grande problema que surge nesta modalidade 

é a dificuldade de coordenação e informação entre os professores, bem como o afastamento 

do professor de ensino regular, que delega o ensino do aluno no professor de educação 

especial. 

3. A classe especial dentro da escola regular – era geralmente utilizada para alunos com 

deficiências mais severas. Pode proporcionar uma educação especial de qualidade e pode ser 
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um bom ponto de partida para a inclusão, já que possui o potencial para desenvolver relações 

entre os professores e os alunos. Contudo, corre também o perigo frequente de se isolar e não 

ter capacidade para desenvolver programas adequados aos seus objectivos. 

Esta última modalidade não existe actualmente em Portugal, contudo, as modalidades 

anteriores continuam a desenvolver-se e ser objecto de análise. Em Portugal, como referimos 

atrás, estas salas de apoio permanente deixaram de existir, mas foram criadas pelo Decreto- 

Lei 3/2008 as Unidades de Multideficiência em escolas de referência, que respondem aos 

alunos com deficências mais graves. 

Em qualquer uma destas modalidades há pressupostos comuns: a necessidade de 

trabalho de cooperação entre os professores (a nível de planificação e ensino) e a necessidade 

de tempo para o professor de educação especial poder estar na sala de aula, o que implica 

menos alunos e menos escolas a apoiar. (Fish, 1989; Williams, 1993). 

Foram desenvolvidos alguns estudos acerca das vantagens e desvantagens de cada uma 

destas modalidades, procurando saber em que consiste, na prática, o trabalho dos professores 

de educação especial, com os alunos com necessidades especiais em cada uma delas e como 

eram vistas pelos professores.  

O estudo de Illán (1989) em Espanha, abordou também os tipos de apoio nos Centros 

Educativos. Os professores de ensino regular e de educação especial foram questionados 

sobre as modalidades de apoio que desenvolviam e sobre a sua visão particular acerca destas. 

Os resultados apontaram para aspectos que nos parecem relevantes: 

- A modalidade de apoio fora da sala foi a que gerou maior insatisfação pelas 

dificuldades acrescidas que coloca aos professores na tarefa de coordenação e planificação, 

provocando o aparecimento de percepções negativas sobre os professores de educação 

especial e um entendimento das suas funções como especialista alheio às práticas educativas 

do professor de ensino regular; 

- A modalidade de apoio dentro da sala de aula gerou um maior grau de satisfação e 

uma facilitação da coordenação e partilha de práticas, já que permitiu condições para que os 

professores colaborassem; 

- A modalidade de apoio combinada surge como alternativa capaz de evitar os 

condicionalismos do tempo escasso de apoio e do número de professores de educação 

especial, assim como a possibilidade de evitar o desfasamento entre o aluno com necessidades 

especiais e o resto da turma.  

Parrilla (1992) o modelo de apoio dentro da sala de aula foi controverso em Espanha, já 

que gerava uma duplicidade de papéis dentro da mesma sala, tendendo os professores a 

referir tensões inerentes ao tipo de trabalho, ao papel de autoridade face aos alunos e às 
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responsabilidades face ao progresso do aluno. Como vantagens, esta autora assinala a 

facilitação da inserção do aluno no seu grupo natural, bem como a coordenação entre os 

professores. 

Em Portugal, o estudo de Sanches e Teodoro (2007) analisou as práticas dos professores 

de educação especial na região de Lisboa encontrando como modalidade de intervenção mais 

praticada o apoio directo ao aluno, relacionando-se este tipo de apoio com a formação 

especializada por categorias, que parece perpetuar os modelos utilizados no período da 

integração. O local de apoio é a sala de aula, ao lado do aluno. Para Sanches e Teodoro (2007) 

com a utilização maioritária desta modalidade o professor de educação especial:  

“perde em estatuto como professor parceiro do professor da classe, e consequentemente 

em identidade profissional inerente a esta função específica” (Sanches & Teodoro, 2007, 

p.142). 

Por outro lado o papel e funções do professor de educação especial devem ser definidos 

e desenvolvidos de forma a melhorar a qualidade do seu apoio às escolas e aos professores de 

ensino regular e, como consequência, aos alunos com necessidades especiais.  

Como exemplo da transformação do papel do professor de educação especial, citaremos 

as mudanças ocorridas no Canadá e reportadas por Porter (1994). Este autor desenvolveu 

algumas experiências que pretenderam apoiar escolas no desenvolvimento de um sistema 

inclusivo. No que diz respeito aos professores de educação especial, o seu papel foi 

reestruturado, sendo a sua principal responsabilidade a de dar apoio ao professor de ensino 

regular no desenvolvimento de estratégias e actividades na sala de aula. As funções destes 

professores, que passaram a chamar-se "professores de métodos e recursos" eram variadas, 

mas eram organizadas sempre em termos do apoio aos professores para resolver problemas e 

encontrar as melhores alternativas de ensino. Esta experiência, levada a cabo a nível de vários 

distritos do Canadá, demonstrou que os professores de educação especial que eram 

considerados como tendo uma grande experiência de ensino, obtiveram sucesso com as novas 

tarefas que desempenharam, sendo vistos pelos professores de ensino regular como 

profissionais competentes. Nos resultados dos questionários efectuados, os professores de 

educação especial referiram a importância de terem experiência de sala de aula, sem a qual 

não teriam credibilidade perante os seus colegas de ensino regular. Para Porter (1994) uma vez 

que o trabalho destes professores era muito variado (trabalho com alunos, professores, 

administradores e pais), existia a necessidade de que fosse flexível. Este autor assinala que 

estes professores devem desenvolver qualidades desejáveis para levarem a cabo de forma 

eficiente todas as suas tarefas, apontando as seguintes: 



143 

 

- Ser capazes de conduzir o staff da escola a desenvolver expectativas positivas face aos 

alunos com deficiências; 

- Ter confiança nos professores e em que estes, mesmo quando nunca ensinaram alunos 

com necessidades especiais, podem responder positivamente às mudanças; 

- Ser persistentes no desenvolvimento de estratégias; 

- Ser positivos e optimistas. 

Como pré-requisitos para a sua competência, os professores de educação especial, 

consideraram ser fundamental ter capacidades organizativas, de comunicação e de 

determinação para resolver as dificuldades que surgem diariamente. Depois destas qualidades, 

os professores pensavam que necessitavam de desenvolver outras mais específicas, tais como 

dirigir reuniões, fazer avaliações, elaborar programas individuais. Porter (1994) conclui que 

uma das qualidades mais importantes destes professores será a de se comprometerem 

activamente na sua própria formação. 

A investigação acerca do papel dos professores de educação especial também se tem 

debruçado sobre a importância da colaboração entre estes e os professores de ensino regular. 

(Bawens & Hourcade, 1995). O ensino cooperativo é descrito por Bawens e Hourcade (1995) 

como sendo um processo em que os professores de ensino regular e de educação especial 

trabalham de forma coordenada para ensinar conjuntamente, alunos com e sem necessidades 

especiais. 

Em Portugal, o estudo de Sanches e Teodoro (2007) que analisou as práticas dos 

professores de educação especial na região de Lisboa refere a utilização de colaboração com 

os intervenientes é uma prioridade para os professores de educação especial. 

A utilização de ensino cooperativo, como forma de colaboração entre professores implica a 

partilha da sala de aula e a partilha do ensino tem sido estudado. (Jonhson & Jonhson, 1990; 

Bawens & Hourcade, 1995). 

Para finalizarmos este ponto importa ainda referir a preocupação que a investigação 

tem mostrado acerca das barreiras que se colocam actualmente aos professores de educação 

especial. Essas barreiras parecem ser responsáveis pelo êxodo dos professores da carreira de 

educação especial que se tem verificado nos últimos anos em alguns países (Payne, 2004; 

Billingsley, 2004; Nickson & Kritsonis, 2006). Payne (2004) ao fazer uma revisão da investigação 

sobre o tema identifica algumas barreiras responsáveis pela manutenção ou abandono dos 

professores de educação especial: muitos professores não estão preparados para as 

responsabilidades que o papel requer; as expectativas que recaem sobre si são demasiado 
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elevadas; as múltiplas funções, sobretudo administrativas causam elevado stresse. Como 

Payne (2004) sugere, a investigação necessita debruçar-se com mais profundidade sobre as 

condições de trabalho dos professores de educação especial de forma a aumentar a satisfação 

com o trabalho e o empenho com que este é desenvolvido. 

 

5.2- A FORMAÇÃO INICIAL E A FORMAÇÃO CONTINUA 
 

O IMBUSTE DA DICOTOMIA 

Hugues Lenoir, investigador associado ao Laboratório “ Crise de Escola, terrenos 

sensíveis, da universidade de Paris X“ depois de ver denunciado a separação artificial entre 

formação inicial e formação contínua, convida-nos a reapropriar a educação por uma 

pedagogia de ruptura autogestionária e anti-autoritária. 

 

AS DICOTOMIAS INOPURTUNAS 

Hugues Lenoir crê que será bom, sobretudo positivo acabar com a ruptura artificial e 

conversar entre a formação inicial e a formação continua. Não somente por se inscrever 

calmamente dentro da tradição enciclopédica, que circula por um tempo, uma dignidade do 

trabalho antes da divisão e da parcelação. 

Por se inscrever sem olhar critico, dentro do espírito da marca progressista, que 

considera que a educação não deve sair da escola, mas permanecer ao longo da vida, a 

convicção por desenvolver e conservar os seus conhecimentos que educa a sua qualidade de 

cidadão, isto quer dizer a sua capacidade de participar na gestão das tarefas sociais. 

Formação profissional continua, aprender entre períodos de trabalho, mas uma parte do 

tempo sobre o tempo livre e, de períodos de desemprego, vê-se hoje em dia momentos de 

forte precariedade e de tempo muito parcial. 

 

UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL BEM ÚTIL 

A dicotomia de formação inicial e contínua é construída historicamente sobre uma 

lógica de separação da esfera do saber e da esfera do fazer, ao menos por se relevar o 

ensinamento geral. 

A dicotomia na opinião inoportuna do autor, tem como razões: 
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 Porque contribui para fazer aceitar a ideia de dois mundos antagónicos (a escola e o 

atelier); 

 Porque dissocia a actividade (trabalho) de aprendizagem; 

 A ideia de que só a escola e a educação formal permite aprender; 

 O trabalho é alinhado e desqualificado - não é uma linha de produção de saberes: os 

saberes da experiência. 

 

Face a certa ruptura artificial e ilegítima le continum é bem necessária entre a actividade 

(trabalho) e a aprendizagem, não somente por fazer prazer á L’OCDE (Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Económico) e á União Europeia, mais por relançar a dinâmica 

entre as linhas da escola e do atelier por tornar a dar sentido ao saber. 

 Saber como meio não somente de pensar real mas também providenciar, agir sobre ele. 

Não sabe agir ao modo de pensar, numa sociedade sem escola, mas de reintegrar a escola na 

sociedade e que permita viver e desenvolver, isto é a actividade social e trabalho. 

A educação é prazer, educação é acção, educação e actividades sociais. Pedagogia 

associativa, pedagogia de descoberta ou de prender ao coração das suas aprendizagens, de 

escolha e, de experiência em experiência (obra, trabalho) no momento da sua construção de 

identidade e a construção da sociedade. 

O combate pedagógico é o coração da questão social. 

Em efeitos quais são as linhas, o tempo de aprendizagem e os públicos (adultos ou não). 

Convidam a interrogar a sua finalidade pedagógica, as ferramentas e o método, não são 

vulgares. Assim existem pedagogias activas, participativas, cooperativas. Quando regem a uns 

valores não construtivistas aos fins utilitários em termos curtos da acção pela acção, 

participam de um projecto social emancipador. 

Pensar continum entre a pedagogia e modos de organização social, de retomar a 

coerência do seu ponto de vista prática pedagógica. De mais a mais formação de adultos é a 

mesma, á muito tempo irrigada por um projecto de transformação ou de promoção social 

A Quem Serve a Dicotomia? 

A quem serve esta separação de prevenção de prevenir em breve a quem aproveite o 

“crime” pedagógico tanto do ponto de vista da nociva diferenciação entre formação inicial e 

formação continua. 
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A escola sempre pensou em ruptura - ruptura de meio (na família) de ligação entre 

educação e actividade social (no trabalho) ruptura de tempo (ritmo escolar e ano civil). Esta 

lógica de ruptura tem diversas origens: 

 

1. CAUSA DE RUPTURA 

Tem por intenção proteger o espírito dos “republicanos” a aprendizagem, não somente 

de nefastas influências familiares e de maus chefes clericais mas também de representantes 

de muita consciência da classe. 

A escola, espaço cercado, com os seus próprios ritmos e os seus próprios rituais, suas 

próprias leis e os seus próprios tribunais, seu próprio sistema providenciar (mestre, director) 

seus modos de distribuição (classes). Em realidade um espaço de ensino. 

 Pierre Joseph Proudhon consciente de um jogo de educação, antes de se profilar dentro 

do projecto educativo. Em busca de uma direcção de operação muito adaptada às exigências 

do tempo, uma máquina de “produzir indivíduos” (ensinar, construir) pela servidão 

(dependência). 

Phoudhon - preconizou uma educação integral que associa: desenvolvimento da 

direcção e do espírito dentro de espaço não estritamente pedagógico, o atelier em proveito de 

um a falange para o outro. 

A educação consiste num vínculo directo com actividades de trabalho e 

desenvolvimento das capacidades reais do autor social autónomo. 

 

2. CAUSA DE RUPTURA 

Inscreve-se no quadro do capital e do trabalho, mas a rendição de uma outra lógica - a 

escola deve estar fechada, separada do mundo real, além de ainda proteger as crianças das 

influências nefastas da indústria mas por sua vez a causa de adquirir a escola é republicana. 

Para as autoridades estatais ela participará na emancipação do trabalho mas dentro de 

um quadro estritamente definido. 

Emancipação pensa no interesse do proletariado e na posição de trabalho por uma 

falange disciplinada de instrutores. 
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Espírito de subordinação não desagrada ainda aos fortes capazes de delegar, pois o risco 

de formar “revolucionários” existe (politicas de risco marginais) estas escolas aos meios de 

“rubro” bem preparados ao trabalho e á obediência. 

Ela (escola) é o utensílio perfeito da educação participativa na alienação de futuros 

proletários da indústria. 

Se o padre, o exército, e a família são escolas de submissão, a escola ela mesma constrói 

sobre um saber explorado e disciplinado - prepara para o trabalho fabricado e aos trabalhos 

parcelados de administração raramente á emancipação da classe, porque a estrutura 

organizada em redor e sobre o constrangimento não prepara aceitar o constrangimento. 

A escola admite certa chave de leitura mesmo se ela não é mais que certa função única. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Ao longo das últimas décadas a investigação tem procurado saber quais as necessidades 

a nível de formação inicial e contínua dos professores no que diz respeito ao desenvolvimento 

de uma educação inclusiva de qualidade.  

Actualmente a investigação tem demonstrado que a formação de professores para a 

inclusão é fulcral para “criar uma nova geração de professores que assegurem a 

implementação de políticas e práticas inclusivas” (Cardona, 2009). 

De uma forma geral, se tivermos em conta as importantes alterações que a legislação 

sofreu em termos da inclusão, a formação de professores não mudou muito até aos nossos 

dias. Continua-se, na maioria dos países, a desenvolver um duplo sistema de formação: a 

formação de professores especializados e a formação de professores generalistas, para dar 

resposta às exigências colocadas pelos alunos com necessidades especiais que frequentam as 

escolas. 

Conforme consta na publicação temática da European Agency for Development in 

Special Needs Education em Janeiro de 2003, que fornece uma panorâmica geral da forma 

como se processa a educação inclusiva na Europa e, no que diz respeito ao apoio prestado a 

alunos com necessidades especiais de educação, a formação de professores de 

apoio/educação especial na Europa, de uma forma geral, processa-se da seguinte forma: 

“a. Todos os professores recebem alguma formação obrigatória em necessidades 

especiais de educação durante a sua formação inicial. A formação oferecida é geralmente 
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muito geral, vaga ou insuficiente com uma prática muito limitada para as necessidades de um 

futuro professor. 

b. Os professores que quiserem trabalhar com alunos com necessidades educativas 

especiais têm que fazer formação adicional, geralmente depois da sua formação inicial. Na 

maioria dos países, a formação adicional é opcional, mas é recomendada. 

c. Alguns países consideram que a formação adicional faz parte da formação em serviço. 

É oferecida de forma voluntária. A flexibilidade é a principal característica da formação em 

serviço e é considerada como sendo uma das formas mais útil de apoio para os professores que 

trabalham com alunos com necessidades educativas especiais.” 

A investigação nesta área tem procurado saber quais são as necessidades dos 

professores quer a nível de formação inicial, quer a nível de formação contínua e especializada.  

Com as mudanças a nível da legislação para a inclusão que recomendam o ensino em 

ambientes inclusivos, os professores de ensino regular são chamados a assumir grande parte 

da responsabilidade na educação de crianças com necessidades especiais de educação.  

A preocupação com a formação dos professores de ensino regular para responder a 

alunos com necessidades especiais de educação, presente desde as primeiras etapas de 

desenvolvimento da integração, levou, nas décadas de 80 e 90 do séc. XX, ao desenvolvimento 

de investigações que tentaram identificar as competências que estes professores deveriam 

desenvolver para fazer face aos desafios que a entrada de crianças e jovens com necessidades 

especiais de educação colocavam às escolas. 

A incapacidade de dar formação a todos os professores de ensino regular na sua 

formação inicial, foi um grande impedimento para promover respostas de qualidade a alunos 

com necessidades especiais de educação, segundo a opinião de Hegarty (1994). Para este 

autor, se o objectivo é dar aos professores de ensino regular a responsabilidade pela educação 

destes alunos, esse trabalho passa a ser uma componente essencial da sua profissão e não 

apenas algo por que poderão optar. Deverá, assim ser contemplada na formação inicial, como 

uma parte do currículo. 

Muitos professores de ensino regular, já desde as primeiras etapas do desenvolvimento 

da integração, manifestavam não sentirem possuir competências suficientes para planificar 

aulas para alunos com necessidades especiais e tornar os apoios eficazes (Blackhurst, Bott & 

Cross, 1987).  

Blackhurst (1981) desenvolveu algumas investigações em que procurou identificar quais 

as competências que os professores de ensino regular usavam com os alunos com 

necessidades especiais de educação nas suas turmas, utilizando a técnica do "incidente 
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crítico". Através desta técnica isolou incidentes em que os professores tinham tido êxito, ou 

tinham fracassado com os alunos necessidades especiais de educação. Pediu aos professores 

entrevistados que identificassem três incidentes críticos em que tivessem obtido êxito e três 

incidentes em que tivessem fracassado e que, para cada incidente, descrevessem os 

antecedentes que lhe deram origem, bem como o comportamento do professor e respectivas 

consequências desse comportamento que conduziram à sua qualificação como eficaz ou 

ineficaz. Os resultados apontaram para 271 tarefas importantes para a integração, que foram 

agrupadas em 31 declarações sobre competências, subsequentemente agrupadas em seis 

áreas do trabalho do professor, que delimitam também seis funções do professor:  

1. Desenvolver estratégias de orientação para facilitar o início da integração - participar 

na planificação feita a nível da escola para as actividades da integração, estabelecer relações de 

cooperação com os especialistas, preparar os alunos de ensino regular para receberem os seus 

colegas, entre outras;  

2. Avaliar necessidades e objectivos – ser capaz de recolher informação para identificar 

as necessidades, saber avaliar o nível de funcionamento dos alunos, saber determinar 

objectivos realistas para cada aluno, saber implicar os pais nos objectivos a desenvolver com os 

filhos;  

3. Planificar estratégias de ensino e utilizar recursos - preparar actividades e estratégias 

variadas e desenhar processos de ensino que respondam às diferenças individuais;  

4. Implementar estratégias de ensino e utilizar os recursos - utilizar métodos variados de 

ensino, adquirir, adaptar e desenvolver materiais de ensino;  

5. Facilitar a aprendizagem – saber utilizar técnicas de controlo do comportamento 

individual e de grupo, identificar as condutas adequadas para estimular o aluno;  

6. Avaliar a aprendizagem – ser capaz de recolher e registar dados para avaliar o 

progresso do aluno, desenvolver um sistema de estratégias de feedback que forneça dados 

contínuos aos alunos e pais. 

As conclusões deste estudo remetiam já para um perfil formativo do professor de ensino 

regular.  

Reynolds, Birch, Grohs, Howsan e Morsink (1980) citados por Blackhurst, Bott e Cross 

(1987) questionaram professores e identificaram 10 grupos de competências profissionais que 

pareciam ser importantes para todos os professores envolvidos na educação de alunos com 

necessidades especiais de educação. Estes grupos eram: o currículo, o ensino de destrezas 

básicas, a organização e gestão da sala, comunicação entre professores e aconselhamento, 
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relações professores/pais, condições excepcionais associadas às necessidades especiais, 

diagnóstico, ensino individualizado e valores e códigos profissionais. 

Para Blackhurst (1981), na revisão que elaborou dos vários estudos sobre este tema, 

uma conclusão parece bem nítida: a maior parte das competências identificadas são 

competências que todos os bons professores possuem, independentemente de ensinarem ou 

não crianças com necessidades especiais. Contudo, algumas competências foram associadas 

especificamente com as necessidades especiais, nomeadamente: o conhecimento acerca da 

legislação, o conhecimento das características das crianças com deficiência, a participação na 

planificação da escola, a preparação dos alunos para a integração nas escolas regulares, a 

elaboração de currículos e adaptações de ensino, o contacto e articulação com os especialistas 

e o relacionamento com os pais. 

O papel do professor é cada vez mais considerado como determinante para o sucesso da 

educação inclusiva e consequentemente, o papel dos formadores na preparação destes 

professores é actualmente visto como uma componente fundamental para assegurar a 

educação inclusiva (Romi & Leyser, 2006; Winter, 2006). 

Forlin e Chambers (2011) consideram que tem havido um diálogo crescente acerca das 

competências necessárias para que os professores desenvolvam uma educação inclusiva de 

qualidade. O desenvolvimento de atitudes positivas é apontado como um factor tão 

importante como os conhecimentos e as competências. Os cursos de formação de professores 

focados nas mudanças de atitude em relação à educação inclusiva assim como nos 

conhecimentos e competências parecem resultar em apoios mais eficientes aos alunos com 

necessidades especiais. Na investigação desenvolvida por Forlin e Chambers (2011) com 

estudantes durante um curso de formação, os resultados mostraram que as questões 

relacionadas com o estudo da diversidade e a ênfase nas modificações curriculares eram muito 

valorizadas pelos estudantes, contudo a melhoria nos conhecimentos e na confiança não se 

mostraram só por si suficientes para melhorar as atitudes em relação à inclusão.  

Parece ser consensual que a formação de professores deverá desenvolver mudanças e 

adaptar-se de acordo com os novos desafios da educação inclusiva e das sociedades 

multiculturais e, nesse sentido, o Conselho da União Europeia (2010) aponta para a 

importância de que os sistemas de formação de professores na Europa assegurem as 

mudanças que proporcionem o acesso e participação de todos os alunos a uma escola 

inclusiva. 
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5.3- PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Segundo Isabel Sanches, foi considerada como formação dos professores de Educação 

Especial aquela que os professores são sujeitos durante o curso de especialização em E.E. 

Entende por prática educativa toda a actividade educativo-pedagógica desenvolvida 

pelos professores de E.E. tendo em vista o desenvolvimento global da criança ou grupos de 

crianças no contexto em que estão inseridas, implicando a mobilização de todos os 

intervenientes para a procura da resposta adequada à situação. 

Ter necessidades educativas especiais é precisar de um complemento educativo 

adicional e/ou diferente daquele que é normalmente praticado nas escolas o ensino regular. A 

educação especial surge como o conjunto dos processos utilizados para responder a essas 

necessidades educativas (Warnock, 1979). 

Os novos princípios e tendências que se desenvolvem no campo da E.E. talvez tenham 

preocupado a UNESCO e levado os seus responsáveis a realizarem um inquérito, um dos itens 

em análise foi a formação de professores, neste âmbito apurou-se: 

 Só uma minoria de países tem formação em necessidades especiais na formação de 

professores; 

 Apenas 14 países têm uma sensibilização sobre o ensino de crianças com necessidades 

especiais na formação inicial; 

 13 Países proporcionam formação em necessidades educativas especiais na formação 

em serviço para os professores do ensino regular; 

Verifica-se uma grande diversidade de formação no que diz respeito em especializações 

em E.E.: 

 O mais comum é uma formação básica completada com formação adicional numa 

área de deficiência; 

 É frequente ser exigida experiência de ensino para poder entrar na E.E. ; 

 Em muitos casos para trabalhar em E.E. é encorajada mas não exigida formação nesta 

área. 

Na maior parte dos países, a formação especializada inicia-se após um período de 

trabalho no sistema regular de ensino, podendo processar-se através de cursos gerais relativos 

à deficiência ou de cursos especializados para tipos específicos de deficiência. 
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A preparação dos professores e as condições de ensino estão directamente ligadas à 

qualidade de ensino prestada (Pugach,1987), facto a que a UNESCO não se alheia, quando no 

relatório final dá orientações aos países-membros: 

“A qualidade dos serviços educacionais para pessoas com deficiência depende da 

qualidade da formação. A formação do pessoal deverá ser uma parte integrante do plano 

nacional do país, e os requisitos de formação são para ser considerados na perspectiva dos 

grandes planos.” 

Dentro desta perspectiva adianta algumas sugestões: 

 “A educação especial deverá ser incluída, obrigatoriamente, nos programas de 

formação inicial e continua de todos os professores, em todos os níveis de ensino” ; 

 “Os recursos e estruturas existentes para formação de pessoal devem ser usados na 

formação do pessoal para Educação Especial. As instituições de ensino superior 

devem ser encorajadas a participar e contribuir para a formação em educação 

especial em todos os níveis de ensino” ; 

 A formação de professores e outros profissionais que trabalham com pessoas com 

deficiência deve, tanto quando possível, ser implementada no país onde irão 

trabalhar ou em países com um contexto sociocultural idêntico. 

 A formação a níveis mais avançados deverá ser implementada a nível local, regional 

ou internacional e também desenvolvidos programas de formação de formadores; 

 Cursos em Educação Especial devem ser implementados para voluntários, pais, 

trabalhadores da comunidade, da saúde, etc. 

 

Directamente ligada ao professor de Educação Especial e à sua formação sugere e 

recomenda que: 

 O papel de professores de Educação Especial seja reconsiderado; 

 Os professores de Educação Especial, hoje para trabalharem como professores de 

recurso e em, diferentes situações, sejam apetrechados de skills apropriados; 

 Sejam encorajados programas de formação, não por deficiência, que preparem os 

professores para trabalhar com todo o tipo de dificuldades; 

 Seja implementada especialização em uma, em mais que uma área e, deficiência.  
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PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Durante muito tempo a formação de professores para a educação inclusiva foi feita de 

forma tradicional: a formação generalista para os professores de ensino regular e a formação 

especializada do professor de educação especial, orientada para categorias de deficiências e 

para o atendimento específico a alunos com um ou outro tipo de deficiência.  

Para Semmel (1985) a formação de professores de educação especial partiria da 

premissa da existência de características homogéneas nos alunos adstritos a uma categoria e, 

assim, a formação organizou-se em torno da tecnificação do professor segundo essas 

categorias.  

Nos anos 80 do séc. XX, os programas de formação que incidem num tipo de educação 

especial para alunos especiais são disfuncionais por três motivos principais: a. reforçam a 

aparência de que a educação especial tem uma metodologia especializada, que é eficaz para 

categorias específicas identificadas, ignorando que, métodos que são eficientes para alunos 

com deficiência mental ligeira, por exemplo, também o são para alunos com dificuldades de 

aprendizagem; b. sugerem que, só pelo facto de chamarem "especial" àquilo que os 

professores fazem com os alunos, as técnicas da educação especial são sempre bem sucedidas 

para remediar os problemas "especiais" e c. ignoram que já existem metodologias no ensino 

regular que podem ser eficientes em muitas situações. 

Para Pugach (1987) a educação não deveria ser dividida em especial e não especial. No 

entanto, esta divisão continua a ser perpetuada pela existência de sistemas separados de 

formação, tendo a formação de professores a necessidade de se reorganizar e revitalizar de 

forma a melhor responder às questões da inclusão de alunos com necessidades especiais. 

Blackhurst, Bott e Cross (1987) apontavam vários motivos para a implementação de programas 

não categóricos de formação. Esses motivos estão relacionados com a potencialização da 

atenção educativa ao aluno, com a atenção dada às necessidades do aluno e não à sua 

deficiência e com a preparação do professor para responder a alunos com uma maior 

variedade de características. 

Os programas de formação desenvolvidos sob esta perspectiva não categórica 

apresentam várias características, sendo geralmente programas que procuram desenvolver 

nos professores capacidades e competências específicas que foram, em função das 

investigações, consideradas importantes no período correspondente à integração. São disso 

exemplo, a formação em métodos cooperativos e individualizados, as capacidades para o 

diagnóstico, as competências para desenvolver adaptações curriculares, gestão da sala de aula, 
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etc. A tónica é, assim, posta na identificação de destrezas e habilidades que o professor poderá 

necessitar para trabalhar com os alunos com necessidades especiais de educação.  

Mittler (1992) refere que a formação inicial dos professores de ensino regular, no Reino 

Unido, no que diz respeito às necessidades especiais, inclui conteúdos como: a identificação de 

alunos com necessidades especiais, a observação individual, a legislação, as modificações e 

adaptações curriculares, a gestão da sala de aula, os serviços de apoio, as dificuldades 

emocionais e de comportamento, os alunos sobredotados, o abuso infantil, as implicações 

educacionais de deficiências específicas e as práticas de ensino. 

Na linha de Pugach (1987) e de Blackhurst (1981) o importante não passaria pela 

identificação de competências e da sua transferência da educação especial para o ensino 

regular. Pugach (1987) considerava mesmo que seria prejudicial sobrevalorizar a importância 

da formação em áreas da educação especial. A tónica desta autora era já posta na formação 

para a diversidade e heterogeneidade dos alunos e propunha, não a passagem de 

competências do professor de educação especial para o professor de ensino regular, mas a 

formação em destrezas e estratégias colaborativas, a ênfase nas metodologias para a 

diversidade e a formação em desenvolvimento e adaptação de planificações com base no 

currículo normal. 

Heron e Jorgenson (1995) consideravam igualmente que os professores de ensino 

regular deveriam ter uma formação que lhes permitisse compreender a diversidade dos 

alunos. Para estes autores, também nos Estados Unidos, o sistema de formação não fornece as 

capacidades que os professores necessitam para o desenvolvimento da educação inclusiva. 

Estes autores defendiam a incorporação nos cursos de formação de professores de áreas como 

o desenvolvimento curricular e a avaliação, que permitiriam ao professor desenvolver 

múltiplos objectivos, dentro do currículo comum, para diferentes alunos e desenvolvimento de 

métodos, estratégias e materiais que se dirigissem a diferentes estilos de aprendizagem. 

Parece ter havido, desde os anos 90 do séc. XX, um consenso acerca da necessidade de 

introduzir na formação inicial de todos os professores uma informação clara acerca das 

necessidades especiais, tendo sido identificadas algumas competências necessárias para que a 

inclusão fosse possível.  

Mittler (1992) chamava a atenção para um aspecto fundamental: esta constatação com 

larga aceitação teórica é, contudo, muito difícil de implementar na prática. Enquanto a 

responsabilidade pelos alunos com necessidades especiais continuasse a centrar-se nos 

professores especializados em educação especial, os alunos continuariam a ser vistos como 

sendo da responsabilidade de outros; a falta de recursos e formação adequada tornaria muito 
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difícil que os professores de ensino regular fossem informados e capacitados para assumir 

essas responsabilidades de forma eficiente.  

Esta constatação tornou-se, assim, num paradoxo, quer para as escolas, quer para a 

formação de professores: quanto melhor fosse o trabalho dos professores de educação 

especial, maior seria a tendência dos professores de ensino regular para verem esse trabalho 

como sendo altamente especializado. Para contrariar esta tendência, Mittler (1992) 

considerava fundamental que o papel do professor de educação especial, assim como as suas 

relações com a escola, fossem revistos, para que estes professores pudessem vir a 

desempenhar um papel fundamental na educação inclusiva. 

A necessidade de revisão do papel do professor de educação especial e, como 

consequência, da sua formação, tem sido também objecto de estudo, parecendo-nos existir 

um consenso sobre a importância da emergência de um papel que se tornará cada vez mais 

centrado no apoio ao professor de ensino regular e à escola e menos no apoio directo ao 

aluno.  

É neste sentido que apontam as reflexões de González (1990), quando ao analisar a 

experiência em Espanha, refere a necessidade do desempenho de um papel centrado na 

assessoria ao professor de ensino regular, assim como na colaboração em áreas como 

identificação das necessidades educativas especiais, adaptações curriculares e outros apoios 

necessários. 

Referimos já atrás o modelo do Canadá (Porter, 1994) e o investimento que foi feito na 

transformação do professor de educação especial no "professor de recursos e métodos", bem 

como dos benefícios encontrados pela introdução deste modelo. 

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 344/89 de 11 de Outubro, no seu artigo 15.º, preconizava 

já uma componente de preparação inicial no campo da educação especial nos cursos regulares 

de formação de educadores de infância e de professores dos ensinos básicos e secundário, 

assegurando, assim, que os futuros professores possuíssem bases iniciais para o trabalho com 

alunos com necessidades educativas especiais. Esta legislação foi, contudo, revogada 

recentemente, tendo agora as escolas de formação de professores autonomia para 

introduzirem, ou não, essa componente nos planos de estudo. 

Actualmente o processo de inclusão tem assumido que o professor de ensino regular 

desempenha um papel crucial na resposta educativa a todos os alunos. Cada vez mais se 

defende que a qualidade do ensino depende muito da qualidade dos professores e a tarefa da 

formação de professores é cada vez mais considerada como a preparação para a entrada na 

profissão como profissionais que aceitam a responsabilidade de melhorar a aprendizagem e a 

participação de todos os alunos. (Cardona, 2009; Florian & Rouse, 2009; Florian, 2009).   
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Em Espanha, a investigação sobre formação de professores para a inclusão também se 

tem debruçado sobre a importância da formação para a educação inclusiva (Parrilla, 1997; 

Parrilla, 2000; Castiñeiras, 2004). 

Parrilla (2000) analisa a crescente importância que a educação especial tem vindo a 

ocupar nos programas de formação de professores em Espanha, passando, à semelhança de 

Portugal, de uma disciplina optativa, para uma disciplina em relação de igualdade com outras 

disciplinas clássicas.  

Tendo em conta a evolução das correntes de pensamento da educação especial, Parrilla 

(2000) assinala o desafio que constitui a relação entre as actuais correntes da inclusão e os 

planos de estudos das Universidades. Para esta investigadora a análise dos conteúdos das 

disciplinas de Educação Especial é uma tarefa premente de forma a perceber “…a sua 

capacidade para referendar e desenvolver a mudança para uma educação inclusiva”, p. 3. 

Avissar (2005) apresenta uma revisão sobre a investigação sobre formação de 

professores e as propostas que têm surgido nos últimos anos identificando três tipos de 

programas de formação de professores para a inclusão, a saber: I. os programas que se focam 

nas categorias de deficiências; II. os programas que incorporam novas ideias, tais como 

formação em adaptações do currículo e colaboração entre professores; e III. os programas 

unificados que pretendem formar conjuntamente professores de ensino regular e especial. 

Referindo-se aos trabalhos de Stayton e McCollun (2002) Avissar (2005) analisa os três 

modelos de formação de professores para a inclusão organizados maioritariamente como: a. 

Modelo Adicional – disciplinas de Educação Especial nos cursos de formação; b. Modelo de 

Infusão – Infusão de conteúdos de educação regular e especial numa mesma disciplina; e c. 

Modelo Unificado – o currículo da formação de professores é organizado para responder às 

áreas de formação quer para a educação regular, quer para a especial. 

Nash e Norwich (2010) desenvolveram uma análise dos programas de formação de 

professores em diferentes países europeus tendo encontrado, três tipos de organização da 

formação inicial de professores: o modelo de dupla abordagem: formação separada para 

professores de educação especial e ensino regular; o modelo de abordagem múltipla: 

formação genérica e alguma formação adicional de especialistas para corresponder às 

necessidades de respostas separadas; e a abordagem única: com ênfase na formação de todos 

os professores para ensinar alunos com necessidades especiais. As conclusões deste estudo 

apontam, no contexto inglês para a existência de práticas variadas, para a existência de um 

compromisso para o desenvolvimento de parcerias na formação e na organização de 

experiências de ensino com alunos com necessidades especiais. 
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Brownell, Ross, Colón e McCallum (2005) afirmam que as políticas e tomadas de decisão 

na formação de professores envolvem sempre escolhas entre diferentes modelos. Estas 

investigadoras fizeram na revisão de programas eficientes de formação de professores para o 

ensino regular e encontraram sete aspectos básicos comuns nesses programas: 

- Uma visão coerente do programa de formação; 

- Um equilíbrio entre teoria, conhecimento disciplinar, conhecimento específico pedagógico e 

prática; 

- Experiências de campo cuidadosamente organizadas e supervisionadas; 

- Acompanhamento e monitorização dos padrões de qualidade de formação; 

- Uso de pedagogias ativas; 

- Foco na resposta às necessidades da diversidade; 

- Colaboração como veículo para a construção de uma comunidade profissional. 

Na revisão que desenvolveram Brownell, Ross, Colón e McCallum (2005) investigaram 

igualmente exaustivamente 64 programas de formação de professores de educação especial, 

de diferentes instituições de formação de professores e encontraram algumas características 

comuns: 

- Experiências na prática articulada com os conhecimentos adquiridos e supervisão dessas 

práticas; 

- Ênfase na Colaboração; 

- Avaliação do impacto dos programas de formação; 

- Foco na inclusão e diversidade cultural; 

- Orientação construtivista. 

As autoras concluem que os programas de educação especial revistos partilham 

características comuns com os programas de qualidade na formação de professores de ensino 

regular. Em ambas as áreas a formação de professores caracteriza-se por: 

“…trabalho intensivo, cuidadosamente delineado, focado na ligação da teoria à prática, 

colaborativo e investindo em formar professores que podem responder às necessidades DAS 

crianças e jovens, particularmente àqueles que têm necessidades diferentes”, p. 247. 

Nougaret, Scruggs e Mastropieri (2005) compararam os desempenhos de professores 

com formação em educação especial e de professores sem formação nesta área e 

confirmaram mais altos níveis de competência nos professores treinados, mas nos resultados 

de uma escala de auto-avaliação não encontraram diferenças significativas, o que, segundo os 

autores, pode indicar que os professores com menos formação não têm consciência das suas 

dificuldades. 
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Winter (2006) estudou as percepções de professores na Irlanda do Norte acerca da sua 

formação inicial, procurando saber se se sentiam preparados para se tornarem professores 

eficientes em ambientes inclusivos. Os resultados apontaram para que estes professores 

achavam que a sua formação inicial não os tinha preparado para trabalharem de forma 

adequada com a diversidade de alunos que frequentam actualmente as escolas. 

Winter (2006) chama a atenção para as consequências que advêm do facto dos 

professores não se sentirem confiantes para responder às necessidades dos seus alunos. 

Apesar dos modelos que incluem formação em necessidades especiais numa unidade 

curricular serem actualmente criticados, Winter (2006) afirma que essa componente da 

formação inicial é desejada pelos professores. Contudo, é também claro nos resultados desta 

investigação que a formação inicial é apenas um primeiro passo para um ensino eficaz para 

todos os alunos, já que o desenvolvimento profissional e a formação contínua em serviço 

desempenham um papel importante neste processo. 

A investigação tem chamado a atenção para a importância das práticas dos estudantes 

em contextos reais, sobretudo em contextos que desenvolvam práticas inclusivas. Para 

Loreman (2010), citado pela European Agency for Development in Special Needs Education 

(2010), as escolas de formação de professores deveriam desenvolver critérios para seleccionar 

as escolas de práticas que considerem a qualidade de ambientes inclusivos. O 

desenvolvimento de competências dos estudantes, durante as práticas nas escolas a nível do 

trabalho de equipa e colaboração, do desenvolvimento de culturas inclusivas, de valores de 

respeito e conhecimento acerca das comunidades, o desenvolvimento de parcerias, de 

pedagogias e de empatia são, para Carrington e Saggers (2008) cinco princípios que devem 

reger o desenvolvimento profissional dos professores.  

Parece, assim, que as práticas inclusivas e a entrada de uma grande diversidade de 

alunos nas escolas mudou mais rapidamente do que a formação dos professores, no que diz 

respeito às respostas aos alunos com necessidades especiais.  

A investigação tem demonstrado que continua a existir um desfasamento entre o que é feito 

na formação de professores e as necessidades das escolas (Winter, 2006; Moran, 2007).  

Existem algumas evidências sobre a importância de experiências positivas com 

necessidades especiais (Lambe, 2007a.) mas, de acordo com a revisão feita por Hodkinson 

(2009) a formação de professores continua a utilizar metodologias focadas em modelos não 

inclusivos, sobretudo através de módulos acerca de necessidades especiais ministrados de 

uma forma apenas teórica, continuando as universidades e escolas de formação de 

professores a desenvolver os seus programas centrados nas suas próprias filosofias mais do 

que na capacitação dos futuros professores (Hodkinson, 2009).  
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McIntyre (2009) considera que é difícil introduzir inovações de pedagogia inclusiva nas 

universidades e escolas de formação de professores, dado que as práticas de formação e as 

atitudes próprias de cada escola serão aquelas que os futuros professores irão utilizar e 

adoptar como suas. Defende que as escolas de formação devem estabelecer parcerias que 

permitem um forte desenvolvimento nos currículos de formação de professores.  

McIntyre (2009) assinala que existe um grande desfasamento entre o que é ensinado 

nas universidades e escolas de formação e a prática de uma pedagogia inclusiva defendendo a 

importância da colaboração entre escolas de formação de forma a reduzirem esse 

desfasamento e desenvolver formas de qualificar professores capazes de desenvolver e inovar 

atitudes e práticas pedagógicas inclusivas. 

Na Conferência Internacional de Educação (UNESCO, 2009) assinala-se que todos os 

professores precisam de desenvolver atitudes positivas face à diversidade dos alunos e uma 

compreensão das práticas inclusivas através de processos contínuos de desenvolvimento 

profissional e que alguns professores precisam de desenvolver especialização a mais altos 

níveis. 

Para a UNESCO (2009) o currículo básico para professores deveria incluir, competências 

a diferentes níveis que permitissem: 

“Traduzir resultados relevantes da investigação em práticas de ensino efectivas; 

Avaliar os progressos de todos os alunos através do currículo; 

Usar a avaliação como uma ferramenta de planificação para toda a classe assim como 

desenvolver planos individuais para os alunos; 

Observar os alunos em situações de aprendizagem incluindo a utilização de checklists e grelhas 

de obsevação; 

Relacionar o comportamento do aluno com os padrões de desenvolvimento; 

Envolver os pais e os alunos no processo de avaliação; 

Trabalhar com outros profissionais” Pag. 28. 

 
 

 

 

 



160 

 

5.4- FACTORES CONDICIONANTES DA FORMAÇÃO 
 

A formação dos professores de Educação Especial vai-se gerando apoiada e 

condicionada por factores intrínsecos e extrínsecos ao processo e seus intervenientes. Tem os 

condimentos de qualquer formação e a especificidade própria da área que desenvolve. 

Hulek (1983) faz como que um inventário das preocupações a ter quando se elabora um 

projecto de formação para o pessoal do ensino especial: 

 Valores pelos quais se orienta a nossa atitude perante os deficientes; 

 Considerações sobre traços de personalidade e comportamento dos deficientes; 

 Procura de pedagogos e educadores especiais: licenciados com uma especialidade ou 

pedagogo especial; 

 Formação de pessoal para diferentes níveis do sistema de ensino; 

 Diversificação das formas de ensino especial; 

 Co-responsáveis pelo ensino especial; 

 O papel dos pais; 

 Consciencialização dos deficientes; 

 Fundamentos económicos e sociais do ensino especial; 

 Conhecimento da norma; 

 Visão sincrónica dos programas de ensino nas escolas superiores; 

 Dados estatísticos. 

 

5.5- A PRÁTICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

A formação é considerada válida quando as suas repercussões são visíveis nas práticas 

exercidas. Qualquer formação tem como ponto de partida a necessidade de mudança.  

Muito pouca investigação tem sido feita com este objectivo. Muito pouco se conhece 

das reais práticas dos professores de E.E.. É necessário abrir as portas das salas de E.E. para 

que o diálogo entre investigadores e professores se estabeleça e a eficácia do ensino seja 

comprovada. A dificuldade do diálogo e a pouca investigação feita no sector levam a que as 



161 

 

componentes de intervenção que resultam em eficácia sejam inferidas de investigações feitas 

noutros sectores.  

Pensou-se e continua a ser defendido que o “ensino programado” era uma boa prática 

em E.E., mas têm sido feitas experiências que têm provado que a introdução de skills 

cognitivos no processo educativo tem resultado em grande eficácia do ensino. 

O “reforço positivo” e o “controlo de comportamentos” são também práticas 

consideradas eficazes neste sector da educação, embora também estes aspectos tenham 

merecido já a atenção de investigadores e os tenham levado a afirmar que o reforço do 

professor pode, em certos casos aumentar o índice de comportamentos desajustados. 

Com o objectivo de aumentar a eficácia do professor na sala de aula, citando as várias 

investigações feitas neste âmbito, os mesmos autores afirmam: 

 O ensino por etapas e feedback positivo e oportuno produz melhores respostas por 

parte dos alunos; 

 O ensino prescritivo altamente estruturado aumenta a performance dos estudantes; 

 A diminuição do ratio professor/ aluno aumenta as oportunidades de comunicação 

com o professor; 

 A utilização de mais reforço positivo do que negativo e a ignorância dos esforços de 

interacção dos alunos podem levar os estudantes a confundir a mensagem sobre as 

expectativas comportamentais.  

 

5.6- TENDÊNCIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

 

Considerações iniciais acerca das tarefas do professor 

 

O papel do professor experimentou desde o ponto de vista do discurso pedagógico, uma 

profunda transformação, quando: a) a actividade do professor está definida pela estrutura e 

funcionamento do sistema educativo no que desenvolverá as suas funções (Gimeno, 1981b), 

as demandas de um mundo em evolução acelerada, forçaram uma revisão e actualização das 

funções do professor que supera a velha imagem do docente com depositário e distribuidor do 

saber (Garcia 1994c) a construção do conhecimento na actualidade, demanda uma redefinição 



162 

 

do trabalho e da profissão docente, da sua formação e do seu desenvolvimento profissional 

(Vaillant y Marcelo, 2001). 

Em qualquer caso, as características da sociedade que exige uma alteração na 

concepção do professor foram descritas por Gimeno y Fernández (1980), ainda predominam 

na actualidade: 

 A necessidade de melhorar a qualidade de ensino implica uma modificação das 

condições de aprendizagem dos alunos e das suas relações com o meio. 

 Se a educação se interpreta como desenvolvimento da personalidade e preparação 

dos cidadãos para a sua inserção na sociedade e no mundo do trabalho, a educação 

básica deve proporcionar aos alunos as bases instrumentais, os métodos e as atitudes 

que os levem a essa finalidade. 

 A educação deve fortalecer a transformação social, daí a necessidade de projectar a 

actividade escolar para a comunidade que radica a escola, assumindo os seus 

problemas e fortalecendo a melhoria de qualidade de vida. 

 A instituição escolar deve ser escola de democracia e participação comunitária, se quer 

servir uma sociedade pluralista e democrática. 

 A complexidade e amplitude dos conhecimentos evidenciam uma educação básica que 

inicie o sujeito no pensamento integrador (interdisciplinar). 

 A quantidade de conhecimentos e a rapidez com que estes se tornam obsoletos exige 

que o ensino se centre mais no processo de aprendizagem e nos métodos de aquisição 

do que nos conhecimentos elaborados. 

Certamente novas e mais complexas tarefas reclamam a atenção dos professores 

actuais, ainda, que se distinga entre a função do professor tradicional, como mero transmissor 

de cultura, e a que se denomina função do novo professor, como organizador e mediador do 

encontro entre o aluno e o conhecimento. Os especialistas em perspectiva pedagógica 

detectaram umas tendências de mudar o professor, em função das modificações 

experimentadas no âmbito social, e debitaram-se opiniões acerca do futuro do professor. 

Previu-se que a “libertação” do professor dos “aspectos mecânicos” da educação (Apter, 

1976:8) lhe permitia consagrar-se a funções “verdadeiramente educadoras” (Rosa, 1978:11) e 

a preeminência da aprendizagem sobre o ensino (Husen, 1973) fará surgir novas ocupações 

educativas como a coordenação de programas e recursos áudio visuais, o desenho, a 

programação, analise e avaliação de sistemas instrutivos e o uso didáctico de uma tecnologia 

cada vez mais emergente. 
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Hoje é possível prever idênticos prognósticos e considerar que o papel dos professores 

de amanhã está condicionado pelo desenvolvimento da educação, orientada previsivelmente, 

para a harmonia entre a unidade da ciência e a pluralidade de culturas, a revisão periódica dos 

programas de ensino, a utilização das modernas técnicas de comunicação. 

Escolano (1997) prediz que professor do futuro será mais eficiente e democrático, no 

entanto aproveitará a lógica da tecnologia e das suas linguagens e adoptará estilos mais perto 

da tolerância comunicativa, descreve os novos cenários no que o professor terá que exercer na 

sua profissão. Considera que esse debate prospectivo devia girar à volta de várias questões: 

1. O que chama incerteza valorativa, quer dizer, a ausência de valores permanentes e 

estáveis. 

2. O aumento do número e qualidade das decisões que correspondem ao professor, 

obrigado a uma contínua tarefa de selecção de informação entre a massa de 

conhecimentos oferecidos por novos meios. 

3. A necessidade de que o professor responda aos interesses marcados pelas diferenças 

interculturais. 

4. A revolução tecnológica que efectua os modos e métodos de ensino e a mesma 

ecologia da aula. 

As sociedades democráticas actuais requerem novos profissionais, com capacidade para 

renovar a escola nas suas estruturas mais íntimas. Persegue-se um perfil de professor mais 

significativamente diferente da tradicional, capaz de organizar, estimular e mediar os 

processos de ensino-aprendizagem dos seus alunos e com capacidade para analisar o contexto 

no que se desenvolve a actividade, para dar resposta á diversidade latente nos sujeitos. Assim 

a escola renovada exige a classe dos professores renovada: um professor capaz de utilizar uma 

ampla gama de estratégias de ensino (Darling- Hammond, 2001), formidável quando 

professores de diversos países dividem a ideia da sua falta de preparação para identificar e 

analisar as necessidades com a finalidade de proporcionar uma resposta educativa adequada 

(Rault, 2004) e quando cada vez mais os professores devem fazer formação noutras áreas 

distantes das suas funções primárias de ensinar. 

As características da classe dos professores diferem nas sociedades mais desenvolvidas 

e nos países em vias de desenvolvimento, assim como no âmbito da União Europeia e da OCDE 

(Aneca, 2005), dentro das funções assinadas ao professor para uma sociedade nova, que tende 

em converter problemas educativos todos os problemas sociais pendentes (Esteve, 1997), 

vamos permitir uma breve reflexão sobre as que estão a ser objecto de maior atenção na 
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actualidade (Mendías, 2004) planeador de ensino; mediador da aprendizagem, gestor de aula, 

avaliador, investigador e inovador. 

 

PLANEADOR DO ENSINO 

A tarefa de programar é uma competência básica dos professores. É certo que passou o 

momento em educação, não noutras áreas dos objectivos precisos e directamente avaliados, 

dos objectivos operativos. Admite-se que a educação possa ir mais além da habilidade para 

realizar uma operação concreta numas condições determinadas e o que é verdadeiramente 

importante é a generalização dos domínios e o desenvolvimento das capacidades que o fazem 

possível. Na obstante de considerar que a complexa tarefa de ensinar (não diremos de educar) 

não requer um planeamento rigoroso, metódico, com metas claras no tempo, com a devida 

contribuição de recursos. Neste sentido, a programação do ensino, apesar dos seus aspectos 

diferenciais, incluiria uma tripla sequência de planificação: estratégia, táctica e operação 

(González e Jiménez, 2004).  

 

MEDIADOR DE APRENDIZAGEM 

A função mediadora caracteriza o professor actual (Tomlinson, 2001;Tebar, 2003). 

Desde os postulados piagestianos, defende se a ideia de que o professor deixe o aluno fazer, 

descobrir, construir a sua própria aprendizagem. Um professor que cede autonomia é um 

professor que está atento a intervir quando verdadeiramente é necessário. Não se pode 

ignorar que tudo o que se ensina ao aluno impede que este aprenda por si mesmo. 

O professor que responde sistematicamente à pergunta dos seus alunos, esquece que 

aprendizagem começa não quando se responde mas quando se pergunta. É assim como 

“terapeuta, professor, e quem faz o diagnóstico se transformam num só” (Sapir, 1991:37). 

Interessa-nos reiterar a definição do papel dos términos de assessor e não de terapeuta, ainda 

que não se descarte a atenção directa a crianças em contexto de colaboração (Arnaiz, 2003). 

Mas se a aprendizagem é um processo construtivo que se produz quando o que se ensina é útil 

e significativo para o aprendiz (McCombs e Whisler, 2000:13), haveria que alcançar que os 

professores repensem a aprendizagem na aula para responder realmente as necessidades de 

todos os seus alunos (Moya e Gracia, 2006) reivindicando uma pedagogia de autoridade 

(Ortega, 2004) em que o aluno se situa mesmo no centro da acção educativa.  
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GESTOR DE AULA 

Na perspectiva moderna e ecológica acentua-se o perfil do professor como um 

desenhador de um ambiente propício à aprendizagem. Certamente, esta função não é nova, se 

bem como agora nunca se dispôs de um sistema teórico tão consciente em volta do professor, 

comunicador, e colaborativo (Camacho y Sáenz, 2000: Sanz, 2005). A aula é um cenário 

complexo em que coexistem múltiplas variáveis e de onde as aprendizagens dependem da 

complexa interacção entre alunos e professores em contexto de educação. As relações 

pessoais são uma das dimensões mais importantes no processo educativo, apesar que uma das 

questões que se devia abordar com maior rigor quando se trata de fixar a natureza da relação 

professor-aluno e professor-grupo é a disciplina, entendida como instrumento de ensino e não 

como castigo.  

Como gestor de aula o professor deve fazer respeitar algumas regras com a finalidade 

que os alunos se sintam num contexto seguro e previsível. A disciplina deve entender-se como 

um factor optimizado do processo educativo. Se as aulas devem ser um espaço de criação de 

uma aprendizagem séria, devem incrementar os estímulos e as oportunidades intelectuais 

(Darling-Hammond, 2001), para isso o ambiente educativo não pode ser perturbador, devem 

contribuir para o desenvolvimento humano aumentando a oportunidades de cada pessoa e o 

desenvolvimento das suas capacidades. O enfoque destas capacidades perfilam-se em 

contextos de desigualdade sócio-económica e/ou de pluralismo cultural (Cejudo, 2006). 

 

UMA REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Numa sociedade submetida a notáveis e contínuas mudanças, as funções dos 

professores foram-se diversificando em responsabilidades. Um objectivo inegável de qualquer 

programa de formação dos professores e fazer-lhes tomar consciência do papel que lhes 

corresponde com agentes de troca, o qual implica modificar substancialmente a formação 

tradicional, que faz dos futuros professores mais pedagogos. Neste sentido a formação inicial 

apela uma junção entre os saberes e as aprendizagens que proporcionam as instituições 

universitárias e as aprendizagens, e ao saberes que se constroem nos centros escolares 

(Latorre, 2005). 

Estes problemas podem se dividir-se em três questões principais (Salvador, 1998). 

1- Redefinir o papel dos profissionais de educação especial 

A questão principal é a seguinte: são necessários professores especialistas para 

leccionar as necessidades educativas especiais os chega com os professores 
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generalistas? Para os defensores mais radicais da inclusão educativa a resposta seria 

negativa, quer dizer se a educação geral e educação especial deixam de ser sistemas 

paralelos que se juntam num sistema educativo único, se suprimem as categorias de 

alunos, logicamente as categorias de professores também deveriam ter a mesma sorte 

(Lipsky y Gartner, 1996). Á resposta junta-se outra pergunta: é possível atender á 

diferença sem uma formação específica? Em todos os casos, a resposta a esta questão 

parece óbvia, ainda que em realidade o debate entre os partidários e detractores da 

escola inclusiva, não se apresenta nestes términos, se não em términos de eficácia de 

um sistema geral e inclusivo ou um sistema dual, geral e especial. 

Admitida a necessidade dos professores especialistas, a escola inclusiva deve 

ter outros problemas. Assim alguns autores denunciaram o papel de subordinado que 

adquire o professor especialista no que diz respeito a outros profissionais (Gerber, 

1995), ainda que o importante seja elucidar a função dos diversos professores no 

processo de intervenção didáctica para melhorar a sua forma de actuar (Kauffman, 

1994; Murphy, 1996). 

No entanto o problema ainda não está resolvido, por enquanto tem que se 

reestruturar as tarefas de todos os implicados no processo de intervenção: psicólogos, 

pedagogos, psicopedagogos, trabalhadores sociais, médicos, fisioterapeutas… 

Necessariamente tem que se definir as suas funções no conjunto da acção didáctica. 

Neste sentido, tem que se diferenciar dos contextos de intervenção (contexto 

escolar/contexto não estritamente escolar), sem detrimento da necessária 

coordenação entre eles. 

A escola inclusiva aposta por uma reforma global da instituição escolar, que se 

projecta no âmbito organizativo desta, no âmbito da intervenção didáctica e no 

contexto da comunidade social. O qual não implica necessariamente a supressão de 

profissionais se não a sua re-conceptualização da categoria do professor e dos 

profissionais, no marco da orientação e a colaboração na aprendizagem (Domingo, 

1997). 

Apesar disso, no contexto da escola inclusiva, as limitações anteriores não 

deveriam ser uma preocupação, mas sim a diferenciação de tarefas é perfeitamente 

compatível com a ideia da colaboração entre profissionais (Ainscow, 1997; De Martin, 

2005). A colaboração supõe que o desenho, o desenvolvimento e a avaliação do 

processo de intervenção aborde de forma reflexiva e crítica (Rault, 2004). 

 

 



167 

 

2- Estabelecer um modelo de actuação profissional coerente 

As funções atribuídas aos profissionais e os modelos de intervenção que 

trabalham mantêm relações circulares Reeve y Hallahan, 1996). Concretizam as 

funções de cada profissional, será necessários estabelecer os mecanismos de 

coordenação entre profissionais, e que a intervenção de cada profissional coincide no 

mesmo sujeito ou sujeitos. Se o modelo global de intervenção define primeiro as 

funções designadas a cada profissional estas derivaram logicamente desse modelo. 

Os que questionam em volta desta questão: há actuações educativas e outras 

que não são? Deve actuar cada profissional de forma independente? É possível 

coordenar intervenções e profissionais tão diversos que actuam em contextos 

diferenciados (sanitários, laboral e escolar…)? A resposta em principio positiva a estas 

perguntas, são relevantes na escola inclusiva, mas a dificuldade evidenciada não pode 

ser ignorada por evidência, se não: como se coordenam os profissionais dos distintos 

âmbitos para responder eficientemente. Isto cruza-se directamente com um aspecto 

muito relevante que deve ser questionado: as estratificações admitidas como naturais 

e imutáveis no processo da formação dos professores (Rault, 2004). 

 

3- Reflectir sobre a formação profissional 

A profissionalidade docente reside na sua capacidade para resolver os 

problemas educativos. Por tanto a formação profissional consiste fundamentalmente 

em adquirir conhecimentos válidos, quer dizer aplicáveis na resolução de problemas 

(Skrtic, 1991). Daí a necessidade de encontrar os modelos e estratégias mais idóneas 

para adquirir essa informação. 

As hipótese teóricas sobre a aquisição do conhecimento são diversas, como 

diversos são os enfoques teóricos e de investigação que as sustentam (Salvador, 2001; 

Molina García, 2003). Especialmente conflitiva resulta da oposição dos enfoques 

interpretativo e critico ao enfoque positivista, que fundamentaram as profissões desde 

a origem da modernidade (Kiel, 1995). Cada enfoque interpreta de forma diferente a 

actividade profissional e por tanto a formação para exercer. Daí que formação e 

caracterização profissional sejam inseparáveis. 

A escola inclusiva oferece como alternativa a educação especial tradicional, 

consequência de uma sociedade democrática e plural. Os seus postulados questionam 

sobre quem são os profissionais de esta nova escola e que tipo de formação que 

precisam. Implica a superação da dicotomia professor generalista/professor 
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especialista e assume o desenvolvimento profissional contínuo como condição de 

eficácia (Vaughn y Shumm, 1995; López Torrijo, 2005). Igualmente se orienta a 

construir uma sensibilidade e uma inteligência relacional que configurem a 

“personalidade profissional” dos que ensinam (Rault, 2004:295). 

O movimento da inclusão persegue a construção de uma nova escola em que as 

diferenças individuais se contemplam como um valor e não como um problema e de onde 

todos os alunos e professores têm razão de ser e necessidade de coexistir. Pretende superar a 

clássica dicotomia entre professore generalista/especialista em prol de uma solução integrada 

em que não exista uma separação radical entre ambos, se não uma aproximação mútua, 

assumindo o mais positivo de cada um, e fazendo com que o professor generalista adquira 

especialização e que o professor especialista tenha uma visão geral da educação. 
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CAPITULO II 
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DESENHO DE INVESTIGAÇÃO 
 

Neste capítulo daremos conta do método utilizado nesta investigação. O método é um 

ponto importante para um trabalho científico. Em seguida assinalaremos os objectivos, os 

instrumentos utilizados, os participantes, e os agrupamentos de escolas que participaram.  

A finalidade desta tese é perceber a integração dos alunos com necessidades educativas 

especiais na aula de desenho nas escolas/ agrupamentos distrito de Portalegre. 
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I. FORMAÇÃO DE OBJECTIVOS 

 

A elaboração dos objectivos foi feita com base na informação que eu gostaria de obter 

acerca da preparação/ formação dos professores na área de Educação Visual e Tecnológica, 

Educação tecnológica e Educação Visual , saber qual é a sua visão perante a integração e qual a 

sua disposição acerca dessa mesma integração, visto que  a integração faz parte do 

movimento de escola inclusiva. Os objectivos que eu pretendia estudar são os seguintes: 

 

 Identificar qual é a formação inicial dos professores de Educação Visual e 

Tecnológica, Educação tecnológica e Educação Visual; 

 Identificar quais são as estratégias utilizadas pelos professores; 

 Avaliar que formação tem os professores em educação especial; 

 Conhecer como os professores vêm a integração; 

 Avaliar o que podem os professores fazer para melhorar a integração; 

 Valorizar quais são as dificuldades que os professores têm ao leccionar a alunos com 

N.E.E.; 

 Identificar que actividades desenvolvem com os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais. 

 

II. FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

 

Epistemologicamente, a palavra hipótese vem dos termos gregos hipo, debaixo, e teses, 

o que se põe. Quer dizer, hipóteses são o que se põe debaixo, do que se parte, o que se supõe. 

É uma conjectura, algo que se admite de forma provisional e que tem que se experimentar. 

Assim, seria válido aceitar que quase todos os enunciados que utilizamos na nossa vida diária 

podem-se considerar como hipóteses, pois expressam juízos, afirmações ou negações da 

realidade. Estes enunciados podem ser infundados ou basear-se em provas comprovadas 

cientificamente. 

Se uma hipótese não está bem enunciada poderia dar lugar a que todas as fases da 

investigação (Sierra Bravo 1998) estivessem mal orientadas, como a base de onde partiríamos 

seria defeituosa. 

 

 Para Goode y Hatt (1952) as hipóteses devem reunir os seguintes requisitos: 



174 

 

 

 Devem ser conceptualmente claras e facilmente compreensíveis. Quer dizer, não 

devem conter termos rebuscados nem excessivamente técnicos, de forma que sejam 

acessíveis ao maior número de pessoas. 

 Os termos usados devem ter uma realidade empírica, quer dizer, devem ser 

observáveis. 

 As hipóteses devem ser susceptíveis de verificação com técnicas acessíveis.  

 Devem ser específicas, não demasiado longas e gerais. 

 Têm que estar em conexão com teorias precedentes, pois o seu objecto é juntar novas 

pontos que enriquecem e ampliam as adequações anteriores. 

 O seu alcance deve ser general, representativo, já que só assim a investigação terá um 

carácter científico. 

 As hipóteses devem oferecer uma resposta provável ao problema objecto de 

investigação. 

 

Às vezes, a formulação da hipótese apresenta dúvidas aos investigadores. Para Sierra 

Bravo (1998) as fontes principais para a sua fundamentação são:  

 

 O conhecimento vivo e experimental das realidades sociais. 

 O domínio crítico da teoria da disciplina em questão, com atenção especial às suas 

imperfeições e lacunas. 

 A cultura científica geral. 

 A preocupação científica. 

 A vivência dos problemas investigados. 

 

As seguintes hipóteses são as propostas para estudo na realização deste 

trabalho: 

 

1. Os professores com formação inicial de licenciatura têm as estratégias mais pensadas 

para a parte teórica da aula. 

2. Os professores com mais tempo de serviço têm uma melhor relação professor/ aluno. 

3. Os professores que leccionam o 5º e 6º ano têm mais dificuldade em leccionar com os 

alunos com NEE na sala de aula. 
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4. Os professores que leccionam em cursos de maior nível de escolaridade preparam 

mais actividades para os alunos com NEE. 

5. O professor com formação especializada tem mais estratégias diferenciadas para os 

alunos com NEE do que para os alunos dito normais. 

6. Ter um professor de apoio educativo fixo e integrado numa equipa multidisciplinar 

tem uma melhor receptividade do professor do ensino regular. 

7. À medida que aumenta a idade também aumentam as dificuldades em leccionar com 

alunos com NEE na sala de aula. 

8. A disponibilidade do professor do ensino regular é melhor quando há redução do 

número de alunos por turma. 

9. Os professores com formação inicial licenciatura têm mais em conta as características 

individuais dos alunos. 

10. Os professores mais jovens têm uma melhor cooperação entre os professores do 

ensino regular e o professor de apoio educativo.  

 

III. DIFERENCIAÇÕES ENTRE A PESQUISA QUALITATIVA E A PESQUISA QUANTITATIVA 
 

No campo socioeducativo existem diversas opiniões ao respeito das vantagens e 

inconveniências que propõe o uso da investigação quantitativa e qualitativa. 

Nesse campo utilizamos muito a investigação qualitativa. Até á data, muito recente 

existiu certa resistência em aceitar o qualitativo como uma forma de investigação, 

consideravam-se esses estudos pouco fiáveis e não eram assumidos pelos cientistas, 

simplesmente eram considerados exploratórios, pessoais e cheios de desvios. 

Hoje em dia a maioria dos investigadores sociais aceitam ambos paradigmas. Segundo Pérez 

(1994:52), “a opção de um ou outro não é exclusiva do método de investigação elegido, não 

contradiz, pelo contrário podem contemplar-se”. 

Denzin e Lincoln (1998:3) definem a investigação qualitativa como uma “aproximação 

multi-metódica, centrada num foco interpretativo e naturalista dos objectos de estudo”, 

juntamos a esta definição o foco experimental. 

Para realizar a recolha de informação, apesar de partir de um foco prévio de um tipo ou 

outro de investigação, devemos ter em conta que o que determinará esse foco 

maioritariamente será o tipo de técnicas ou instrumentos necessários, neste caso decidimos 

que são mais idóneos para obter informação que requeremos. 
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Por isso é suficiente centrarmo-nos no que e como queremos investigar, e para 

concretizar esse como, temos que ver o leque de possibilidades que temos ao nosso alcance 

com a finalidade de obter o maior número de informação útil que necessite a nossa 

investigação. 

Para estudar os fenómenos à sua volta natural é necessária uma ampla gama de formas 

de recolha de materiais empíricos (estudos de casos, experiência pessoal, introspecção, 

histórias de vida, entrevistas, observações, textos visuais, textos históricos…) que descrevam 

os momentos problemáticos e quotidianos, assim como os seus significados na vida dos 

indivíduos investigados. 

Neste sentido segundo Flick (1992: 175-198, 194), a triangulação, ou seja a combinação 

de múltiplos métodos, materiais empíricos, perspectivas e observadores num único estudo, 

que se concebe como uma estratégia que incorpora rigor a qualquer investigação. Segundo 

Denzin (1978), há quatro tipos de triangulação: a) triangulação de dados: utilizar diversas 

fontes de dados no estudo; b) triangulação de investigadores: utilizar vários investigadores no 

mesmo estudo; c) triangulação de teorias: utilizar múltiplas perspectivas teóricas para 

interpretar os dados e as conclusões, e d) triangulação metodológica: utilização de diferentes 

métodos para estudar o mesmo problema; Janesick (1998: 35-56, 47) acrescenta um quinto 

tipo: triangulação interdisciplinar.  

Nelson (1992: 1-16) diz que a investigação qualitativa é “um campo interdisciplinar, 

transdisciplinar… utilizado nas ciências sociais, nas humanidades e nas ciências físicas. A 

investigação qualitativa é muitas coisas ao mesmo tempo. É multi-paradigmática na sua 

essência, utiliza uma aproximação multi-metodológica, centrada numa posição naturalista e 

numa perspectiva interpretativa de experiência humana. 

Suporta duas dimensões; por uma parte baseia-se numa certa sensibilidade 

interpretativa, pós-modernista, femininista e crítica; e por outra parte concepções e formas de 

análises positivas…” 

O termo “qualitativo” implica uma ênfase em processos e significados não estritamente 

examinados em termos de quantidade, inclusive às vezes de intensidade ou frequência, com 

isto realça a importância da natureza da realidade socialmente construída, a intimidade das 

relações entre o investigador e o que estão a investigar e como vamos interpretar a dita 

realidade para detectar os elementos chave e distingui-los dos menos importantes. Ao 

contrário o “quantitativo” supõe uma maior ênfase nas medidas e analises das relações causais 

entre as variáveis, nos processos.  

Como assinalam Denzin e Lincoln (1998: 8-11), “ os investigadores qualitativos apoiam-

se nas descrições ricas do mundo social, os investigadores quantitativos, com o seu foco ético, 
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interessam-se menos pelos detalhes. A aproximação qualitativa utiliza mais a prosa 

etnográfica, as narrativas históricas, informação na primeira pessoa, muitas fotografias, 

histórias de vida, materiais biográfico e autobiográficos… Os investigadores quantitativos 

utilizam modelos matemáticos, tabelas estatísticas, gráficos, informação escrita na terceira 

pessoa de forma impessoal”. 

Pensamos que ambos paradigmas, quantitativo e qualitativo, têm muito que contribuir, 

e os dois são válidos sempre que se ajuste às necessidades da investigação. Por isso, não 

podemos prescindir de nenhum deles, se não, recolher o valioso dos enfoques. Há que precisar 

também a independência entre paradigma e método. Se bem que na investigação qualitativa o 

investigador utiliza como instrumentos entrevistas e observações, na investigação quantitativa 

os instrumentos são escalas, provas e questionários, a opção por um paradigma determinado 

não é exclusiva do método eleito. Há autores, como Denzin (1979) que defendem a aplicação 

de ambas metodologias, pois a finalidade que se pretende não é substituir um pelo outro, 

“ambos podem se complementar na análise da realidade” (Pérez Serrano, 1994, p. 55). 

Igualmente, pensamos, na aplicação de métodos quantitativos e qualitativos possibilita-nos 

uma percepção muito mais rica e profunda do problema investigado. 

 

No quadro seguinte as características mais importantes de ambos paradigmas: 

Características dos modelos quantitativos e qualitativos 

Quantitativo Qualitativo 

Aplica métodos quantitativos Aplica métodos qualitativos 

Positivista: dedica pouca atenção a os estados 

subjectivos dos indivíduos 

Fenomenologia: interessado na compreensão 

da conduta desde o marco referencial do 

próprio sujeito. 

Medição penetrante e controlada Observação naturalista e sem controle 

Objectivo Subjectivo 

À margem dos dados: perspectiva “desde 

fora” 

Próximo dos dados: perspectiva “desde 

dentro” 

Não fundamentado na realidade: orientado 

para a comprovação, confirmativo, 

reducionista, inferencial e hipotético-deductivo 

Fundamentado na realidade: orientado para 

os descobrimentos, exploratório, 

expansionista, descritivo e indutivo 

Orientado para o resultado Orientado para o processo 

Fiáveis: dados sólidos e repetíveis Válido: dados “reais”, “ricos” e “profundos” 
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Generalizáveis: estudo de casos múltiplos Não generalistas: estudo de casos isolados 

Particularista Elitista  

Assume uma realidade estável Assume uma realidade dinâmica 

Fig.9-  Comparação entre paradigmas. Adaptado de Pérez Serrano (1994). 

 

Ao falar de técnicas de recolha de informação e dados desde o ponto de vista 

quantitativo, fazemos referência a técnicas de medidas da realidade social. Por tanto a 

referência da medida será o dado numérico sobre o que se levarão a cabo todas as análises 

estatísticas pertinentes, a partir dos quais se obterão as conclusões. É lógico supor que através 

de estas técnicas se podem comprovar os resultados alcançados por isso é muito importante 

que os dados obtidos sejam de qualidade. Para conseguir este propósito de qualidade, têm 

que se completar uma série de elementos metodológicos como são o desenho e a planificação. 

A selecção de amostras, as competências do avaliador e a qualidade do próprio instrumento 

de avaliação. 

 

A metodologia qualitativa é conceptualizada por Benoliel (1984) como “ modos de 

questionamento sistemáticos enfocados para entender os seres humanos e a natureza das 

suas interacções com eles mesmo e com a sua envolvência”. Mais recentemente Anguera 

(1986a) oferece uma definição exaustiva no nosso entender desta metodologia: “ uma 

estratégia de investigação fundamentada numa depurada e rigorosa descrição conceptual do 

evento, conduta ou situação que garantisse a máxima objectividade na captação da realidade, 

sempre complexa e preserve a espontânea continuidade temporal que lhes é inerente com a 

finalidade da correspondente recolha sistemática de dados, categóricos por natureza, e com 

independência da sua orientação preferencialmente ideológica e processual, possibilite uma 

análise, que dê lugar à obtenção de conhecimento válido, com suficiente potência explicativa, 

de acordo com qualquer caso, com o objectivo proposto e os descritores e indicadores a que 

se teve acesso. 

 

Estas técnicas foram introduzidas no âmbito da investigação evolutiva com 

posterioridade às quantitativas, concretamente, podiam se situar nos finais dos anos setenta e 

inicio dos oitenta e surgem como critica aos modelos clássicos, que afirmam a importância dos 

resultados em prejuízo dos processos que permitiriam causar modificações e melhoras na 

intervenção. 
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A segurança científica nos resultados obtidos mediante procedimentos próprios da 

investigação qualitativa devemos relacioná-la com o conceito de validez, entendimento de 

validez neste contexto é de acordo com a terminologia de Guba (1983), credibilidade. García 

Jiménez (1989) ao referir-se ao conceito de credibilidade proposto por Guba, diz que a validez 

é um ideal que se persegue partir da relação observada entre as interpretações do 

investigador e das suas fontes de informação. 

 

IV. AMOSTRA 

 

Uma amostra é uma parte da população seleccionada, quer dizer, um subconjunto de 

indivíduos pertencentes a uma população (Ruiz-Maya y al., 1995) que se submete a uma 

observação científica na representação do conjunto que se quer estudar. Tem um fundamento 

matemático estatístico, de tal forma que os resultados, dentro de uns limites de erro e 

probabilidade, são válidos para todo o universo do que se extraiu. Fundamentalmente devem 

reunir quatro condiciones (Sierra Bravo, 1998):  

- Compreender parte do universo, não a totalidade.  

- Tem que ser proporcional à amplitude do universo. 

- Não apresentar distorções na eleição dos seus elementos. 

- Ser representativa do universo do que faz parte. 

 

A amostra escolhida é composta pelos professores de Educação Visual e Tecnológica, 

Educação Tecnológica e Educação Visual do 2º e 3º ciclo do ensino básico do distrito de 

Portalegre, professores contratados e do quadro. São professores de Educação Visual e 

Tecnológica, Educação Visual e Educação Tecnológica. 

Escolheu se este distrito porque se situa no interior alentejano. A população dedica-se 

principalmente ao comércio, pequenas indústrias, função pública, agricultura e pecuária. 

A população escolhida faz parte dos concelhos: Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo 

Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte Sôr, 

Portalegre e Sousel. 

A escolha foi baseada no facto de serem escolas que têm alunos com NEE integrados e 

preenchem os requisitos necessários para a inclusão. Dei preferência ao 2º e 3º ciclo (5ºano, 

6ºano, 7ºano, 8ºano e 9ºano) porque com as habilitações que possuo são os anos que posso 

leccionar, daí o meu interesse. 
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Localidades Escolas 
Alter do Chão EB 2,3 c/Sec. Padre José Agostinho Rodrigues 

Arronches EB 2,3 Nossa Senhora da Luz 
Avis EB 2,3 Mestre de Avis 
Campo Maior EB 2 São João Baptista 
Campo Maior ES c/3ºciclo de Campo Maior 
Castelo de vide EB 2,3 Garcia da Orta 
Crato  EBI/JI do Crato 
Elvas EB 2,3 nº2 de Elvas 
Vila Boim EBI/JI de Vila Boim 
Elvas EB 2,3 nº1 de Elvas 
Fronteira EBI/JI Frei Manuel Cardoso 
Gavião EBI/JI de Gavião 
Portagem EBI/JI de Ammaia, Portagem 
Santo António das Areias EBI/JI Dr. Manuel M. Machado 

Monforte EB 2,3 de Monforte 
Nisa EB 2,3 c/Sec. Professor Mendes dos Remédios 

Montargil EBI de Montargil 
Ponte de Sôr EB2,3 João Pedro de Andrade 
Ponte de Sôr ES c/3º ciclo de Ponte Sôr 
Portalegre EB 2,3 José Régio 
Portalegre EB 2,3 Cristóvão Falcão 
Portalegre ES c/3º ciclo Mouzinho da Silveira 
Sousel EB 2,3 Padre Joaquim Fernandes  

 

 

A amostra é composta também pela seguinte informação: 

Segundo o Sexo na amostra havia 43% homens (30 sujeitos), e 57% mulheres (40 

sujeitos). 

Sexo Número e sujeitos Percentagem 

Masculino 30 43% 

Feminino 40 57% 

Total 70 100% 
Fig.10- Distribuição da amostra segundo o Sexo. 
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Tendo em conta a idade, este dado oferecia aos professores quatro opções de resposta. 

27% (19 sujeitos) tinha entre 25 e 35 anos. 36% (25 sujeitos) tinha entre 36 e 45 anos. 33% (23 

sujeitos) tinha entre 46 e 55 anos. E 4% (3 sujeitos) tinha entre 56 e 65 anos. 

Idade Número de sujeitos Percentagem 

25/35 anos 19 27% 

36/45 anos 25 36% 

46/55 anos 23 33% 

56/65 anos 3 4% 

Total 70 100% 
Fig.11- Distribuição da amostra segundo a Idade. 

 

Segundo a formação académica inicial 44% (31 sujeitos) tem formação em artes. 56% 

(39 sujeitos) tem formação em ensino. 

Formação Acad. Inicial Número de sujeitos Percentagem 

Artes 31 44% 

Ensino 39 56% 

Total 70 100% 
Fig.12- Distribuição da amostra segundo Formação Académica Inicial. 

 

Considerando o grau de formação académica inicial, os professores inquiridos dividiam-

se em quatro opções. 27% (19 sujeito) eram detentores de um bacharelato. 73% (51 sujeitos) 

detentores de uma licenciatura. Nenhum professor era detentor de um mestrado ou 

doutoramento. 

Grau de Formação Acad. Inicial Número de sujeitos Percentagem 

Bacharelato 19 27% 

Licenciatura 51 73% 

Mestrado 0 0% 

Doutoramento 0 0% 

Total 70 100% 
Fig.13- Distribuição da amostra segundo Grau de Formação Académica Inicial. 

 

Consoante a formação no ensino especial, foram considerados oito grupos de docentes 

tinham. 94% (66 sujeitos) não tinham formação no ensino especial. 1% (1 sujeito) possuía 

formação especializada. 1% (1 sujeito) possuía um bacharelato no ensino especial. E 3% (2 

sujeitos) possuíam outra formação no ensino especial. Do conjunto dos professores inquiridos 

não constavam detentores de  complementos de formação, mestrados ou doutoramentos em 

educação especial. 
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Formação no E.E. Número de sujeitos Percentagem 

Nenhuma 66 94% 

Complemento 0 0% 

Formação especializada 1 1% 

Bacharelato 1 1% 

Licenciatura 0 0 

Mestrado 0 0 

Doutoramento 0 0 

Outra 2 3% 

Total 70 100% 
Fig.14- Distribuição da amostra segundo a Formação no Ensino Especial. 

 

Segundo a disciplina que os professores inquiridos leccionam foram distribuídos em três 

opções. 67% (47 sujeitos) leccionavam EVT. 16% (11 sujeitos) leccionavam ET. E 17% (12 

sujeitos) leccionavam EV. 

Disciplina que lecciona Número de sujeitos Percentagem 

EVT 47 67% 

ET 11 16% 

EV 12 17% 

Total 70 100% 
Fig.15- Distribuição da amostra segundo a disciplina que os professores inquiridos leccionam. 

 

Tendo em conta o tempo de serviço dos professores inquiridos foram tidos em conta 5 

grupos. 16% (11 sujeitos) tinham entre 0 e 5 anos de tempo de serviço. 14% (10 sujeitos) 

tinham entre 6 e 10 anos de tempo de serviço. 24% (17 sujeitos) tinham entre 11 e 15 anos de 

tempo de serviço. 10% (7 sujeitos) tinham entre 16 e 20 anos de tempo de serviço. E 36% (25 

sujeitos) têm mais de 20 anos de tempo de serviço. 

Tempo de serviço no ensino Número de sujeitos Percentagem 

0/5 anos 11 16% 

6/10 anos 10 14% 

11/15 anos 17 24% 

16/20 anos 7 10% 

Mais de 20 anos 25 36% 

Total 70 100% 
Fig.16- Distribuição da amostra segundo o Tempo de Serviço no Ensino. 

 

 

 



183 

 

Relativamente ao tempo de serviço no ensino especial a distribuição dos professores 

inquiridos foi feita por cinco opções. 89% (62 sujeitos) tinham entre 0 e 5 anos de tempo de 

serviço no E.E. 9% (6 sujeitos) tinham entre 6 e 10 anos de tempo de serviço no E.E. 1% (1 

sujeito) tinham entre 11 e 15 anos de tempo de serviço no E.E. 1% (1 sujeito) tinha entre 16 e 

20 anos de tempo de serviço no E.E. 

Tempo de serviço no E.E. Número de sujeitos Percentagem 

0/5 anos 62 89% 

6/10 anos 6 9% 

11/15 anos 1 1% 

16/20 anos 1 1% 

Mais de 20 anos 0 0% 

Total 70 100% 
Fig.17- Distribuição da amostra segundo o Tempo de Serviço no Ensino Especia. 

 

V. VARIÁVEIS 

 

As variáveis foram escolhidas de acordo com a informação que se queria obter na 

aplicação dos questionários. Estas variáveis foram as finais, depois da validação do 

questionário onde se adaptaram algumas questões à informação que seria obtida. 

Estes itens do questionário são muito importantes. No que diz respeito à parte de 

identificação do docente, aqui temos informação que por vezes justifica certas respostas e 

atitudes dos docentes, vimos obter a informação acerca das suas bases académicas, do tempo 

em que essas mesmas bases são postas em prática, permite-nos saber quais as evoluções no 

trabalho tendo em conta o tempo, saber qual a base do conhecimento de cada individuo 

estudado, podemos situar qual o grau de conhecimento em que cada individuo se encontra, 

em que ano escolar se situa este estudo. 

No restante questionário é de onde se tira a principal informação para este estudo, tais 

como as actividades que se realizam se são de caracter prático ou teórico, a preparação das 

estratégias que são utilizada, o objectivo dessas estratégias, se interferem no comportamento 

dos alunos. 

Para além disso permite saber se a existência de um plano geral de inclusão é benéfico, 

se a redução de alunos por turma interfer pela positiva, se é importante que o professor tenha 

formação no ensino especial, se a receptividade é vista de bom grado, se a existência de 

técnicos especializados ajuda nas aprendizagens, se um professor de apoio fixo irá facilitar a 
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aquisição de conhecimentos, se os matérias de apoio são os adequados para trabalhar com as 

crianças com NEE, fortalecer a relação professor/aluno trará bons resultados no 

aproveitamento do aluno. A importância do diagnóstico do aluno para facilitar a aquisição de 

conhecimentos, a relevância das característica individuais das crianças com NEE, as 

dificuldades que os professores têm em leccionar com alunos com necessidades educativas 

especiais, a importância da preparação dos materiais. 

 Sexo 

 Idade 

 Formação académica inicial 

 Grau de formação académica inicial 

 Formação no ensino especial 

 Na sua formação inicial existiram disciplinas com conteúdos sobre educação especial 

ou necessidades educativas especiais 

 Qual a disciplina que lecciona 

 Tempo de serviço no ensino- informa-nos da prática que o docente tem no ensino  

 Tempo de serviço no ensino especial 

 Nível académico que lecciona 

 Ao preparar as aulas tem estratégias diferenciadas para os alunos com NEE 

 As estratégias que prepara são mais pensadas para a parte teórica da aula 

 Prepara melhor as estratégias para a parte prática da aula 

 A existência de um plano geral de inclusão 

 Redução do número de alunos por turma 

 Formação dos professores 

 A existência de técnicos especializados 

 A receptividade do professor do ensino regular 

 Formação especializada do professor 

 Professor de apoio educativo fixo (a tempo inteiro) na escola 

 A boa vontade e implicação do corpo docente da escola 

 Professor de apoio educativo fixo e integrado numa equipa multidisciplinar 

 Materiais adequados 

 Disponibilidade do professor do ensino regular 

 Cooperação entre o professor do ensino regular e o professor do apoio educativo 

 A existência de uma rede de centros de recursos 

 Uma boa relação professor -aluno 
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 Tipo de apoio prestado pelo professor de apoio educativo 

 Natureza do diagnóstico que o aluno apresenta 

 A existência de adaptações curriculares/ plano educativo individual 

 As características individuais da criança com NEE 

 A participação dos pais 

 A utilização de estratégias de ensino diversificadas 

 Tenho dificuldades em leccionar com alunos com NEE na sala de aula 

 As aulas práticas são mais fáceis de leccionar com os alunos com NEE na sala de aula 

 É-me difícil preparar o material de apoio às aulas para os alunos com NEE 

 Preparo actividades diferentes para os alunos com NEE 

 Tenho em conta o material didáctico que utilizo de suporte às aulas com os alunos 

com NEE 

 As actividades que preparo para os alunos com NEE são sempre utilizando os mesmos 

materiais e técnicas 

 

VI. SELECÇÃO DE INSTRUMENTOS 

 

6.1.  QUESTIONÁRIO: RECOLHA DE DADOS ESTRUTURADOS 

 

 

Dimensão conceptual 

A tarefa do investigador no lugar de trabalho é a recolha de informação mediante a 

observação participante, o contacto contínuo com os informantes e a observação constante 

dos diversos momentos que percorrem a vida da comunidade estudada; em certas ocasiões é 

preciso aplicar outras técnicas de investigação para obter informação á que só temos acesso 

mediante declarações e explicações dos membros da comunidade. Para este fim é conveniente 

o uso das entrevistas e dos questionários. 

O questionário é uma “técnica ou instrumento para a obtenção de informação dentro de 

uma metodologia qualitativa ou quantitativa seguindo o método de pesquisa: consiste numa 

lista de perguntas que passam a uma amostra representativa da população que se quer 

estudar” (Aguirre, 1995). 

Schensul y Lecompte (1999) definem questionário como “um instrumento fechado e um 

programa de observações desenhadas para recolher informação quantitativa que: 
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 Provém da observação e entrevistas não estruturadas e/ou semi-estruturadas 

 Baseiam-se em itens derivados da transformação de domínios culturais em factores, e 

estes, em variáveis em volta do local que estamos a investigar 

 Foram validados a partir de investigações prévias em seu redor 

 Permitem ao investigador triangular os seus resultados da análise quantitativa usando 

técnicas estatísticas multi-variadas com dados qualitativos 

 Utilizados junto com outros métodos de recolha de dados, oferecem uma imagem 

compreensiva do fenómeno em questão 

 Geram resultados que pretendem mais investigação qualitativa e análise, bem que 

sejam para resolver contradições entre dados qualitativos e quantitativos, bem como 

chegar a compreender na sua totalidade porque sucedem determinadas relações 

quantitativas entre certas variáveis. 

Os questionários em ciências educativas, seguindo os autores citados anteriormente, 

partilham muitas características com outros tipos de questionários, são estas: 

 Podem aplicar-se cara a cara, ou ser auto administradas 

 Utilizam formatos comuns no processo de construção 

 Requerem um estudo piloto de prova que garanta que a população compreenderá as 

questões e que sigam uma categoria de distribuição de respostas de todas e cada uma 

das perguntas 

 Utilizam procedimentos aleatórios de selecção e formação de amostras. 

Diferenciam-se no seguinte: 

 A construção de um questionário baseia-se no conhecimento prévio da realidade de 

estudo que garanta a adequação à população que se lhe aplica 

 A sua principal utilidade é gerar descrição que expliquem o significado e variação dos 

elementos do contexto individual ou em grupo 

 As perguntas do questionário e os resultados que surgem são significativos quando 

estão associados com dados qualitativos obtidos e integrados num modelo teórico. 

Escolhi o questionário como instrumento de recolha de dados porque para o tipo de 

informação que pretendia obter era o mais adequado. Tinha como objectivo saber como é a 

integração dos alunos com necessidades educativas especiais nas aulas de desenho. 

Comecei por elaborar as perguntas do questionário de acordo com a informação que 

pretendia obter. Inicialmente elaborei questões de acordo com os objectivos que propus. 
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Como o questionário não deveria ser muito extenso optei por fazer uma selecção das questões 

mais pertinentes tendo em conta a sua finalidade. 

 

VALIDAÇÃO 

O passo seguinte era validar o questionário com especialistas. Escolheram se 

professores de diferentes universidades portuguesas para essa validação. 

A primeira alteração a fazer no questionário foi a estrutura, pois o questionário foi 

dividido em quatro grupos: estratégias na preparação das aulas; inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais na escola; dificuldades na sala de aula; actividades 

realizadas com alunos com necessidades educativas especiais. 

No que diz respeito às questões relativamente ao questionário final depois da validação 

foram retiradas algumas questões. 

Foram revistos quer pelo tutor quer por mim todos os itens um por um, foram excluídos 

alguns dos itens, e assim surgiram uma data de questões que daria para construir um primeiro 

questionário (anexo 1). Submetemos esse mesmo questionário a um grupo de espertos 

composto por oito especialistas. Estes especialistas  foram escolhidos tendo em conta a sua 

formação e experiência académica. A sua formação incide na área da educação (psicologia da 

educação; ciências da educação). 

Neste quadro podemos ver a condição profissional dos especialistas. Os especialistas  

pertencem á Escola Superior de Educação de Portalegre- Instituto Politécnico de Portalegre; 

Universidade do Minho e Universidade do Algarve. 

A estes especialistas foi-lhes fornecida uma ficha onde constariam todos os itens do 

questionário e onde os especialistas avaliariam cada item no que corresponde é adequação ( 

1-não adequado; 10-adequado) e ao grau da mesma, e onde também poderiam fazer alguma 

observação a cada item. 

Universidade Área Curricular Departamento 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Psicologia da 

Educação 

Psicologia 

Universidade do 

Minho 

Sociologia da Infância Ciências da Educação 
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Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Análise Social e 

Organizacional da 

Educação 

Ciências da Educação 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Análise Social e 

Organizacional da 

Educação 

Ciências da Educação 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

Área Cientifica do 

Curriculo, Supervisão 

e Orientação 

Pedgógica 

Ciências da Educação 

Universidade do 

Algarve 

Tecnologia Educativa 

e Informática 

Ciências da Educação 

 

Instituto Politécnico 

de Portalegre 

 

Psicologia da 

Educação e Relações 

Interpessoais 

 

Ciências da Educação 

 

Universidade do 

Algarve 

 

Tecnologia Educativa 

e Informática 

 

Ciências da Educação 

 

O questionário final (anexo 2) é composto por vinte e nove questões, que por sua vez 

estão divididas por quatro grupos: estratégias na preparação das aulas; inclusão dos alunos 

com necessidades educativas especiais na escola; dificuldades na sala de aula; actividades 

realizadas com alunos com necessidades educativas especiais. Questões essas que a resposta 

era dada através de uma escala de Likert: 1-sempre, 2-frequentemente, 3- às vezes, 4- quase 

nunca, 5- nunca; 1- concordo plenamente, 2- concordo parcialmente, 3- nem concordo nem 

discordo, 4- discordo parcialmente, 5- discordo totalmente. 

Fazem também parte do mesmo questionário os dados de identificação. Identificação 

essas que mantém a confidencialidade do professor. 
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FIABILIDADE 

Fiabilidade significa precisão do método de medição e pode ser averiguada através da 

análise da consistência ou estabilidade desse método. Um método (teste ou instrumento de 

medida) fiável não deve produzir resultados significativamente diferentes se for repetido sobre 

o mesmo individuo. 

Enquanto a fiabilidade diz respeito à consistência ou estabilidade de uma medida, a 

validade diz respeito à sua veracidade. Uma medida pode ser muito fiável (precisa) mas pode 

estar errada e portanto ser inválida. Portanto fiabilidade não implica validade mas é um 

requisito para avaliar a validade. Ou seja, uma medida para ser válida deve antes de mais ser 

fiável. 

Consequentemente devemos primeiro avaliar a fiabilidade dos instrumentos (ou métodos) de 

medida. 

Existem diversos factores que influenciam a fiabilidade de um método. Por exemplo, a 

pessoa sobre a qual se está a efectuar as medições pode ter reações diferentes de dia para dia. 

Por outro lado o método pode apenas medir uma parte do fenómeno de interesse e não servir 

para caracterizar de forma global esse fenómeno. 

Existem várias formas de averiguar a fiabilidade de um método (teste ou medição): 

1. Pode-se repetir exactamente o mesmo teste ou medição sobre os mesmos indivíduos e 

comparar os resultados. Este processo é designado por test-retest. 

2. Podem-se aplicar dois testes ou medições supostamente equivalentes e comparar os 

resultados. 

3. Podem-se subdividir os testes ou medições em duas partes equivalentes (nem sempre isto é 

possível) e examinar a consistência dos resultados nessas duas partes. Este processo é 

designado por split-half reliability. 

Existem basicamente dois processos para quantificar a fiabilidade de um teste ou 

medição: 

1. O primeiro consiste em avaliar a variabilidade das medidas após sua repetição sobre os 

mesmos indivíduos. A medida de variabilidade mais utilizada é o desvio padrão. No entanto, é 

raro podermos aplicar o mesmo teste ou medição aos mesmos indivíduos repetidas vezes para 

podermos obter uma estimativa do desvio padrão. Assim, desenvolveram-se métodos para 

obter estas estimativas sem ter que se repetir os testes ou medições sobre os mesmos 

indivíduos; 

2. O segundo e o mais comum consiste no cálculo de coeficientes de fiabilidade a partir de 

medições repetidas ou de comparações split-half. Tipicamente, com base em dois conjuntos 
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de medidas (ou porque o mesmo teste foi aplicado duas vezes sobre o mesmo individuo ou 

porque o teste foi dividido em duas partes) calcula-se um coeficiente de correlação adequado 

ao tipo de medidas em causa. 

Uma medida pode então dizer-se fiável se o desvio padrão for reduzido ou se o 

coeficiente de fiabilidade (correlação) for elevado. 

Uma forma de fiabilidade que muitas vezes é avaliada é a chamada fiabilidade inter- 

observador (inter-observer reliability ou inter-judge reliability). Neste caso pretende-se 

averiguar se diferentes observadores (avaliadores) ao utilizarem os mesmos métodos de 

medição (testes ou medições) obtêm resultados consistentes. Trata-se de um caso particular 

de fiabilidade descrita acima. 

Aplicou se um teste de Alfa de Cronbach é mais rápido e podemos obter logo o 

resultado. O valor de coeficiente varia entre 0 e 1, se é um indica a máxima estabilidade ou 

consistência nas pontuações. 

 
 
Análise de fiabilidade 
 
Escala:  todas as variáveis 

Resumo do procesamento dos casos 

 N % 

Casos Válidos 70 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. Eliminação pela lista baseada em todas as 

variáveis de procedimento. 
 

 

Estatisticas de fiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

baseada nos 

elementos 

tipificados N de elementos 

,645 ,705 29 
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Seguidamente pomos a tabela que nos indica como se modifica a fiabilidade, se se 

elimina algum elemento do questionário. 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Estratégias 

diferentes 

para os NEE 

49,5857 50,855 ,076 . ,650 

Estratégias 

pensadas 

para a parte 

teórica e 

para a parte 

prática 

49,0714 50,763 ,077 . ,651 

Estratégias 

melhores 

para a parte 

teórica ou 

prática 

49,7571 49,636 ,172 . ,640 

Plano de 

inclusão 

50,2571 48,831 ,341 . ,625 

Redução do 

número de 

alunos 

50,7429 53,382 -,116 . ,650 

Formação 

dos 

professores 

50,5857 50,362 ,316 . ,631 

Existência 

de técnicos 

qualificados 

50,6286 50,498 ,315 . ,632 

Receptivida

de do 

professor 

do ensino 

regular 

50,1143 47,958 ,329 . ,623 

Formação 

especializad

a do 

professor 

50,3429 48,953 ,411 . ,622 
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Professor 

de apoio 

fixo 

50,3857 47,487 ,211 . ,638 

Boa 

vontade do 

corpo 

docente 

50,1571 49,671 ,143 . ,644 

Professor 

de apoio 

integrado 

na 

multidiscipli

naridade 

50,5143 49,529 ,294 . ,629 

Materiais 

adequados 

50,6571 50,200 ,406 . ,628 

Disponibilid

ade do 

professor 

regular 

50,1429 48,588 ,261 . ,630 

Cooperação 

entre o 

professor 

regular e do 

Ensino 

Especial 

50,5714 49,611 ,414 . ,625 

Existência 

de uma 

rede de 

centro de 

recursos 

50,4857 48,398 ,406 . ,620 

Boa relação 

professor 

aluno 

50,6286 50,498 ,369 . ,630 

Tipo de 

apoio 

prestado 

pelo 

professor 

de apoio 

50,5286 50,514 ,297 . ,632 

Natureza do 

diagnóstico 

do aluno 

50,4857 51,906 ,094 . ,644 
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Existência 

de 

adaptações 

no plano 

educativo 

50,2286 49,686 ,079 . ,658 

Caracteristic

as 

individuais 

da criança 

com NEE 

50,5286 51,499 ,131 . ,642 

Participação 

dos pais 

50,7000 52,619 ,041 . ,646 

Utilização 

de 

estratégias 

diversificad

as 

50,5571 50,018 ,404 . ,627 

Dificuldades 

de leccionar 

com alunos 

NEE 

48,5286 51,151 ,078 . ,648 

Aulas 

práticas 

mais fáceis 

com NEE na 

sala de aula 

49,1714 48,144 ,233 . ,633 

É dificil 

preparar 

material 

para alunos 

com NEE 

48,3571 51,045 ,062 . ,652 

Actividades 

diferentes 

para os 

alunos NEE 

49,2571 49,991 ,220 . ,635 

Ter em 

conta o 

material 

didáctico 

para os 

alunos com 

NEE 

49,4714 50,079 ,141 . ,643 
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Os materias 

que utilizo 

para os 

alunos com 

NEE são 

sempre os 

mesmos 

48,7571 48,708 ,193 . ,638 

 
A informação obtida indica que nenhum ítem do questionário deve ser eliminado para 

melhorar a fiabilidade do mesmo. 

 

6.2. O GRUPO DE DISCUSSÃO 

 

 

A partir desta técnica pretende-se chegar a estabelecer um consenso entre os 

membros do grupo acerca de temas diversos. È uma técnica muito útil para recolher 

informação. 

O grupo de discussão tem como objectivo provocar um debate interno entre as pessoas 

que o representam e fazem parte dele, enquanto a pesquisa pretende obter muitas opiniões 

sem a intenção de alcançar um consenso entre elas. Deduz-se que o grupo de discussão tem a 

consideração de técnica livre no sentido de que não requer uma preparação excessiva dos seus 

participantes, de maneira a que não coaja a liberdade de expressão. O investigador ou 

organizador do grupo deve ter em conta as seguintes considerações metodológicas: 

 A composição do grupo- moderador 

 A duração da sessão 

 A composição do grupo- características dos sujeitos. 

 O registo 

 

Enquanto o desenvolvimento de uma sessão de grupo de discussão, distinguimos 

basicamente três sequências de intervenção bem definidas: 

 Preparação da sessão 

 Desenrolar da sessão 

 Análise e interpretação do discurso 
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Outro dos instrumentos de recolha de informação foi a realização de um debate 

realizado com alguns professores de desenho. Debate esse que tinha cinco pontos de 

discussão, são eles: a opinião acerca da escola inclusiva; o enquadramento jurídico educativo 

acerca das politicas educativas (fazendo referência ao decreto lei nº3/2008 de 7 de Janeiro); os 

recursos existentes para desenvolver uma educação de qualidade na escola inclusiva; os 

resultados alcançados em crianças com NEE na escola inclusiva; o futuro da inclusão e da 

atenção aos alunos com NEE. 

 

DESCRIÇÃO  

O uso de grupos de discussão é um método de investigação social já consolidado, que 

assume a forma de uma discussão estruturada que envolve a partilha progressiva e clarificação 

dos pontos de vista e ideias dos participantes. Usado inicialmente em estudos de mercado, é 

agora extensamente aplicado a uma variedade de contextos de aplicação e de investigação 

académica com vista à produção de informação e de conhecimento. A técnica tem particular 

interesse na análise de temas ou domínios que levantam opiniões divergentes ou que 

envolvem questões complexas que precisam de ser exploradas em maior detalhe. 

O grupo de discussão faz parte de um conjunto de métodos de discussão baseados em 

grupos. O formato típico envolve um grupo relativamente homogéneo, reúnem se por um 

período de cerca de uma hora e meia a duas horas. A interação do grupo é moderada por um 

avaliador ou investigador que estabelece os tópicos ou perguntas para discussão.  

 

O OBJETIVO  

Os grupos de discussão tornam possível reunir, simultânea ou sequencialmente, os 

diferentes parceiros ou partes interessadas envolvidos num programa (gestores, pessoal 

técnico, utentes ou beneficiários de serviços) e recolher uma vasta quantidade de informação 

qualitativa num espaço de tempo relativamente curto. Ao partilhar e comparar as suas 

experiências e pontos de vista, os participantes geram novos conhecimentos e entendimentos. 

O método permite ao avaliador examinar as diferentes perspetivas dos participantes, à medida 

que estas forem sendo construídas pela sua participação dentro de uma rede social, e 

examinar a forma como as discussões se vão configurando em conversas que decorrem 

naturalmente num contexto de grupo. 
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CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE APLICA 

A técnica dos grupos de discussão é uma fonte primária de informação qualitativa, 

combinada habitualmente com outros métodos e incorporada numa abordagem de estudo de 

caso. A técnica dos grupos de discussão adapta-se bem aos casos em que os tópicos em 

avaliação e as questões a serem abordadas dão origem a opiniões divergentes, mas em que a 

discussão pode conduzir a um ponto de vista mais profundo e mais ponderado. 

A técnica dos grupos de discussão é um valioso na avaliação de programas onde existe 

um diferencial de poder entre participantes e responsáveis pelas tomadas de decisão. A atual 

 prática passa pela constituição de grupos homogéneos, ainda que com a participação de 

entidades distintas, produzindo, assim, informação que pode iluminar perspetivas 

diversificadas. 
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CAPITULO III 
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RESULTADOS 
 

 

 
Neste capítulo veremos os resultados obtidos no estudo. Veremos o resultado da análise 

descritiva referente a todas as questões respondidas no questionário, e podemos ver também 

a análise quantitativa refente ao questionário, veremos quais as provas aplicar na anáilse das 

hipóteses, e análise qualitativa referente ao debate realizados a professores  de desenho. 

 

I. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Aqui vemos a análise descritiva de cada item do questionário. Os respectivos gráficos 

que nos dão uma imagem mas simplificada do estudo de cada item. Primeiro temos a análise 

aos itens de identificação do questionário e de seguida estão os outros itens respectivos ás 

questões. 
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1. GÉNERO 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Sexo 70 1,00 2,00 1,5714 ,49844 

N válido (según lista) 70     

 

 
 

A maioria dos professores inquiridos é do sexo feminino. 

 
 

2. IDADE 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Idade 70 1,00 5,00 2,1857 ,93705 

N válido (según lista) 70     
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A maioria dos professores inquiridos encontra-se nas faixas etárias dos 46/55 anos e 

56/65 anos. 

 

3. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

N válido (según lista) 70     

 

 
 

A maioria dos professores inquiridos tem como formação académica inicial a vertente 

via ensino. 

 
 
 

4. GRAU DA FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL 

Estadísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Grau 70 1,00 2,00 1,7286 ,44791 

N válido (según lista) 70     
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A maioria dos professores inquiridos tem como grau da formação académica inicial uma 

licenciatura 

 
5. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO NO ENSINO ESPECIAL 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

N válido (según lista) 70     

 

 
 

Quase a totalidade dos professores inquiridos não têm formação no ensino especial, 

contudo há uma pequena percentagem que possuí outras formações. Há ainda uma 
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percentagem idêntica onde há professores que possuem uma formação especializada e outros 

que possuem um bacharelato. 

 

6. ANÁLISE DA VARIÁVEL NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

NEE 70 1,00 2,00 1,6857 ,46758 

N válido (según lista) 70     

 
 

 

Mais de metade dos professores inquiridos não tem formação em Necessidades 

Educativas Especiais. 

 
 
 

7. ANÁLISE DA VARIÁVEL DISCIPLINA QUE LECCIONA 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Disciplina 70 1,00 5,00 1,5429 ,87949 

N válido (según lista) 70     
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A maioria dos professores inquiridos leccionam a disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica, os restantes leccionam Educação Visual e Educação Tecnológica. 

 
 

8.  ANÁLISE DA VARIÁVEL TEMPO DE SERVIÇO NO ENSINO 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Tempo 70 1,00 5,00 3,3571 1,48457 

N válido (según lista) 70     

 

 
 

Uma grande maioria dos professores inquiridos tem mais de 20 anos de tempo de 

serviço. 
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9. ANÁLISE DA VARIÁVEL TEMPO DE SERVIÇO NO ENSINO ESPECIAL 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

T.E.Especial 70 1,00 4,00 1,1571 ,50031 

N válido (según lista) 70     

 

 
 

A grande maioria dos professores inquiridos tem entre 0 e 5 anos de tempo de serviço 

no ensino especial. 

 
 
 
 
 
 

10.  ANÁLISE DA VARIÁVEL LECCIONA O 5ºANO 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Lec.5ºano 70 1,00 2,00 1,3286 ,47309 

N válido (según lista) 70     

 
 



207 

 

 
 

Cerca de 70% dos professores inquiridos lecciona o 5ºano de escolaridade. 

 
 

11.   ANÁLISE DA VARIÁVEL LECCIONA O 6ºANO 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Lec.6ºano 70 1,00 2,00 1,3429 ,47809 

N válido (según lista) 70     

 

 

 
 

A maioria dos professores inquiridos também lecciona o 6ºano de escolaridade 
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12.  ANÁLISE DA VARIÁVEL LECCIONA O 7ºANO 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Lec.7ºano 70 1,00 2,00 1,6143 ,49028 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

Entre os 60% e 70% dos professores inquiridos não lecciona o 7ºano de escolaridad 

 
 
 
 
 

13.  ANÁLISE DA VARIÁVEL LECCIONA O 8ºANO 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Lec.8ºano 70 1,00 2,00 1,6714 ,47309 

N válido (según lista) 70     
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Cerca de 70% dos professores inquiridos não lecciona o 8ºano de escolaridade. 

 
 

14.  ANÁLISE DA VARIÁVEL LECCIONA O 9ºANO 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Lec.9ºano 70 1,00 3,00 1,7143 ,48582 

N válido (según lista) 70     

 

 
 
 

A maioria dos professores inquiridos não lecciona o 9ºano de escolaridade 
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15.  ANÁLISE DA VARIÁVEL ESTRATÉGIAS DIFERENTES PARA OS NEE- P1 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Estratégias diferentes 

para os NEE 

70 1,00 5,00 2,2429 1,01347 

N válido (según lista) 70     

      

 
 

 
 

Cerca de 40% dos professores inquiridos frequentemente tem estratégias diferentes 

para os alunos com Necessidades Educativas especiais. 

 

 

16.  ANÁLISE DA VARIÁVEL ESTRATÉGIAS PENSADAS PARA A PARTE TEÓRICA E PARA A 

PARTE PRÁTICA – P2 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Estratégias pensadas 

para a parte teórica e 

para a parte prática 

70 1,00 5,00 2,7571 1,04168 

N válido (según lista) 70     
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Cerca de 40% dos professores inquiridos às vezes têm estratégias pensadas para parte 

teórica e para a parte prática da aula, 30% tem frequentemente, estratégias pensadas para 

parte teórica e para a parte prática da aula, os restantes têm sempre, quase nunca ou nunca. 

 

17.  ANÁLISE DA VARIÁVEL ESTRATÉGIAS MELHORES PARA PARTE TEÓRICA OU PRÁTICA 

– P3 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Estratégias melhores 

para a parte teórica ou 

prática 

70 1,00 5,00 2,0714 ,98277 

N válido (según lista) 70     
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40% dos professores inquiridos tem frequentemente estratégias melhores para a parte 

teórica ou prática da aula, 30% tem sempre e menos de 10% quase nunca tem estratégias 

melhores para a parte teórica ou prática da aula 

 
 

18- ANÁLISE DA VARIÁVEL PLANO DE INCLUSÃO – P4 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Plano de inclusão 70 1,00 4,00 1,5714 ,75319 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

Cerca de 60% dos professores inquiridos concordam plenamente com um plano de 

inclusão. 

 
 
 
19.  ANÁLISE DA VARIÁVEL REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS – P5 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Redução do número de 

alunos 

70 1,00 2,00 1,0857 ,28196 

N válido (según lista) 70     
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90% dos professores inquiridos concordam plenamente com a redução de número de 

alunos por turma. 

 

 

 

 

 

20. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO DE PROFESSORES – P6 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Formação dos 

professores 

70 1,00 3,00 1,2429 ,52297 

N válido (según lista) 70     
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Cerca de 80% dos professores concordam plenamente com a formação dos professores 

no ensino especial, os restantes 20% concordam parcialmente. 

 
 
 
 

21. ANÁLISE DA VARIÁVEL EXISTÊNCIA DE TÉCNICOS QUALIFICADOS – P7 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Existência de técnicos 

qualificados 

70 1,00 3,00 1,2000 ,49927 

N válido (según lista) 70     

 
Gráfico 

 

 



215 

 

 
Cerca de 90% dos professore inquiridos concorda plenamente com a existência de 

técnicos qualificados. Uma minoria de 10% concorda só parcialmente. 

 

22.  ANÁLISE DA VARIÁVEL RECEPTIVIDADE DO PROFESSOR DO ENSINO REGULAR – 

P8 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Receptividade do 

professor do ensino 

regular 

70 1,00 5,00 1,7143 ,91909 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

Cerca de 50% dos professores inquiridos concordam plenamente com um professor do 

ensino especial na sala de aula. 

 

 23.  ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DO PROFESSOR – P9 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Formação especializada 

do professor 

70 1,00 3,00 1,4857 ,63114 

N válido (según lista) 70     
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60% dos professores inquiridos concordam plenamente numa formação especializada 

no ensino especial do professor do ensino regular. 

 
24.  ANÁLISE DA VARIÁVEL PROFESSOR DE APOIO FIXO – P10 

 
 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Professor de apoio 

fixo 

70 1,00 11,00 1,4429 1,30368 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

Quase 80% dos professores inquiridos concordam plenamente com um professor de 

apoio fixo. Uma minoria de 20% concorda parcialmente com um professor de apoio fixo. 
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25. ANÁLISE DA VARIÁVEL BOA VONTADE DO CORPO DOCENTE – P11 

 
 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Boa vontade do corpo 

docente 

70 1,00 5,00 1,6714 1,07301 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

60% dos professores inquiridos concordam plenamente que haja boa vontade do corpo 

docente em receber um professor de apoio na sala de aula. 

 

26.  ANÁLISE DA VARIÁVEL PROFESSOR DE APOIO INTEGRADO NA MULTIDISCIPLINARIDADE 

– P12 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Professor de apoio 

integrado na 

multidisciplinaridade 

70 1,00 5,00 1,3143 ,71308 

N válido (según lista) 70     
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80% dos professores inquiridos concorda plenamente em que haja um professor de apoio 

integrado na multidisciplinaridades. 

 

27.  ANÁLISE DA VARIÁVEL MATERIAIS ADEQUADOS – P13 

 
 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Materiais adequados 70 1,00 3,00 1,1714 ,44952 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

Entre os 80% e os 90% dos professores inquiridos concorda plenamente na preparação 

de materiais adequados para os alunos com NEE. 
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28.  ANÁLISE DA VARIÁVEL DISPONIBILIDADE DO PROFESSOR REGULAR – P14 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Disponibilidade do 

professor regular 

70 1,00 5,00 1,6857 ,95618 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

60% dos professores inquiridos concordam plenamente com a disponibilidade do 

professor do ensino regular em aceitar um professor de apoio.  

 

 

 

29.  ANÁLISE DA VARIÁVEL COOPERAÇÃO ENTRE O PROFESSOR REGULAR E DO EE- P15 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Cooperação entre o 

professor regular e do 

Ensino Especial 

70 1,00 3,00 1,2571 ,52985 

N válido (según lista) 70     
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Quase 90% dos professores inquiridos concordam plenamente com a cooperação entre 

o professor do ensino regular e do ensino especial 

 
30.  ANÁLISE DA VARIÁVEL EXISTÊNCIA DE UMA REDE DE CENTRO DE RECURSOS – P16 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Existência de uma rede 

de centro de recursos 

70 1,00 5,00 1,3429 ,72002 

N válido (según lista) 70     
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Entre os 70% e os 80% dos professores inquiridos concordam plenamente na existência 

de uma rede no centro de recursos, abaixo dos 10% é que discordam plenamente. 

 

31.  ANÁLISE DA VARIÁVEL BOA RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO – P17 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Boa relação professor 

aluno 

70 1,00 3,00 1,2000 ,43738 

N válido (según lista) 70     

 

 
 

Quase 90% dos professores inquiridos concordam plenamente em que haja uma boa 

relação professor aluno, mas por volta dos 10% concordam parcialmente com essa relação 

professor aluno. 

 

32.  ANÁLISE DA VARIÁVEL TIPO DE APOIO PRESTADO PELO PROFESSOR DE APOIO – P18 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Tipo de apoio prestado 

pelo professor de apoio 

70 1,00 3,00 1,3000 ,52059 

N válido (según lista) 70     
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Quase 80% dos professores inquiridos concordam plenamente com o apoio prestado 

pelo professor de apoio. 

33.  ANÁLISE DA VARIÁVEL NATUREZA DO DIAGNÓSTICO DO ALUNO – P19 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Natureza do diagnóstico 

do aluno 

70 1,00 3,00 1,3429 ,56172 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

Cerca de 70% dos professores inquiridos concorda plenamente em que o diagnóstico do 

aluno é importante para a sua aprendizagem. 
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34.  ANÁLISE DA VARIÁVEL EXISTÊNCIA DE ADAPTAÇÕES NO PLANO EDUCATIVO – P20 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Existência de adaptações 

no plano educativo 

70 1,00 11,00 1,6000 1,34488 

N válido (según lista) 70     

 
 
 

 
 

Por volta de 70% dos professores inquiridos concordam plenamente com a existência de 

adaptações do plano educativo. 

 
 
 
 
35.  ANÁLISE DA VARIÁVEL CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DA CRIANÇA COM NEE – P21 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Caracteristicas 

individuais da criança 

com NEE 

70 1,00 4,00 1,3000 ,59831 

N válido (según lista) 70     
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Cerca de 80% dos professores inquiridos concordam plenamente que se deve ter em 

conta as características individuais da criança com NEE. 

36.  ANÁLISE DA VARIÁVEL PARTICIPAÇÃO DOS PAIS – P22 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Participação dos pais 70 1,00 3,00 1,1286 ,37769 

N válido (según lista) 70     

 
 

 

 
90% dos professores inquiridos estão plenamente de acordo com a participação dos pais 

na vida escolar dos alunos com NEE. 
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37.  ANÁLISE DA VARIÁVEL UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DIVERSIFICADAS – P23 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Utilização de estratégias 

diversificadas 

70 1,00 3,00 1,2714 ,47917 

N válido (según lista) 70     

 
 

 

 
Entre 70% e 80% dos professores inquiridos concordam plenamente com a utilização de 

estratégias diversificadas, abaixo dos 30% concordam parcialmente. 

 

 

 

38.  ANÁLISE DA VARIÁVEL DIFICULDADES DE LECCIONAR COM ALUNOS EE- P24 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Dificuldades de leccionar 

com alunos NEE 

70 1,00 5,00 3,3000 ,90650 

N válido (según lista) 70     
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Aproximadamente 50% dos professores inquiridos às vezes têm dificuldades em 

leccionar com alunos com NEE, uma minoria de 10% disse que frequentemente tem essas 

dificuldades. 

 

39.  ANÁLISE DA VARIÁVEL AULAS PRÁTICAS MAIS FÁCEIS COM NEE NA SALA DE AULA – P25 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Aulas práticas mais 

fáceis com NEE na sala 

de aula 

70 1,00 5,00 2,6571 1,11493 

N válido (según lista) 70     
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Cerca de 40% dos professores inquiridos com NEE na sala de aula às vezes acham a parte 

prática das aulas mais fácil. 

 

40.  ANÁLISE DA VARIÁVEL É DIFÍCIL PREPARAR MATERIAL PARA OS ALUNOS COM NEE – P26 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

É 227rocura preparar 

material para alunos 

com NEE 

70 1,00 5,00 3,4714 1,01755 

N válido (según lista) 70     

 
 

 
 

Aproximadamente 60% dos professores inquiridos às vezes têm dificuldade em preparar 

material para alunos com NEE. 

 

 

41. ANÁLISE DA VARIÁVEL ACTIVIDADES DIFERENTES PARA OS ALUNOS NEE – P27 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Actividades diferentes 

para os alunos NEE 

70 1,00 4,00 2,5714 ,77219 

N válido (según lista) 70     
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Cerca de 50% dos professores inquiridos às vezes tem actividades diferentes preparadas 

para os alunos com NEE. 

 
42. ANÁLISE DA VARIÁVEL TER EM CONTA O MATERIAL DIDÁCTICO PARA OS ALUNOS COM 

NEE – P28 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Ter em conta o material 

didáctico para os alunos 

com NEE 

70 1,00 4,00 2,3571 ,97855 

N válido (según lista) 70     
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40% dos professores inquiridos ás vezes tem em conta o material didáctico que utiliza 

para os alunos com NEE. 

 

 

43. ANÁLISE DA VARIÁVEL OS MATERIAIS QUE UTILIZO PARA OS ALUNOS COM NEE SÃO 

SEMPRE OS MESMOS – P29 

 

 
 

 
 

Cerca de 50% dos professores inquiridos às vezes utilizam sempre os mesmos materiais 

com os alunos com NEE, entre os 10% e os 20% dos professores inquiridos quase nunca 

utilizam os mesmos materiais. 

 

 

 

 

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Os 229rocura229 que 

utilizo para os alunos 

com NEE são sempre os 

mesmos 

70 1,00 5,00 3,0714 1,12058 

N válido (según lista) 70     
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44.  FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E FORMAÇÃO NO ENSINO ESPECIAL  

 

Estatísticos descritivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 

 

Os professores que não possuem nenhuma formação no ensino especial a maioria é via 

ensino, já os que possuem outra formação todos eles são via ensino. 
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45. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E QUAL A DISCIPLINA QUE 

LECCIONA 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

Disciplina 70 1,00 5,00 1,5429 ,87949 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Cerca de 30% dos professores de EVT tem como formação inicial artes os restantes 

professores desta área a sua formação é via ensino, no que diz respeito aos professores de ET 

estes metade têm formação inicial em artes a outra metade em ensino, já os professores de EV 

a maioria (90%) tem como formação inicial artes os restantes em ensino. 
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46.  ANÁLISE DA VARIÁVEL IDADE E TEMPO DE SERVIÇO O ENSINO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Idade 70 1,00 5,00 2,1857 ,93705 

Tempo 70 1,00 5,00 3,3571 1,48457 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Quase 90% dos professores com idades compreendidas entre os 36 e os 45 anos são os 

que têm entre os 16 e 20 anos de tempo de serviço no ensino, a mesma percentagem têm os 

professores que têm entre 56 e 65 anos que possuem mais de 20 anos de tempo de serviço no 

ensino. 
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47.  GRAU DA FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E TEMPO DE SERVIÇO NO ENSINO ESPECIAL 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Grau 70 1,00 2,00 1,7286 ,44791 

T.E.Especial 70 1,00 4,00 1,1571 ,50031 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 

100% dos professores que têm entre 16 e 20 anos de tempo de serviço no ensino 

especial possuem como grau académico licenciatura. 

Dos professores que têm até 5 anos de tempo de serviço no ensino especial, pouco mais 

de 20% têm um bacharelato os restantes possuem uma licenciatura. No que diz respeito aos 

professores que têm entre 6 e 10 anos de tempo de serviço no ensino especial metade possui 

uma licenciatura. 
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48. ANÁLISE DA VARIÁVEL GRAU DE FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 5ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

Lec.5ºano 70 1,00 2,00 1,3286 ,47309 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 

 
Entre os 70% e os 80% dos professores que leccionam ao 5º ano de escolaridade têm 

uma licenciatura como grau académico.  
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49. ANÁLISE DA VARIÁVEL GRAU DE FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 6ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

Lec.6ºano 70 1,00 2,00 1,3429 ,47809 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 

 

A maioria dos professores que lecciona ao 6ºano tem como grau académico uma 

licenciatura. 
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50. ANÁLISE DA VARIÁVEL GRAU DE FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 7ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

Lec.7ºano 70 1,00 2,00 1,6143 ,49028 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Aproximadamente 20% dos professores que leccionam ao 7ºano de escolaridade tem 

como grau académico um bacharelato os restantes possuem uma licenciatura. 
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51. ANÁLISE DA VARIÁVEL GRAU DE FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 8ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

Lec.8ºano 70 1,00 2,00 1,6714 ,47309 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Entre 60% e 70% dos professores que leccionam o 8ºano de escolaridade tem como 

grau académico uma licenciatura. 
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52. ANÁLISE DA VARIÁVEL GRAU DE FORMAÇÃO ACADÉMICA INICIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 9ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

F.Ac.Inicial 70 1,00 2,00 1,5571 ,50031 

Lec.9ºano 70 1,00 3,00 1,7143 ,48582 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Cerca de 80% dos professores que leccionam o 9ºano de escolaridade tem como grau 

académico uma licenciatura. 
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53. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO NO ENSINO ESPECIAL E NÍVEL ACADÉMICO QUE 

LECCIONA – 5ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

Lec.5ºano 70 1,00 2,00 1,3286 ,47309 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 

Os professores que leccionam o 5º ano de escolaridade e possuem uma formação no 

ensino especial constituem uma percentagem mínima. 
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54. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO NO ENSINO ESPECIAL E NÍVEL ACADÉMICO QUE 

LECCIONA – 6ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

Lec.6ºano 70 1,00 2,00 1,3429 ,47809 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 
 

Os professores que leccionam o 6º ano de escolaridade e possuem uma formação no 

ensino especial constituem uma percentagem mínima. 
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55. ANÁLISE DA VARIÁVEL TEMPO DE SERVIÇO NO ENSINO ESPECIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 7ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

Lec.7ºano 70 1,00 2,00 1,6143 ,49028 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 

Cerca de 90% dos professores que leccionam o 7º ano de escolaridade, são os que têm 

até 5 anos de tempo de serviço no ensino especial. 
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56. ANÁLISE DA VARIÁVEL TEMPO DE SERVIÇO NO ENSINO ESPECIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 8ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

Lec.8ºano 70 1,00 2,00 1,6714 ,47309 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 

Entre os 90% e os 100% dos professores que leccionam o 8º ano de escolaridade, são os 

que têm até 5 anos de tempo de serviço. 
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57. ANÁLISE DA VARIÁVEL TEMPO DE SERVIÇO NO ENSINO ESPECIAL E NÍVEL ACADÉMICO 

QUE LECCIONA – 9ºANO 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

Lec.9ºano 70 1,00 3,00 1,7143 ,48582 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 

 
 

Entre os 90% e os 100% dos professores que leccionam o 9º ano de escolaridade, são os 

que têm menos tempo de serviço no ensino especial vai até 5 anos de tempo de serviço. 
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58.  ANÁLISE DA VARIÁVEL TEMPO DE SERVIÇO NO ENSINO ESPECIAL E 

AO PREPARAR AS AULAS TEM ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA OS ALUNOS COM NEE- P1 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

T.E.Especial 70 1,00 4,00 1,1571 ,50031 

Estratégias diferentes 

para os NEE 

70 1,00 5,00 2,2429 1,01347 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 

Cerca de 80% dos professores que têm até 5 anos de tempo de serviço têm sempre 

estratégias diferenciadas para os alunos com NEE, os restantes então concentrados entre os 

6/10 anos, 11/15 anos e os 16/20 anos. 

 

 

 

 

 

 



245 

 

59. ANÁLISE DA VARIÁVEL AO PREPARAR AS AULAS TEM ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA 

OS ALUNOS COM NEE- P1 E PREPARA MELHOR AS ESTRATÉGIAS PARA A PARTE PRÁTICA DA 

AULA – P3 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Estratégias diferentes 

para os NEE 

70 1,00 5,00 2,2429 1,01347 

Estratégias melhores 

para a parte teórica ou 

prática 

70 1,00 5,00 2,0714 ,98277 

Valid N (listwise) 70     

 

  

 
 

Cerca dos 60% dos professores que têm sempre estratégias diferentes para os alunos 

com NEE são os que têm sempre estratégias melhores pensadas para a parte teórica ou prática 

da aula. 

Aproximadamente de 70% dos professores que quase nunca têm estratégias diferentes 

para os alunos com NEE, quase nunca têm estratégias melhores pensadas para a parte teórica 

ou prática da aula. 
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60. ANÁLISE DA VARIÁVEL A EXISTÊNCIA DE UM PLANO GERAL DE INCLUSÃO – P4 E 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DO PROFESSOR – P9 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Plano de inclusão 70 1,00 4,00 1,5714 ,75319 

Formação especializada 

do professor 

70 1,00 3,00 1,4857 ,63114 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Cerca de 70% dos professores que concordam plenamente com um plano de inclusão, e 

na formação especializada do professor. 
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61. ANÁLISE DA VARIÁVEL A EXISTÊNCIA DE UM PLANO GERAL DE INCLUSÃO – P4 E 

MATERIAIS ADEQUADOS – P13 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Plano de inclusão 70 1,00 4,00 1,5714 ,75319 

Materiais adequados 70 1,00 3,00 1,1714 ,44952 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 

Entre os 40% e os 50% dos professores inquiridos concordam parcialmente com um 

plano de inclusão e com materiais adequados aos alunos com NEE. 
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62. ANÁLISE DA VARIÁVEL A RECEPTIVIDADE DO PROFESSOR DO ENSINO REGULAR – P8 E 

COOPERAÇÃO ENTRE O PROFESSOR DO ENSINO REGULAR E O PROFESSOR DO APOIO 

EDUCATIVO – P15 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Receptividade do 

professor do ensino 

regular 

70 1,00 5,00 1,7143 ,91909 

Cooperação entre o 

professor regular e do 

Ensino Especial 

70 1,00 3,00 1,2571 ,52985 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Entre os 40% e os 50% dos professores que concordam parcialmente com a 

receptividade do professor do ensino regular, e com a cooperação entre o professor do ensino 

regular e o do ensino especial. 
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63. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO DOS PROFESSORES – P6 E A UTILIZAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO DIVERSIFICADAS – P23 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Formação dos 

professores 

70 1,00 3,00 1,2429 ,52297 

Utilização de estratégias 

diversificadas 

70 1,00 3,00 1,2714 ,47917 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Cerca de 90% dos professores que concordam plenamente com a formação dos 

professores, e com a utilização de estratégias diversificadas. 
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64. ANÁLISE DA VARIÁVEL REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA – P5 E 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DA CRIANÇA COM NEE- P21 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Redução do número de 

alunos 

70 1,00 2,00 1,0857 ,28196 

Caracteristicas 

individuais da criança 

com NEE 

70 1,00 4,00 1,3000 ,59831 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 

 
100% dos professores concorda plenamente com a redução do número de alunos por 

turma, e que se deve ter em conta as características individuais das crianças. 
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65. ANÁLISE DA VARIÁVEL FORMAÇÃO DOS PROFESSORES – P6 E TENHO DIFICULDADES EM 

LECCIONAR COM OS ALUNOS COM NEE NA SALA DE AULA – P24 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Formação dos 

professores 

70 1,00 3,00 1,2429 ,52297 

Dificuldades de leccionar 

com alunos NEE 

70 1,00 5,00 3,3000 ,90650 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 

Os professores que têm sempre dificuldades de leccionar com alunos NEE concordam 

plenamente com a formação dos professores no ensino especial. 
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66. ANÁLISE DA VARIÁVEL PROFESSOR DE APOIO EDUCATIVO FIXO – P10 E TENHO 

DIFICULDADES EM LECCIONAR COM OS ALUNOS COM NEE NA SALA DE AULA – P24 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Professor de apoio fixo 70 1,00 11,00 1,4429 1,30368 

Dificuldades de leccionar 

com alunos NEE 

70 1,00 5,00 3,3000 ,90650 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Os professores que têm sempre dificuldades de leccionar com alunos NEE concordam 

plenamente com um professor de apoio fixo. 
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67. ANÁLISE DA VARIÁVEL UMA BOA RELAÇÃO PROFESSOR – ALUNO – P17 E AS AULAS 

PRÁTICAS SÃO MAIS FÁCEIS DE LECCIONAR COM OS ALUNOS COM NEE NA SALA DE AULA – 

P25 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Boa relação professor 

aluno 

70 1,00 3,00 1,2000 ,43738 

Aulas práticas mais 

fáceis com NEE na sala 

de aula 

70 1,00 5,00 2,6571 1,11493 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 

Os professores que dizem sempre que as aulas práticas são mais fáceis que as teóricas 

quando têm NEE na sala de aula, concordam plenamente com uma boa relação professor 

aluno. 
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68. ANÁLISE DA VARIÁVEL MATERIAIS ADEQUADOS – P13 E É-ME DIFÍCIL PREPARAR O 

MATERIAL DE APOIO ÀS AULAS PARA OS ALUNOS COM NEE- P26 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Materiais adequados 70 1,00 3,00 1,1714 ,44952 

É 254rocura preparar 

material para alunos com 

NEE 

70 1,00 5,00 3,4714 1,01755 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 

 
Os professores que frequentemente lhes é difícil preparar material para alunos com 

NEE, concordam plenamente em terem materiais adequados para esses alunos. 
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69. ANÁLISE DA VARIÁVEL PROFESSOR DE APOIO EDUCATIVO FIXO – P10 E PREPARO 

ACTIVIDADES DIFERENTES PARA OS ALUNOS COM NEE- P27 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Professor de apoio fixo 70 1,00 11,00 1,4429 1,30368 

Actividades diferentes 

para os alunos NEE 

70 1,00 4,00 2,5714 ,77219 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

 
Os professores que frequentemente têm actividades diferentes para os alunos com NEE, 

cerca de 80% concordam plenamente com um professor de apoio fixo. 
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70. ANÁLISE DA VARIÁVEL PROFESSOR DE APOIO EDUCATIVO FIXO E INTEGRADO NUMA 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR – P12 E PREPARO ACTIVIDADES DIFERENTES PARA OS ALUNOS 

COM NEE- P27 

 

Estatísticos descritivos 
 

 
N Máximo Media 

Desv. 

Típ. Máximo 

Professor de apoio 

integrado na 

multidisciplinaridade 

70 1,00 5,00 1,3143 ,71308 

Actividades diferentes 

para os alunos NEE 

70 1,00 4,00 2,5714 ,77219 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 

Os professores que têm sempre actividades diferentes para os alunos com NEE 

concordam plenamente que seja um professor de apoio integrado na multidisciplinaridade. 
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71. ANÁLISE DA VARIÁVEL DISPONIBILIDADE DO PROFESSOR DO ENSINO REGULAR – P14 E 

PREPARO AS ACTIVIDADES DIFERENTES PARA OS ALUNOS COM NEE- P27 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Disponibilidade do 

professor regular 

70 1,00 5,00 1,6857 ,95618 

Actividades diferentes 

para os alunos NEE 

70 1,00 4,00 2,5714 ,77219 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 
 
 

Os professores que frequentemente têm actividades diferentes para os alunos com NEE, 

cerca de 40% concorda plenamente com a disponibilidade do professor do ensino regularem. 
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72. ANÁLISE DA VARIÁVEL TENHO EM CONTA O MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZO DE 

SUPORTE ÀS AULAS COM OS ALUNOS COM NEE- P28/ FORMAÇÃO DOS PROFESSORES – P6 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Ter em conta o material 

didáctico para os alunos 

com NEE 

70 1,00 4,00 2,3571 ,97855 

Formação dos 

professores 

70 1,00 3,00 1,2429 ,52297 

Valid N (listwise) 70     

 

 
 

Cerca de 40% dos professores às vezes tem em conta o material didáctico para os alunos 

com NEE, e concordam plenamente com a formação dos professores. 
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73. ANÁLISE DA VARIÁVEL AS ACTIVIDADES QUE PREPARO PARA OS ALUNOS COM NEE SÃO 

SEMPRE UTILIZANDO OS MESMOS MATERIAIS E TÉCNICAS – P29 E MATERIAIS ADEQUADOS – 

P13 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Os 259rocura259 que 

utilizo para os alunos 

com NEE são sempre os 

mesmos 

70 1,00 5,00 3,0714 1,12058 

Materiais adequados 70 1,00 3,00 1,1714 ,44952 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 
 

Os professores que não concordam nem discordam com ter materiais adequados para 

os alunos com NEE, às vezes utilizam sempre os mesmos materiais com os NEE. 
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74.  ANÁLISE DA VARIÁVEL AS ACTIVIDADES QUE PREPARO PARA OS ALUNOS COM NEE SÃO 

SEMPRE UTILIZANDO OS MESMOS MATERIAIS E TÉCNICAS – P29 E PROFESSOR DE APOIO 

EDUCATIVO FIXO – P10 

 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Os 260rocura260 que 

utilizo para os alunos 

com NEE são sempre os 

mesmos 

70 1,00 5,00 3,0714 1,12058 

Professor de apoio fixo 70 1,00 11,00 1,4429 1,30368 

Valid N (listwise) 70     

 
 

 
 

Cerca de 50% dos professores às vezes utilizam sempre os mesmos materiais com os 

alunos com NEE e concordam plenamente com o professor de apoio fixo na sala de aula. 

Entre os 20% e os 30% dos professores frequentemente utilizam sempre os mesmos 

materiais com os alunos com NEE, e concordam parcialmente com um professor de apoio fixo 

na sala de aula. 
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75.  ANÁLISE DA VARIÁVEL AS ACTIVIDADES QUE PREPARO PARA OS ALUNOS COM NEE SÃO 

SEMPRE UTILIZANDO OS MESMOS MATERIAIS E TÉCNICAS – P29 E TENHO DIFICULDADES EM 

LECCIONAR COM OS ALUNOS COM NEE NA SALA DE AULA-P24 

 

Estatísticos descritivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

E.Especial 70 1,00 8,00 1,2714 1,23853 

Dificuldades de leccionar 

com alunos NEE 

70 1,00 5,00 3,3000 ,90650 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 
 
 

Cerca 60% dos professores que às vezes utilizam sempre os mesmos materiais com os 

alunos com NEE, são os que às vezes têm dificuldades em leccionar com os alunos com NEE. 
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II. ANÁLISE INFERENCIAL 

 

Tratamos agora a parte da análise inferencial podemos ver quais as hipóteses 

apresentadas nesta investigação. Vemos também quais as provas aplicadas e os resultados 

obtidos após a aplicação das provas. 

As hipóteses foram construídas de acordo com o trabalho proposto e relacionadas com 

os objectivos deste mesmo trabalho. 

Tinhamos que saber qual a prova a aplicar em cada uma das hipóteses, então aplicamos 

o teste de rachas nas hipóteses todas, e constatamos que rejeitamos a hipótese nula. Com  

estes resultados logo não foi necessário aplicar o teste de Kolmogorov-Smirnov para testar se 

a distribuição da amostra é normal, nem foi necessário aplicar o teste de Levene para testar a 

homogeneidade das varianças. Pois assim conseguimos ver quais as provas a aplicar em 

relação às hipóteses. Então as provas serão não paramétricas, as amostras são independentes, 

e a prova no caso das hipótese um, dois, cinco, sete, nove e dez é uma prova de KrusKal-Wallis, 

esta prova é aplicada para testar se as amostras provêm da mesma população ou se de 

populações diferentes ou se, de igual modo as amostras provêm de populações com a mesma 

distribuição. No que diz respeito ás hipóteses seis e oito foi aplicada a prova de correlação, e 

na hipótese três e quatro foi aplicada uma prova de Mann-Whitney. Depois de aplicadas as 

provas nas dez hipóteses, numa só se aceita a hipóteses de trabalho nas restantes rejeita essas 

mesma hipótese.  
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HIPÓTESE 1 

 Os professores com formação inicial licenciatura têm as estratégias mais pensadas para 

a parte teórica da aula. 

 

O Gráfico mostra que a formação no ensino especial e estratégias pensadas para a parte 

teórica para a parte prática. 

 

 
 
 
Prova de Kruskal-Wallis 

 

Rangos 

 Grau da Formação 

Académica Inicial N 

Rango 

promedio 

Estratégias pensadas para 

a parte teórica e para a 

parte prática 

dimension1 

Bacharelato 19 33,26 

Licenciatura 51 36,33 

Total 70  
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Estadísticos de contraste
a,b

 

 

Estratégias 

pensadas para 

a parte teórica 

e para a parte 

prática 

Chi-cuadrado ,347 

gl 1 

Sig. Asintót. ,556 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Grau 

da Formação Académica Inicial 

 

Aceitamos a hipótese nula. 
 Os resultados evidenciam que os professores com formação inicial licenciatura não têm 

estratégias mais bem pensadas para a parte teórica da aula, a diferença entre a série de dados 

não é estatisticamente significativa (p>0,05).  

Rejeitamos a hipótese de trabalho. 
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HIPÓTESE 2 

 Os professores com 11/15 anos de tempo de serviço têm uma melhor relação 

professor/aluno. 

 

O gráfico mostra um determinado tempo de serviço e a sua relação professor/aluno. 

 

 
 

 
Prova de Kruskal-Wallis 

 

Rangos 

 Idade 

N 

Rango 

promedio 

Boa relação professor aluno 25/35 Anos 19 35,66 

36/45 Anos 24 35,85 

46/55 Anos 23 34,41 

56/65 Anos 3 28,50 

Total 69  
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Estadísticos de contraste
a,b

 

 
Boa relação 

professor aluno 

Chi-cuadrado ,866 

gl 3 

Sig. Asintót. ,834 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Idade 

 

Aceitamos a hipótese nula. 

Os professores com 11/15 anos de tempo de serviço não têm uma melhor relação 

professor aluno, a diferença entre a série de dados não é estatisticamente significativa 

(p>0,05). 

Rejeitamos a hipótese de trabalho. 
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HIPÓTESE 3 

 Os professores que leccionam o 5º e 6º ano têm mais dificuldade em leccionar com 

alunos com NEE na sala de aula. 

 

O gráfico mostra os professores que leccionam o 5ºano e o grau de dificuldade de 

leccionar com os alunos com NEE. 

 

 
O gráfico mostra os professores que leccionam o 6ºano e o grau de dificuldade de 

leccionar com os alunos com NEE. 
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Prova de Mann-Whitney 

 

Rangos 

 Dificuldades de leccionar com 

alunos NEE N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Lecciona o 5º Ano de 

Escolaridade 
dimensi

on1 

Sempre 2 5,50 11,00 

Frequentemente 8 5,50 44,00 

Total 10   

Lecciona o 6º Ano de 

Escolaridade 
dimensi

on1 

Sempre 2 5,00 10,00 

Frequentemente 8 5,63 45,00 

Total 10   

Lecciona o 7º Ano de 

Escolaridade 
dimensi

on1 

Sempre 2 6,00 12,00 

Frequentemente 8 5,38 43,00 

Total 10   

Lecciona o 8º Ano de 

Escolaridade 
dimensi

on1 

Sempre 2 6,00 12,00 

Frequentemente 8 5,38 43,00 

Total 10   

Lecciona o 9º Ano de 

Escolaridade 
dimensi

on1 

Sempre 2 6,00 12,00 

Frequentemente 8 5,38 43,00 

Total 10   
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Estadísticos de contraste
b
 

 Lecciona o 5º 

Ano de 

Escolaridade 

Lecciona o 6º 

Ano de 

Escolaridade 

Lecciona o 7º 

Ano de 

Escolaridade 

Lecciona o 8º 

Ano de 

Escolaridade 

Lecciona 

o 9º Ano 

de 

Escolarid

ade 

U de Mann-Whitney 8,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

W de Wilcoxon 44,000 10,000 43,000 43,000 43,000 

Z ,000 -,306 -,306 -,306 -,306 

Sig. asintót. (bilateral) 1,000 ,759 ,759 ,759 ,759 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

1,000
a
 ,889

a
 ,889

a
 ,889

a
 ,889

a
 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Dificuldades de leccionar com alunos NEE 

 

 
Aceitamos a hipótese nula. 

Rejeitamos a hipótese de trabalho, os professores que leccionam o 5º e 6º ano têm 

menos dificuldade em leccionar com alunos com NEE na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

HIPÓTESE 4 

 Os professores que leccionam o 9º ano preparam actividades diferentes para os alunos 

com NEE. 

 

O Gráfico mostra os professores que leccionam o 9º ano e se têm actividades 

diferenciadas para os alunos com NEE. 
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Prova de Mann-Whitney 

 

 

Rangos 

 
Actividades diferentes 

para os alunos NEE N Rango promedio Suma de rangos 

Lecciona o 5º Ano de 

Escolaridade 

dim

ensi

on1 

Sempre 6 15,50 93,00 

Frequentemente 24 15,50 372,00 

Total 30   

Lecciona o 6º Ano de 

Escolaridade 

dim

ensi

on1 

Sempre 6 18,00 108,00 

Frequentemente 24 14,88 357,00 

Total 30   

Lecciona o 7º Ano de 

Escolaridade 

dim

ensi

on1 

Sempre 6 11,50 69,00 

Frequentemente 24 16,50 396,00 

Total 30   

Lecciona o 8º Ano de 

Escolaridade 

dim

ensi

on1 

Sempre 6 16,00 96,00 

Frequentemente 24 15,38 369,00 

Total 30   

Lecciona o 9º Ano de 

Escolaridade 

dim

ensi

on1 

Sempre 6 13,50 81,00 

Frequentemente 24 16,00 384,00 

Total 30   

 

 

Estadísticos de contraste
b
 

 
Lecciona o 5º 

Ano de 

Escolaridade 

Lecciona o 6º Ano 

de Escolaridade 

Lecciona o 7º Ano 

de Escolaridade 

Lecciona o 8º Ano 

de Escolaridade 

Lecciona o 9º 

Ano de 

Escolaridade 

U de Mann-Whitney 72,000 57,000 48,000 69,000 60,000 

W de Wilcoxon 372,000 357,000 69,000 369,000 81,000 

Z ,000 -,952 -1,466 -,186 -,745 

Sig. asintót. (bilateral) 1,000 ,341 ,143 ,852 ,456 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] 1,000
a
 ,462

a
 ,230

a
 ,900

a
 ,561

a
 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Actividades diferentes para os alunos NEE 

 
Aceitamos a hipótese nula. 

Rejeitamos a hipótese de trabalho, os resultados evidenciam que os professores que 

leccionam o 9º ano não preparam actividades diferentes para os alunos com NEE.  
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HIPÓTESE 5 

 O professor com formação especializada tem estratégias diferenciadas para os alunos 

com NEE do que para os alunos ditos normais. 

 

O gráfico mostra a formação dos professores no ensino especial e se têm estratégias 

diferenciadas para os alunos com NEE. 

 

 
 
 
 

Prova de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 Formação no Ensino 

Especial N 

Rango 

promedio 

Estratégias diferentes para 

os NEE 

Nenhuma 66 36,07 

Formação Especializada 1 54,00 

Bacharelato 1 31,50 

Outra 2 9,50 

Total 70  
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Estadísticos de contraste
a,b

 

 

Estratégias 

diferentes para 

os NEE 

Chi-cuadrado 4,586 

gl 3 

Sig. Asintót. ,205 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Formação no Ensino Especial 

 

 
Aceitamos a hipótese nula. 

Rejeitamos a hipótese de trabalho, os resultados evidenciam que o professor com 

formação especializada não tem estratégias diferenciadas para os alunos com NEE do que para 

os alunos ditos normais. 
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HIPÓTESE 6 

 Ter um professor de apoio educativo fixo e integrado numa equipa multidisciplinar tem 

uma melhor receptividade do professor do ensino regular. 

 

 Prova de Correlação 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Professor de apoio 

integrado na 

multidisciplinaridade 

1,3143 ,71308 70 

Receptividade do professor 

do ensino regular 

1,7143 ,91909 70 

 

 

Correlations 

 

Professor de 

apoio integrado 

na 

multidisciplinari

dade 

Receptividade 

do professor do 

ensino regular 

Professor de apoio 

integrado na 

multidisciplinaridade 

Pearson Correlation 1 ,250
*
 

Sig. (1-tailed)  ,019 

N 70 70 

Receptividade do professor 

do ensino regular 

Pearson Correlation ,250
*
 1 

Sig. (1-tailed) ,019  

N 70 70 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

 

 

Rejeitamos a hipótese nula.  

Os resultados evidenciam que ter um professor de apoio educativo fixo e integrado 

numa equipa multidisciplinar tem uma melhor receptividade do professor do ensino regular. 

Aceitamos a hipótese de trabalho. 
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HIPÓTESE 7 

 Os professores mais velhos de idade têm mais dificuldades em leccionar com alunos 

com NEE na sala de aula. 

 

O gráfico mostra as dificuldades de leccionar a alunos com NEE relativamente á idade do 

professor. 

 
 
 
Prova de Kruskal-Wallis 

 

Ragos 

 Idade 

N 

Rango 

promedio 

Dificuldades de leccionar 

com alunos NEE 

25/35 Anos 19 41,13 

36/45 Anos 24 34,58 

46/55 Anos 23 29,67 

56/65 Anos 3 40,33 

Total 69  
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Estadísticos de contraste
a,b

 

 

Dificuldades de 

leccionar com 

alunos NEE 

Chi-cuadrado 4,206 

gl 3 

Sig. Asintót. ,240 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Idade 

 

 
Aceitamos a hipótese nula. 

Rejeitamos a hipótese de trabalho, os resultados evidenciam que os professores mais 

velhos de idade têm menos dificuldades em leccionar com alunos com N.E.E. na sala de aula. 
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HIPÓTESE 8 

 A disponibilidade do professor do ensino regular é melhor quando há redução do 

número de alunos por turma. 

 

Prova de Correlação 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Redução do número de 

alunos 

1,0857 ,28196 70 

Disponibilidade do 

professor regular 

1,6857 ,95618 70 

 

 

Correlations 

 

Redução do 

número de 

alunos 

Disponibilidade 

do professor 

regular 

Redução do número de 

alunos 

Pearson Correlation 1 -,167 

Sig. (1-tailed)  ,083 

N 70 70 

Disponibilidade do professor 

regular 

Pearson Correlation -,167 1 

Sig. (1-tailed) ,083  

N 70 70 

 

 
Aceitamos a hipótese nula. 

Rejeitamos a hipótese de trabalho, os resultados evidenciam que a disponibilidade do 

professor do ensino regular é melhor quando não há redução do número de alunos por turma. 
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HIPÓTESE 9 

 Os professores com formação inicial licenciatura têm em conta as características 

individuais dos alunos. 

 

O gráfico mostra o grau de formação inicial em relação às características individuais das 

crianças com NEE. 

 

 

 
 
 
 
Prova de Kruskal-Wallis 
 

Rangos 

 Grau da Formação 

Académica Inicial N 

Rango 

promedio 

Caracteristicas individuais 

da criança com NEE 
dimension1 

Bacharelato 19 39,84 

Licenciatura 51 33,88 

Total 70  
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Estadísticos de contraste
a,b

 

 

Caracteristicas 

individuais da 

criança com 

NEE 

Chi-cuadrado 2,127 

gl 1 

Sig. Asintót. ,145 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Grau 

da Formação Académica Inicial 

 

 
Aceitamos a hipótese nula. 

Rejeitamos a hipótese de trabalho, os resultados evidenciam que os professores com 

formação inicial licenciatura não têm em conta as características individuais dos alunos. 
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HIPÓTESE 10 

 Os professores mais novos têm uma melhor cooperação entre os professores do ensino 

regular e o professor de apoio educativo. 

 

O gráfico mostra a cooperação entre o professor do ensino regular e do ensino especial 

em relação à idade do professor. 

 

 

 
 

Prova de Kruskal-Wallis 

 

Rangos 

 Idade 

N 

Rango 

promedio 

Cooperação entre o 

professor regular e do 

Ensino Especial 

25/35 Anos 19 36,58 

36/45 Anos 24 37,44 

46/55 Anos 23 32,13 

56/65 Anos 3 27,50 

Total 69  
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Estadísticos de contraste
a,b

 

 

Cooperação 

entre o 

professor 

regular e do 

Ensino Especial 

Chi-cuadrado 2,642 

gl 3 

Sig. Asintót. ,450 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Idade 

 

 
Aceitamos a hipótese nula. 

Rejeitamos a hipótese de trabalho, os resultados evidenciam que os professores mais 

novos não têm uma melhor cooperação entre os professores do ensino regular e o professor 

de apoio educativo. 
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III.ANÁLISE QUALITATIVA 

 
A análise qualitativa foi feita através do resultado de um debate realizado a professores 

de desenho. 

A realização da matriz do debate foi feito com um certo número de itens, que depois de 

apresentados ao orientador desta investigação, fomos ver quais eram as mais importantes e 

inconvenientes, das que foram apresentadas foram escolhidos cinco. 

 Os cinco pontos importantes do debate tinham como tema o ensino especial, e incidiam 

em: a escola inclusiva; as politicas educativas; os recursos existentes; os resultados alcançados 

em crianças com NEE; e o futuro da inclusão. 

Depois de feito o debate, passou-se à transcrição do mesmo, seguidamente dividiu-se a 

informação em categorias e sub-categorias. Fez-se a análise dessa mesma informação 

realçando as palavres chaves. 

No final da análise de cada categoria tiramos conclusões parciais que nos permitem 

perceber a Inclusãoe iremos ver de seguida. 
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Categoria 1- Adesão à Escola Inclusiva 
1.1- Aceitação mas com apoio dentro da sala de aula 

1.2- Sim, mas com condições na escola 

1.3- Sim, mas com formação 

 

1.1- Aceitação mas com apoio dentro da sala de aula 

 
1 …é bom terem vindo os alunos para a escola, precisamos de um apoio… 

 
2 …para que as coisas corram bem precisava de uma pessoa que me ajudasse… 

 
5 Quando somos dois professores na sala de aula, um dá-lhe apoio a esses alunos… 

 
6 …pois não temos apoio… 

 

 
 

1.2- Sim, mas com condições na escola 

3 … a escola deveria ter condições, então assim pode se fazer uma inclusão. 
 

 
 

1.3- Sim, mas com formação 

4 
 

… sinto que preciso de uma formação. 

 

 
 

Fig. 18-  Categoria 1 
 
 

 
No que diz respeito Adesão à Escola Inclusiva a aceitação é positiva, são dois professores 

a leccionar esta disciplina, o que  por vezes  facilita a realização de algumas actividades, mas 

assim os restantes alunos da turma também podem ser prejudicados, pois fica só um professor 
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disponível para a turma visto que o outro está com o aluno/os com NEE. A escola devia estar 

equipada com material adequado para se poderem realizar tarefas com segurança. 

Reconhece-se a necessidade de formação para a inclusão, pois ajudaria na resposta a algumas 

solicitudes por parte dos alunos com NEE. Os Professores em algumas situações não sabem 

como agir, nem sempre têm alunos com NEE na sala de aula e cada caso é um caso. 

 
 
Categoria 2- Opinião sobre Politica Educativa 
2.1- Necessidade de Programas Diferenciados 
2.2- Dificuldade em Individualizar 
2.3- Necessidade de Apoio Especializado  
2.4- Falta de Recursos 
2.5- Sim, com Formação e Apoio 
2.6- Só há benefícios de socialização 
 
 

2.1- Necessidade de Programas Diferenciados 
1 …temos que ter um programa diferente… 

 
 

2.2- Dificuldade em Individualizar 
2 …pois é difícil trabalhar com eles individualmente… 

 
 

2.3- Necessidade de apoio especializado 
3 …pois com um apoio especializado sairia o aluno…. 

 
 

2.4- Falta de recursos 
4 … é-nos difícil trabalhar quando não temos recursos para trabalhar… 

 
 

2.5- Sim, com formação e apoio 
5 Com apoio e com formação contínua… 

 
 

2.6- Só há benefícios de socialização 
6 … tornam se mais sociáveis… 
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Fig. 19-  Categoria 2 

 
 

Quanto à opinião sobre a Politica Educativa os professores têm a necessidade de ter um 

programa diferente ou seja adaptado para a inclusão, pois a integração dos alunos com NEE 

não é feito sempre da mesma maneira, as necessidades por vezes são diferentes. E esta 

adaptação deve ser feita tendo em conta os recursos existentes. Manifestam a dificuldade de 

trabalhar com estes alunos individualmente não é fácil disponibilizar muito tempo para estes 

alunos, pois existem os restantes alunos da turma que também requerem alguma atenção. 

Com apoio especializado sairia o aluno e o professor a beneficiar mais, com o dito apoio 

haveria mais disponibilidade da nossa parte para a turma em geral. Com a falta de recursos é 

difícil desenvolver algumas actividades. Os alunos com NEE por vezes têm dificuldade de 

trabalhar com alguns materiais, então tem que se escolher materiais adequados e seguros. 

Reconhece-se que com apoio e com formação contínua seria mais fácil a inclusão, cada vez 

mais vão aparecendo novos casos de NEE, e nós por vezes não temos os conhecimentos 

principais para trabalharmos com eles. Os benefícios da inclusão são vistos como benéficos só 

para a parte social, pois eles nas aulas teóricas não adquirem os conhecimentos essenciais, 

fazem se metas para a aquisição de conhecimentos mínimos e por vezes nem essas são 

atingidos, nas aulas práticas ás vezes é q fazem as aquisição de alguns conhecimentos 

mínimos, socialmente é benéfico pois eles interagem com os colegas. 
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Categoria 3- Recursos 
3.1- Necessidades materiais e formação 

3.2- Falta de professores de apoio 

3.3- Dificuldade em responder às necessidades por falta de condições 

3.4- Necessidade de reestruturação 

 

3.1- Necessidades materiais e formação 
1 …os recursos materiais não são fáceis de adquirir…não tenho preparação para trabalhar 

com esses alunos… 
 

 

3.2- Falta de professores de apoio 
2 …já deveria ter um professor de apoio na sala de aula… 
5 …um professor de apoio facilitar-nos-ia… 
6 …aceitaria de bom grado um professor de apoio. 
 

3.3- Dificuldade em responder às necessidades por falta de condições 
3 …tive dificuldades ao inicio da minha carreira, mas agora já tenho mais facilidade, 

derivado á experiência, não á preparação académica ou formação… 
 

 

3.5- Necessidade de reestruturação 

4 …pois tem que haver uma reestruturação no que requer a inclusão. 
 

 
 

 
Fig. 20-  Categoria 3 

 
 

Relativamente aos Recursos, reconhece-se que não é fácil adquirir e preparar os 

materiais para as aulas, pois quem não tem conhecimentos teórico/práticos com os alunos 
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com NEE não sabe o tipo de materiais com que trabalhar e onde procura-lo e saber se são 

adequados ou não para as dificuldades que os alunos possuem. 

Os professores consideram que deveriam ter um professor de apoio na sala de aula, pois 

facilitariam as aulas, professores esses que seriam aceites de bom grado. Seria mais fácil 

leccionar perante a turma se houvesse o referido professor para dar apoio individualizado aos 

alunos com dificuldades, assim o professor da turma teriam mais disponibilidade para a turma.  

Reconhecem que tiveram dificuldades no início da carreira ao responder às dificuldades 

de leccionar com alunos com necessidades educativas especiais por falta de condições, mas 

ultrapassaram-nas devido à experiência e não à formação académica. Ao início da carreira não 

havia a inclusão que existe hoje daí os professores não procurarem uma melhor preparação 

pessoal sobre a inclusão. Apelam a uma reestruturação no que requer à inclusão, esta 

reestruturação levará a uma melhor preparação para receber os alunos com NEE nas escolas. 

 
 
Categoria 4- Resultados 
4.1- Implementação de adaptações 

4.2- Resultados alcançados 

4.3- Reestruturação favorável 

 

4.1- Implementação de adaptações 
1 Com as adaptações consegue-se… 

 
 

 

4.2- Resultados alcançados 
2 Os resultados que vejo a nível dos conhecimentos são os mínimos…os sociais são 

muito bons 
 

5 Se os resultados são positivos… 
 

6 Os resultados são positivos… 
 

 
 

4.3-Reestruturação favorável 
3 …mas lá esta precisa de uma reestruturação. 

 
4 …pois tem que haver uma reestruturação… 
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Fig. 21-  Categoria 4 

 

 
Os métodos para fazer uma boa inclusão, e obterem melhores resultados, esses seriam 

com adaptações curriculares, pois os currículos gerais não contemplam os alunos com NEE. E 

há que adequar as actividades e materiais às características de cada aluno com NEE, e estipular 

metas para esses alunos, metas essas que eles alcancem com as suas facilidades. Os resultados 

a nível dos conhecimentos são mínimos, mas os sociais são muito bons. A nível de 

aprendizagens teóricas aprendem o básico dos básicos, mas a nível social o relacionamento 

com os colegas da turma é muito bom pois desenvolvem a sua capacidade de relacionamento. 

Mas mesmo assim os professores querem uma reestruturação no processo de inclusão. 

Querem saber como agir perante algumas situações, querem saber o que fazer e como fazer, 

contar com os materiais de apoio necessário às aprendizagens. 

 
 
Categoria 5- Como vêem o Futuro 
5.1- Só com recursos humanos (mais professores de apoio) 

5.2- Com formação 

5.3- Com condições 

5.4- Com revisão dos princípios 

 

5.1- Só com recursos humanos (mais professores de apoio) 
1 …não sei se é possível, sem recursos principalmente humanos… 

 
6 Com o apoio de um professor na sala de aula… 

 
 
 
 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Categoria 4.1 Categoria 4.2 Categoria 4.3 

Resultados 



293 

 

5.2- Com formação 
2 …mesmo com a falta de formação… 

 
 

5.3- Com condições 
3 Se nos derem condições… 

 
4 Temos que ter condições para trabalhar… 

 
 

 

5.5- Com revisão de princípios 

5 …acho que se tem que rever melhor os pontos que regem a inclusão para que a 
inclusão tenha futuro. 
 

 

 
 

Fig. 22-  Categoria 5 

 

Relativamente ao Futuro da inclusão com um professor de apoio seria melhor, pois 

assim talvez se consiga melhores resultados, quer para o aproveitamento da turma quer para o 

aproveitamentos dos alunos com NEE. Mesmo com falta de formação reside a boa vontade e 

esforço, procura-se nos livros na internet e nas experiências já passadas informação que nos 

ajude a ultrapassar as dificuldades. Melhores condições para desenvolver o seu trabalho 

geram melhores resultados na inclusão. Se conseguirmos trabalhar com recursos materiais e 

humanos necessários, o trabalho será mais facilitado não há barreiras para que os trabalhos 

não se realizem.  

Tem que se rever melhor os pontos que regem a inclusão para que esta tenha futuro, 

tem que se cumprir a lei e darem condições para a cumprir. 
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A aceitação da escola inclusiva é positiva, mas com apoio na sala de aula. Se forem dois 

professores na sala de aula o trebelho do professor será mais facilitado. O material é 

importante para um bom desenvolvimento das actividades. A formação do professor seria um 

meio de facilitar a inclusão, pois com conhecimentos básicos o professor saberia melhor como 

agir. 

Ao adaptar um programa para inclusão ajuda a integração dos alunos com necessidades 

educativas especiais na escola regular, sendo dois professores seria mais fácil acompanhar 

quer estes alunos quer os alunos ditos normais. 

A frequência dos alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares é 

vista como benéfica para a parte social desses alunos, pois por vezes nem adquirem os 

objectivos mínimos propostos para a aquisição de conhecimentos. 

Existe alguma dificuldade em preparar materiais de trabalho para estes alunos, o 

professor ao não ter os conhecimentos conhecimentos suficientes para trabalhar com estes 

alunos não sabe o grau de de adequação dos materiais. 

A adaptação curricular facilitaria todo o trabalho de inclusão, uma revisão da politica 

educativa seria benéfica. 

Têm que se criar condições para se conseguir uma inclusão com sucesso. Tem que existir 

recursos humanos e materiais para se poder trabalhar em pleinitude com estes alunos. 
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CAPITULO IV 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

Neste capitulo veremos as conclusões da nossa investigação, os resultados que 

obtivemos na analise descritiva da informação obtida através do questionário aplicado, a 

resposta à analise das hipóteses propostas, a relação dos resultados que obtivemos  na nossa 

investigação com o marco teórico e com os objectivos propostos, e por fim podemos também 

ver futuras linhas de investigação. 
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I. RELAÇÃO DOS RESULTADOS COM OS OBJECTIVOS 

 

A escolha dos objectivos para este trabalho incidiu essencialmente na preparação/ 

formação dos professores inquiridos. 

A maioria dos professores inquiridos tem como formação inicial licenciatura e 

leccionam a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, Educação Visual e Educação 

Tecnológica. As estratégias utilizadas pelos professores são preparadas de acordo com a parte 

teórica e com a parte prática da aula. 

Relativamente á formação que os professores têm em educação especial, têm uma 

formação especializada ou outra formação não especificada no ensino especial. Os professores 

vêem a integração com algum positivismo assim tenham apoio na sala de aula e recursos para 

que essa integração seja feita em plenitude. Podem ter formação direccionada para o ensino 

especial, adquirindo materiais adequados e ter recursos humanos para melhorar a integração. 

As dificuldades que têm ao leccionar com alunos com necessidades educativas especiais 

são: a falta de recursos humanos e materiais. As actividades que desenvolvem com os alunos 

são adequadas às dificuldades de cada criança e são essencialmente actividades práticas. 

A maioria dos professores inquiridos é do sexo feminino, e têm idades compreendidas 

46/55 anos e os 56/65 anos, têm como formação académica inicial licenciatura. A maioria não 

têm formação no ensino especial, há só uma pequena percentagem que possuí outras 

formações nesta área. A disciplina que os leccionam na sua maioria é Educação Visual e 

Tecnológica, e leccionam á mais de 20 anos seguindo-se os que leccionam entre 11 e 15 anos. 

Já o tempo de serviço no ensino especial a sua maioria tem até 5 anos. 

Mais de metade dos professores inquiridos leccionam o 5º e 6º ano de escolaridade, os 

restantes leccionam o 7º, 8º e 9º ano de escolaridade. Quase metade dos inquiridos tem 

frequentemente estratégias diferentes para os alunos com NEE. Mais de metade dos 

inquiridos concordam plenamente com um plano de inclusão. 

Quase a totalidade dos professores concordam plenamente com a redução do número 

de alunos por turma, e concordam plenamente também com a existência de técnicos 

especializados. 

Concordam plenamente: com a cooperação entre professor do ensino regular e do 

ensino especial; com a existência de uma rede de apoio no centro de recursos; que haja uma 

boa relação professor/alunos; com o apoio prestado pelo professor de apoio; em que o 

diagnóstico do aluno é importante para a sua aprendizagem; com a existência de adaptações 

do plano educativo; deve-se ter em conta as características individuais da criança com NEE: 
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com a participação dos pais na vida escolar dos alunos com NEE na utilização de estratégias 

diversificadas. 

Quanto á receptividade do professor do ensino regular, e ter um professor do ensino 

especial na sala de aula metade concorda plenamente. Pouco mais de metade concordam 

plenamente numa formação especializada no ensino especial do professor do ensino regular, e 

concordam plenamente que haja boa vontade do corpo docente em receber um professor de 

apoio na sala de aula. 

Uma grande maioria dos inquiridos concorda plenamente com um professor de apoio 

fixo e com um professor de apoio integrado na multidisciplinaridade. 

Quanto à preparação dos materiais adequados para os alunos com NEE quase a 

totalidade dos professores concordam plenamente com a preparação dos mesmos. 

60% dos professores concordam plenamente com a disponibilidade do professor do ensino 

regular em aceitar um professor de apoio. 

Os professores que não possuem formação no ensino especial a maioria tem formação 

via ensino. 

A maioria dos inquiridos de Educação Visual e Tecnológica têm formação em via ensino, 

os de Educação Tecnológica metade é em artes os restantes em via ensino, os de educação 

Visual a maioria tem formação em artes. 

Quase a totalidade dos professores com idades entre os 36 e 45 anos são os que têm 

entre 16 e 20 anos de tempo de serviço no ensino, concordam plenamente com a formação 

dos professores e com a utilização de estratégias diversificadas. A totalidade que têm entre 16 

e 20 anos de tempo de serviço no ensino especial possuem como grau académico licenciatura. 

Mais de metade dos professores que leccionam o 5º, 6º, 7º, 8º, e 9ºano de escolaridade 

têm uma licenciatura como grau académico. É uma percentagem muito baixa de professores 

que leccionam o 7º, 8º e 9º ano de escolaridade são os que têm até 5 anos de tempo de 

serviço no ensino especial. Cerca de metade têm sempre estratégias diferentes para os alunos 

com NEE são os que têm sempre estratégias melhores pensadas para a parte teórica ou prática 

da aula, concordam plenamente com um plano de inclusão e na formação especializada do 

professor, concordam parcialmente com um plano de inclusão com materiais adequados aos 

alunos com NEE, concordam parcialmente com a receptividade do professor do ensino regular 

e com a cooperação entre o professor do ensino regular e do ensino especial. 

A totalidade dos professores concorda plenamente com a redução do números de 

alunos por turma e que se deve ter em conta as características individuais das crianças. 

Os professores que têm sempre dificuldade de leccionar com alunos com NEE 

concordam plenamente com a formação dos professores no ensino especial, os que têm 
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sempre dificuldades de leccionar com alunos com NEE concordam plenamente com o 

professor de apoio fixo. 

Os que sempre dizem que as aulas práticas são mais fáceis que as teóricas quando têm 

alunos com NEE concordam plenamente com uma boa relação professor/aluno, aos que 

frequentemente têm actividades diferentes para os alunos com NEE 

Frequentemente têm actividades diferentes para os alunos com NEE cerca de metade 

concorda plenamente com a disponibilidade do professor do ensino regular. 

Quase metade dos professores às vezes têm em conta o material didáctico para os 

alunos com NEE e concordam plenamente com a formação dos professores. 

Não concordam nem discordam com ter materiais adequados para os alunos com NEE 

às vezes utilizam os mesmos materiais. Cerca de metade dos professores às vezes utilizam 

sempre os mesmos materiais com os alunos com NEE e concordam plenamente com o 

professor de apoio fixo na sala de aula, às vezes utilizam os mesmos materiais são os que têm 

dificuldades em leccionar com os alunos com NEE. 

 

 

II. RELAÇÃO DOS RESULTADOS COM AS HIPÓTESES 

 

 Depois de realizar o processo de investigação, fez-se uma análise descritiva e 

inferencial dos dados. Podemos dizer que em relação à hipótese 1- Os professores com 

formação inicial licenciatura têm as estratégias mais pensadas para a parte teórica da aula; os 

resultados evidenciam que os professores com formação inicial licenciatura não têm 

estratégias mais bem pensadas para a parte teórica da aula.  

Isto quer dizer quem nem sempre os professores com licenciatura tem estratégias mais 

adequadas para as actividades das aulas, por vezes a formação académica não têm as 

componentes lectivas necessárias para a prática da docência. Os conhecimentos de adequar as 

estratégias ás actividades vai-se obtendo através da prática da docência. 

 Hipótese 2- Os professores com maior idade de tempo de serviço têm uma melhor 

relação professor/ aluno; os professores com 11/15 anos de tempo de serviço não têm uma 

melhor relação professor aluno. No que diz respeito à relação professor/aluno, não quer dizer 

que á medida que se va adquirindo mais experiência que se consiga um relacionamento 

melhor com os alunos. 

Hipótese 3- Os professores que leccionam o 5º e 6º ano têm mais dificuldade em 

leccionar com os alunos com NEE na sala de aula; rejeitamos a hipótese de trabalho, os 
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professores que leccionam o 5º e 6 ano têm menos dificuldade em leccionar com alunos com 

NEE na sala de aula. Os professores ao leccionarem o 5º e 6º anos têm menos dificuldades 

porque por vezes as mudanças de escola e de ciclo ocorrem no 5º ano, e como são anos de 

novos hábitos torna-se mais fácil para os professores leccionarem. E como na maioria dos 

casos as crianças que têm NEE têm apoio personalizado pela primeira vez, é uma facilidade 

para o professor pois pode moldar o aluno mediante os seus objectivos. 

Hipótese 4- Os professores que leccionam em cursos de maior nível de escolaridade 

preparam mais actividades para os alunos com NEE; os resultados evidenciam que os 

professores que leccionam o 9º ano não preparam actividades diferentes para os alunos com 

NEE. Os professores que leccionam o 9º anos não preparam actividades para os alunos com 

NEE porque ao planificarem já adaptam as actividades para todos os alunos da turma, e 

quando isso não acontece é porque já não é necessário fazer adaptações curriculares, e os 

alunos já ultrapassaram as dificuldades de aprendizagem. 

Hipótese 5- O professor com formação especializada tem estratégias diferenciadas para 

os alunos com NEE do que para os alunos dito normais; os resultados evidenciam que o 

professor com formação especializada não tem estratégias diferenciadas para os alunos com 

NEE, do que para os alunos ditos normais. Por vezes os professores com formação 

especializada não tem estratégias diferenciadas para os alunos com NEE porque ao 

prepararem as aulas já contemplam a existências desses mesmos alunos na turma. Planificam 

actividades de modo a que todos os alunos atinjam os objectivos propostos, e que todos 

colaborem de igual modo. 

 Hipótese 6- Ter um professor de apoio educativo fixo e integrado numa equipa 

multidisciplinar tem uma melhor receptividade do professor do ensino regular, os resultados 

evidenciam que ter um professor de apoio educativo fixo e integrado numa equipa 

multidisciplinar tem uma melhor receptividade do professor do ensino regular. A receptividade 

do professor do ensino regular torna-se mais fácil se o professor de apoio fizer parte do grupo 

de professores que leccionam para a turma. Professor de apoio esse que estará a acompanhar 

os alunos com NEE na sala de aula em todas as disciplinas, pois assim acompanhará e 

detectará as suas dificuldades com mais facilidade e não é visto como um “espião” na sala de 

aula. São trabalhos que consideram o professor como sujeito activo que constrói significados e 

gera conhecimentos para fazer face à prática integradora (Parrilla, 1992; Zeichner,1993); 

Ainscow (1997) considera que é indispensável que os professores sejam ajudados a organizar o 

seu trabalho de forma a poderem assegurar o sucesso de todos os alunos. Para Ainscow (1997) 

existem alguns factores muito importantes para a valorização profissional dos professores, 

factores esses que não têm necessariamente a ver apenas com recursos materiais, mas têm 



303 

 

sobretudo a ver com a possibilidade de serem criadas oportunidades para explorar formas 

diferentes de desenvolver as práticas, utilizando estratégias de reforço da auto-confiança que 

apoiem as decisões que venham a tomar. Por outro lado, os professores precisam de ser 

apoiados na experimentação e reflexão sobre as suas práticas e os efeitos destas sobre os 

alunos. Ainscow (2007) põe, mais uma, vez a tónica na importância da cultura de escola para 

ajudar os professores a encontrar formas mais inclusivas de desenvolver o seu trabalho. No 

centro do processo de mudança, Ainscow (2007) coloca o desenvolvimento de uma linguagem 

comum acerca das práticas. 

A disponibilidade de apoios mais eficientes continua a ser um factor que os professores 

consideram importante para o desenvolvimento de uma educação inclusiva eficaz. 

(Leatherman, 2007; Ainscow, 1997).  

Hipótese 7- À medida que aumenta a idade também aumenta as dificuldades em 

leccionar com alunos com NEE na sala de aula; os resultados evidenciam que os professores 

mais velhos de idade têm menos dificuldades em leccionar com alunos com N.E.E. na sala de 

aula. Com o passar dos anos, as experiências vividas e a troca das mesmas, os professores vão 

adquirindo conhecimentos e práticas, o que facilita o trabalhos com alunos com NEE na sala de 

aula. Pois o passar dos anos de serviço trás segurança e facilidade no desempenho das funções 

docentes, funções essas que vão sendo adaptadas sempre que necessárias. 

 Hipótese 8- A disponibilidade do professor do ensino regular é melhor quando há 

redução do número de alunos por turma; rejeitamos resultados evidenciam que a 

disponibilidade do professor do ensino regular é melhor quando não há redução do número de 

alunos por turma.  

Por vezes os professores que leccionam com alunos com NEE na sala de aula vêem a sua 

actividade de docência mais facilitada quando o número de alunos da turma não é reduzido, 

pois poderá haver uma cooperação entre aluno, o que por vezes ajuda a estimular os mesmos, 

e facilita as aprendizagens. 

 Hipótese 9- Os professores com formação inicial licenciatura têm em conta as 

características individuais dos alunos; os resultados evidenciam que os professores com 

formação inicial licenciatura não têm em conta as características individuais dos alunos. 

Independentemente do grau de formação que o professor possa ter,  não quer dizer que tenha 

que ter em contas algumas características dos alunos para poder leccionar e conseguir obter 

resultados positivos, pois as características do professor é que se pode adequar aos alunos.  

Hipótese 10- Os professores mais jovens têm uma melhor cooperação entre os 

professores do ensino regular e o professor de apoio educativo; os resultados evidenciam que 
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os professores mais novos não têm uma melhor cooperação entre o professore do ensino 

regular e o professor de apoio educativo. Por vezes o professor do ensino regular vê o 

professor de apoio como um “espião”. Assim os professores do ensino regular com menos 

experiência não se sentem á vontade ao leccionar as suas aulas, não têm segurança suficiente 

e têm receio de errar, consideram que o professor de apoio lhe faz um juízo de valor, daí por 

vezes a cooperação não existir. 

Marchesi (1990) supõe que os professores sejam conscientes dos problemas que 

existem, avaliar os resultados que se obtêm. Com isto quer dizer que já antes o professor tinha 

que se informar do que o rodeava e de como se processava, para obter formação do que era 

ou não necessário fazer para se processar uma boa inclusão, avaliar resultados que desse 

processo provinha, para melhor adaptar a inclusão à sala de aula. 

O critério de êxito não são as mudanças que se produzem nos alunos, se não a formação 

dos professores, o desenvolvimento do currículo e, o ensinamento na aula para fazer possível 

a integração. Os resultados que obtivemos com a análise da hipótese de trabalho sete os 

professores mais velhos de idade têm menos dificuldades em leccionar com alunos com N.E.E. 

na sala de aula. 

Apenas 14 países têm uma sensibilização sobre o ensino de crianças com necessidades 

especiais na formação inicial, daí que na hipótese de trabalho um os professores com 

formação inicial licenciatura não tem as estratégias mais pensadas para a parte teórica da aula, 

pois existem lacunas na formação. 

Na hipótese de trabalho dois os professores com 11/15 anos de tempo de serviço não 

têm uma melhor relação professor aluno, pois a formação é considerada válida quando as suas 

repercussões são visíveis nas práticas educativas. 

A capacidade de improvisação do professor, ou seja a capacidade de modificar planos e 

actividades ajustando-os às reacções dos alunos na aula, como evidencia a hipótese de 

trabalho três os professores que leccionam o 5º e 6 ano têm menos dificuldade em leccionar 

com alunos com NEE na sala de aula. 

A utilização de recursos naturais que podem apoiar a aprendizagem dos alunos: os 

próprios alunos. O potencial do “poder dos pares” através do desenvolvimento dos programas 

“criança a criança” (Hawes, 1988 cit in Ainscow, 1994) será uma mais valia para a hipótese de 

trabalho quatro os professores que leccionam o 5º e 6º ano têm menos dificuldade em 

leccionar com alunos com NEE na sala de aula. 
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O professor desloca-se ao local onde decorre o quotidiano da criança, periodicamente, 

variando a frequência em função das necessidades educativas da criança, da distância do local 

à sede da equipa, das qualidades pedagógicas e atitude do professor do ensino regular e, 

ainda, da capacidade de resposta do professor de apoio, como evidencia a hipótese de 

trabalho 6 ter um professor de apoio educativo fixo e integrado numa equipa multidisciplinar 

tem uma melhor receptividade do professor do ensino regular. 

A diminuição do ratio professor/ aluno aumenta as oportunidades de comunicação com 

o professor, por vezes não é assim como evidencia a hipótese de trabalho oito, a 

disponibilidade do professor do ensino regular é melhor quando não há redução do número de 

alunos por turma. 

Isabel Sanches, foi considerada como formação dos professores de Educação Especial 

aquela que os professores são sujeitos durante o curso de especialização em E.E. daí que o 

professor com formação especializada não tem estratégias diferenciadas para os alunos com 

NEE, do que para os alunos ditos normais como evidencia a hipótese de trabalho cinco. 

A formação a níveis mais avançados deverá ser implementada a nível local, regional ou 

internacional e também desenvolvidos programas de formação de formadores para que se 

possa alterar o que a hipótese de trabalho nove evidencia os professores com formação inicial 

licenciatura não têm em conta as características individuais dos alunos. 

A preparação dos professores e as condições de ensino estão directamente ligadas à 

qualidade de ensino prestada (Pugach,1987),o facto a ter em conta o que não acontece com a 

hipótese de trabalho 10 os professores mais novos não têm uma melhor cooperação entre os 

professores do ensino regular e o professor de apoio educativo. 

 

III. FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Ao realizar este trabalho deparei me com mais algumas linhas de investigação que não 

contemplei no meu trabalho e seriam interessantes abordar futuramente. 

Estas linhas de investigação incidem no interesse sobre essas áreas,  pois são linhas que ao 

serem estudadas  poderão ajudar no que respeita à integração e facilitar os caminhos que 

levarão ao sucesso da inclusão. 

E ao serem estudadas poderão vir a ajudar as escolas e os professores na organização do seu 

trabalho, e poderem fazer uma inclusão na sua plenitude. 
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 Quais os métodos mais utilizados na obtenção de melhores resultados- pois seria 

importante saber quais os métodos mais utilizados, visto os professores ainda não 

estarem devidamente preparados para trabalhar com alunos com NEE, isso facilitariam 

inicialmente o trabalho dos professores aos trabalharem com esses alunos. 

 Que matérias servem de apoio nas aulas com alunos com N.E.E.- saber quais as 

matérias mais importantes para trabalhar no E.E., seria uma chave que poderia abrir 

aos alunos algumas perspectivas de vida e perspectivas sociais daí este interesse por 

esta questão. 

 Se o professor lecciona no ensino especial por dedicação ou obrigação- como a 

inclusão está implementada nas escolas muitos dos professores não estão preparados 

para a mesma, e seria interessante saber se há interesse da parte do professor ou é 

mesmo porque lhe aparece na sala de aula aquele aluno e ele tem que lhe transmitir 

os conhecimentos, saber se o professor por iniciativa própria procura preparar-se ou 

essa preparação lhes-é incutida. 

 Que mudanças fazem as escolas na sua organização e funcionamento- esta questão é 

muito importante, pois aqui poderá ver-se se por parte da escola há o interesse de 

preparar bem um alunos com NEE., proporcionando-lhe todas as condições 

necessárias para que estes alunos frequentem a escola/ensino na sua pleinitude. 
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Anexo: 1 
1º Questionário apresentado 
 

Integração dos alunos com NEE nas aulas de desenho 
 

 

 

 
Os dados aqui apresentados serão tratados com toda a confidencialidade!  

 

 

 

Dados de Identificação 

 
Escola:__________________________________________________ 

 

Localidade:______________________________________________ 

 

Sexo: M   F 
 

Idade:   25/35anos     36/45anos     46/55anos   56/65anos 

 

Formação Académica Inicial:________________________________ 

 

Grau da Formação Académica Inicial:   Bacharelato         Licenciatura      

                                                                   Mestrado          Doutoramento                       

 

Formação no Ensino Especial:  Nenhuma     

                                                               Complemento              

                                                               Bacharelato      

                                                               Licenciatura          Mestrado                      

                                                               Doutoramento  Outra           

Qual? __________________________________ 

 

Na sua formação inicial existiram disciplinas com conteúdos sobre Educação 

Especial ou NEE?  S    N    

 

Qual a disciplina que lecciona? ________________________________ 

 

Tempo de Serviço no Ensino :  0/5anos   6/10anos   11/15anos  

                                                               16/20anos    +20anos  

                                   
Tempo de Serviço no Ensino Especial:  0/5anos   6/10anos   11/15anos  

                                                               16/20anos    +20anos  

 

Nível académico que lecciona: 5º ano   6º ano   7º      8º     9º  
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Questionário 

 

Estratégias na preparação das aulas. 

 
Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Sempre   2-Frequentemente   3- Ás vezes   4- Quase Nunca  5-  Nunca    

 1 2 3 4 5 

1- Ao preparar as aulas tem estratégias adequadas aos alunos com 

NEE para cada actividade, diferente das estratégias que tem para os 

alunos dito normais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- As estratégias que prepara são melhor preparadas para a parte 

teórica da aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Prepara melhor as estratégias para a parte prática da aula.      

4- As estratégias são pensadas com o objectivo de uma melhor 

compreensão da matéria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Servem para melhorar o comportamento dos alunos.      

 

Inclusão dos alunos com NEE na escola. 

Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Concordo plenamente   2- Concordo parcialmente  

3- Não concordo nem discordo  4- Discordo parcialmente   5- Discordo totalmente 

Para si quais são os factores fundamentais para uma inclusão 

eficaz 

1 2 3 4 5 

6- A existência de um plano geral de inclusão.      

7- Turmas reduzidas.      

8- Formação dos professores.      

9- A existência de técnicos qualificados (terapeutas...).      

10- A receptividade do professor do ensino regular.      

11- Formação especializada do professor.      

12- Professor de apoio educativo fixo (a tempo inteiro) na escola.      

13- A boa vontade e implicação do corpo docente da escola.      
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14- Professor de apoio educativo fixo e integrado numa equipa 

multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Materiais adequados.      

16- Disponibilidade do professor do ensino regular.      

17- Cooperação entre o professor do ensino regular e o professor 

do apoio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- A existência de uma rede de centros de recursos.      

19- Uma boa relação professor – aluno.      

20- Apoio da equipa de apoio educativo.      

21- Tipo de apoio prestado pelo professor de apoio educativo.      

22- Natureza do diagnóstico que o aluno apresenta.      

23- As características do professor do ensino regular.      

24- A existência de adaptações curriculares/ plano educativo 

individual. 

     

25- As características individuais da criança com NEE.      

26- A participação dos pais.      

27- A utilização de estratégias de ensino diversificadas.      

 

Dificuldades na sala de aula. 

Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Sempre   2-Frequentemente   3- Ás vezes   4- Quase Nunca  5-  Nunca  

 1 2 3 4 5 

28- Tenho dificuldades em leccionar com alunos com NEE na sala 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29- As aulas práticas são mais fáceis de leccionar com os alunos 

com NEE na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30- Nas aulas teóricas tenho mais dificuldades em leccionar com 

alunos com NEE na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31- É-me difícil prepara o material de apoio ás aulas para os alunos 

com NEE. 
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Actividades realizadas com os alunos com NEE. 

Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Sempre   2-Frequentemente   3- Ás vezes   4- Quase Nunca  5-  Nunca    

 1 2 3 4 5 

32- Preparo actividades diferentes para os alunos com NEE.      

33- Tenho em conta o material didáctico que utilizo de suporte ás 

aulas. 

     

34- Evito fazer actividades mais elaboradas por causa da 

integração dos alunos com NEE na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35- Não utilizo alguns materiais por causa dos alunos com NEE.      

36- As actividades que preparo para os alunos com NEE são 

sempre utilizando os mesmos materiais e técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

Bom trabalho! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



331 

 

Anexo: 2 
Ficha de avaliação do questionário. 
 

Integração dos alunos com NEE nas aulas de desenho 
 

 

 

 Dados de Identificação: 

 

Grau de adequação: 0- Nada adequado     10- Adequado 

 

 

Pergunta Adequação Grau de 

adequação 

Observações 

Sim Não 

Dados de Identificação 
 

Escola 

    

 

 

 

 

Localidade 

    

 

 

 

 

Sexo 

   

 

 

 

 

 

Idade 

   

 

 

 

 

 

Formação 

Académica 

Inicial 

 

   

 

 

 

 

Grau da 

Formação  

Académica 

Inicial 

 

    

 

 

Formação no 

Ensino 

Especial 
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Na sua 

formação 

inicial 

existiram 

disciplinas 

com 

conteúdos 

sobre 

Educação 

Especial ou 

NEE 

 

    

 

Qual a 

disciplina que 

lecciona 

 

    

 

Tempo de 

Serviço no 

Ensino 

 

    

 

Tempo de 

Serviço no 

Ensino 

Especial 

 

    

 

Nível 

académico 

que lecciona 

 

    

 

 

Questionário:  
 

 Estratégias na preparação das aulas; 

 

 Inclusão dos alunos com NEE na escola; 

 

 Dificuldades na sala de aula; 

 

 Actividades realizadas com os alunos com NEE; 
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Pergunta Adequação Grau de 

adequação 

Observações 

Sim Não 

Estratégias na preparação das aulas 
 

1- Ao preparar 

as aulas tem 

estratégias 

adequadas aos 

alunos com 

NEE para cada 

actividade, 

diferente das 

estratégias que 

tem para os 

alunos dito 

normais. 

    

2- As 

estratégias que 

prepara são 

melhor 

preparadas para 

a parte teórica 

da aula. 

    

 

3- Prepara 

melhor as 

estratégias para 

a parte prática 

da aula. 

 

    

 

4- As 

estratégias são 

pensadas com o 

objectivo de 

uma melhor 

compreensão da 

matéria. 

    

 

5- Servem para 

melhorar o 

comportamento 

dos alunos. 
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Pergunta Adequação Grau de 

adequação 

Observações 

Sim Não 

Inclusão dos alunos com NEE na escola 
 

 

6- A existência 

de um plano 

geral de 

inclusão. 

 

    

 

 

7- Turmas 

reduzidas. 

 

 

    

 

 

8- Formação dos 

professores. 

 

 

    

 

9- A existência 

de técnicos 

qualificados 

(terapeutas...). 

 

 

    

 

10- A 

receptividade do 

professor do 

ensino regular. 

 

    

 

11- Formação 

especializada do 

professor. 

 

    

 

 

12- Professor de 

apoio educativo 

fixo (a tempo 

inteiro) na 

escola. 
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13- A boa 

vontade e 

implicação do 

corpo docente 

da escola. 

 

 

 

   

 

14- Professor de 

apoio educativo 

fixo e integrado 

numa equipa 

multidisciplinar. 

 

    

 

 

15- Materiais 

adequados. 

 

 

    

 

16- 

Disponibilidade 

do professor do 

ensino regular. 

 

    

17- Cooperação 

entre o professor 

do ensino 

regular e o 

professor do 

apoio educativo. 

    

 

18- A existência 

de uma rede de 

centros de 

recursos. 

 

    

 

19- Uma boa 

relação 

professor – 

aluno. 

 

    

 

20- Apoio da 

equipa de apoio 

educativo. 
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21- Tipo de 

apoio prestado 

pelo professor 

de apoio 

educativo. 

    

 

22- Natureza do 

diagnóstico que 

o aluno 

apresenta. 

    

 

23- As 

características 

do professor do 

ensino regular. 

    

 

24- A existência 

de adaptações 

curriculares/ 

plano educativo 

individual. 

    

 

25- As 

características 

individuais da 

criança com 

NEE. 

    

26- A 

participação dos 

pais. 

    

 

27- A utilização 

de estratégias de 

ensino 

diversificadas. 

 

    

  

Dificuldades na sala de aula 

 
 

28- Tenho 

dificuldades em 

leccionar com 

alunos com NEE 

na sala de aula. 
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29- As aulas 

práticas são 

mais fáceis de 

leccionar com os 

alunos com NEE 

na sala de aula. 

    

 

30- Nas aulas 

teóricas tenho 

mais 

dificuldades em 

leccionar com 

alunos com NEE 

na sala de aula. 

    

 

31- É-me difícil 

prepara o 

material de 

apoio ás aulas 

para os alunos 

com NEE. 

    

  

Actividades realizadas com os alunos com NEE 

 
 

33- Preparo 

actividades 

diferentes para 

os alunos com 

NEE. 

 

    

 

34- Tenho em 

conta o material 

didáctico que 

utilizo de 

suporte ás aulas 

 

. 

    

 

35- Evito fazer 

actividades mais 

elaboradas por 

causa da 

integração dos 

alunos com NEE 

na sala de aula. 
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36- Não utilizo 

alguns materiais 

por causa dos 

alunos com 

NEE. 

 

    

37- As 

actividades que 

preparo para os 

alunos com NEE 

são sempre 

utilizando os 

mesmos 

materiais e 

técnicas. 

    

 

 

 

O professor 

 

 

 

 

A Universidade 

 

 

 

 

Área Curricular 

 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



339 

 

Anexo: 3 
Questionário aplicado. 
 

Integração dos alunos com NEE nas aulas de 

desenho 
 

 

 
Os dados aqui apresentados serão tratados com toda a 
confidencialidade!  

 

 
Dados de Identificação 

Sexo: M   F 

 
Idade:   25/35anos     36/45anos     46/55anos   56/65anos 

 

Formação Académica Inicial:________________________________ 

 
Grau da Formação Académica Inicial:  Bacharelato     

                                                                Licenciatura                   

                                                              Mestrado          

                                                                Doutoramento                       

 

Escola:___________________________________________ 

 

Localidade:________________________________________ 

 

 

Formação no Ensino Especial:   Nenhuma     

                                                   Complemento    

                                                  Formação Especializada  

                                                  Bacharelato       

                                                   Licenciatura            

                                                  Mestrado                         

                                                   Doutoramento     

                                                  Outra         

Qual? __________________________________ 

 

Na sua formação inicial existiram disciplinas com conteúdos sobre 
Educação Especial ou NEE? S    N    

 

Qual a disciplina que lecciona? ________________________________ 

 

Tempo de Serviço no Ensino :  0/5anos   6/10anos   11/15anos  

                                                               16/20anos    +20anos  

                                   

Tempo de Serviço no Ensino Especial:  0/5anos   6/10anos   11/15anos  

                                                               16/20anos    +20anos  

 

Nível académico que lecciona: 5º ano   6º ano   7º      8º     9º  
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Questionário 
 

Estratégias na preparação das aulas. 

 
Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Sempre   2-Frequentemente   3- Ás vezes   4- Quase Nunca  

5-  Nunca    

 1 2 3 4 5 

1- Ao preparar as aulas tem estratégias 

diferenciadas para os alunos com NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- As estratégias que prepara são mais pensadas 

para a parte teórica da aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Prepara melhor as estratégias para a parte prática 

da aula. 

     

 

Inclusão dos alunos com NEE na escola. 

Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Concordo plenamente   2- Concordo parcialmente  

3- Não concordo nem discordo  4- Discordo parcialmente    

5- Discordo totalmente 

Para si quais são os factores fundamentais para 

uma inclusão eficaz 

1 2 3 4 5 

4- A existência de um plano geral de inclusão.      

5-Redução do número de alunos por turma.      

6- Formação dos professores.      

7- A existência de técnicos qualificados 

(terapeutas...). 

     

8- A receptividade do professor do ensino regular.      

9- Formação especializada do professor.      

10- Professor de apoio educativo fixo (a tempo 

inteiro) na escola. 
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11- A boa vontade e implicação do corpo docente da 

escola. 

     

12- Professor de apoio educativo fixo e integrado 

numa equipa multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Materiais adequados.      

14- Disponibilidade do professor do ensino regular.      

15- Cooperação entre o professor do ensino regular e 

o professor do apoio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- A existência de uma rede de centros de recursos.      

17- Uma boa relação professor – aluno.      

18- Tipo de apoio prestado pelo professor de apoio 

educativo. 

     

19- Natureza do diagnóstico que o aluno apresenta.      

20- A existência de adaptações curriculares/plano 

educativo individual. 

     

21- As características individuais da criança com 

NEE. 

     

22- A participação dos pais.      

23- A utilização de estratégias de ensino 

diversificadas. 
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Dificuldades na sala de aula. 

Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Sempre   2-Frequentemente   3- Ás vezes   4- Quase Nunca   

5-  Nunca  

 1 2 3 4 5 

24- Tenho dificuldades em leccionar com alunos com 

NEE na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- As aulas práticas são mais fáceis de leccionar 

com os alunos com NEE na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26- É-me difícil prepara o material de apoio às aulas 

para os alunos com NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas com os alunos com NEE. 

Responda de acordo com os seguintes parâmetros: 

1- Sempre   2-Frequentemente   3- Ás vezes   4- Quase Nunca   

5-  Nunca    

 1 2 3 4 5 

27- Preparo actividades diferentes para os alunos 

com NEE. 

     

28- Tenho em conta o material didáctico que utilizo 

de suporte às aulas com os alunos com NEE. 

     

29- As actividades que preparo para os alunos com 

NEE são sempre utilizando os mesmos materiais e 

técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

Bom trabalho! 
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Anexo: 4 

Debate aplicado. 

Debate 

Numa escola onde a diversidade está bem patente e onde todos podem crescer com 

ela, a forma de aceder ao conhecimento tem naturalmente de ser diversificada porque 

todos os seres humanos são diferentes, isto é, os alunos são na generalidade das 

situações do mesmo nível etário, iguais na sua condição de humanos mas também 

diferentes na sua condição social, económica e de acesso ao ensino. 

1- Acerca da escola inclusiva. 

Opinião, o porquê? 

A nível burocrático 

Receptividade do professor 

 

2- O enquadramento jurídico educativo acerca das políticas educativas. 

Decreto-Lei nº 3/2008 

De 7 de Janeiro 

Constitui desígnio do XVII Governo Constitucional promover a igualdade de 

oportunidades, valorizar a educação e promover a melhoria da qualidade do ensino. 

Um aspecto determinante dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e 

inclusiva, orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens. Nessa 

medida importa planear um sistema de educação flexível, pautado por uma política 

global integrada, que permita responder à diversidade de características e 

necessidades de todos os alunos que implicam a inclusão das crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais no quadro de uma política de qualidade orientada 

para o sucesso educativo de todos os alunos. 

 

Diário da República, 1ª série—Nº4—7 de Janeiro de 2008 155 

Os apoios especializados visam responder às necessidades educativas especiais 

dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação, num 

ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 

comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 

interpessoal e da participação social dando lugar à mobilização de serviços 

especializados para promover o potencial de funcionamento biopsicosocial. 
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Os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, recursos, 

conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de 

tecnologias de apoio. Portanto, não se trata só de medidas para os alunos, mas 

também de medidas de mudanças no contexto escolar. 

 

3- Os recursos existentes para desenvolver uma educação de qualidade na escola 

inclusiva (humanos, institucionais, académicos, etc). 

Os existentes a nível material 

As lacunas 

Pessoal especializado 

Preparação do professor do ensino regular 

Leccionar as aulas 

Se a instituição está preparada para leccionar com alunos com NEE 

A relação com os alunos 

 

4- Os resultados alcançados em crianças com NEE na escola inclusiva. 

 

5- O futuro da inclusão e da atenção aos alunos com NEE. 
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Anexo: 5 
Transcrição do Debate 

 
 

Identificação dos participantes 

 

1- Isabel Raimundo 4- Isidoro Canelas 

2-Isabel Bugio 5- Manuel Serrano 

3- Joana Carreiras 6- Nádia Lascas 

 

 

Dimensão, participantes e conteúdos 

 

 Participante-1 Estamos a falar dos alunos com NEE!? 

Acho que sim que é bom terem vindo 

os alunos para a escola, precisamos de 

um apoio, eles é que ficam 

prejudicados porque não conseguimos 

dar apoio; quando há um professor de 

apoio na sala sim 

Acerca da Escola Inclusiva Participante-2 Eu se conseguisse controlar muitas 

situações que se passaram comigo 

concordaria plenamente, mas como ñ 

consegui, para que as coisas corram 

bem precisava de uma pessoa que me 

ajudasse aí sim concordaria plenamente 

 Participante-3 É interessante, mas deveríamos estar 

preparados para receber essas crianças, 

a escola deveria ter condições, então 

assim pode se fazer uma inclusão  

 Participante-4 Na minha perspectiva é muito bom 

tanto para eles como para os outros 

alunos, já na parte que me cabe por 

vezes não sei se é o mais correcto o que 

estou a fazer, sinto que preciso de uma 

formação 

 Participante-5 Quando somos dois professores na sala 

de aula, um dá-lhe apoio a esses alunos 

o outro dá a aula 

 Participante-6 Não foi muito bom, pois não temos 

apoio 
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 Participante-1 Eles não aproveitam o ensino porque o nosso 

grau de exigência é outro, e temos os outros 

todos, temos que ter um programa diferente, 

um grau de exigência diferente e uma avaliação 

diferente 

O enquadramento jurídico 

educativo acerca das 

politicas educativas 

Participante-2 Não conseguem estar atentos, pois é difícil 

trabalhar com eles individualmente por falta de 

meios, a parte social sai beneficiada 

 Participante-3 Precisamos de mais apoio, por vezes surgem 

situações que não sabemos qual a resposta a 

dar, pois com um apoio especializado sairia o 

aluno e o professor a beneficiar mais, assim 

sim! Com esse apoio teríamos condições para 

receber esses alunos nas aulas 

 Participante-4 Por um lado estou de acordo que tenham as 

mesmas oportunidades pois também têm 

direitos, mas nas escolas que estão preparadas 

com recursos adaptados para estas crianças, 

isto não é estar a descriminar, mas é-nos difícil 

trabalhar quando não temos recursos para 

trabalhar com estes alunos, e por mais 

materiais que preparemos, nunca sabemos se 

são os correctos ou se resultam, pois não temos 

conhecimentos nesta área 

 Participante-5 Com apoio e com formação contínua, pois cada 

caso é um caso, e não é só dizer se temos que 

promover a igualdade de oportunidades, há 

também que ter e criar condições e um 

ambiente positivo para que tudo se desenvolva 

de maneira a que o aluno o professor e a 

comunidade escolar saíam a beneficiar 

 Participante-6 Eles não beneficiam pelo facto de estar numa 

escola normal, tornam-se mais sociáveis 

porque estão com os outros miúdos da turma é 

o benefício que vejo 
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 Participante-1  É-nos difícil fazer actividades diferentes para 

essas crianças, os recursos materiais não são 

fáceis de adquirir; não tenho preparação para 

trabalhar com esses alunos é intuição e grau de 

exigência mínimos e actividades diferenciadas; 

precisam de uma atenção que não lhe 

conseguimos dar, é difícil essa relação; se 

houver um professor de apoio na sala de aula 

eu aceitaria porque por vezes sou eu a fazer 

esse papel, sem ter preparação, sem ninguém 

me dizer se estou a fazer bem ou mal, é muita 

intuição e experiência devíamos ter uma 

formação continua  

Os recursos existentes para 

desenvolver uma educação 

de qualidade na escola 

inclusiva (humanos, 

institucionais, académicos, 

etc) 

Participante-2 Sou eu que faço mas muitas vezes peço ajuda 

aos colegas em conjunto e com a troca de 

experiências torna se mais fácil; enquanto não 

se criarem condições para receber estas 

crianças é-me difícil poder realizar muitas 

actividades; já deveria ter um professor de 

apoio na sala de aula, já fiz esse pedido 

algumas vezes, sou a favor! Por “sermos” uma 

disciplina prática não quer dizer que não haja 

dificuldades 

 Participante-3 Agora com o acesso fácil á informação através 

da internet por vezes recorro para me ajudar a 

fazer as adaptações; tive dificuldades ao inicio 

da minha carreira, mas agora já tenho mais 

facilidade derivado á experiência, não á 

preparação académica ou formação; talvez 

tenhamos outro “contra” a disciplina em si, em 

que temos que fazer actividades onde eles têm 

que trabalhar com material que requer muita 

atenção (x-acto), e ao termos 25 crianças a 

trabalharmos com essa ferramenta que vamos 

acompanhando passo a passo, os alunos com 

NEE fazem uma actividade mais fácil e por 

vezes ficam “sozinhos” durante a aula. Nem sei 

se será correcto, mas se houvesse mais recursos 

humanos a relação seria outra, e eu esforço-me; 

partilho a mesma opinião, houve situações “em 

que encima da hora” tive que alterar a 

actividade, pois sozinha não conseguia  

 Participante-4 Vou sempre guardando os materiais de uns 

anos para os outros, porque temos dificuldades 

dificuldades em trabalhar com esses alunos 

assim com material preparado facilita; na 

minha situação procuro formação, mas depois 

os requisitos são tantos que fico pelo “meio” 

do caminho, essa formação deveria ser de livre 

acesso e mais facilitada; agora reflectindo 

também é um pouco essa situação que 

acontece; é bastante importante podermos 

usufruir desse apoio aos alunos na minha sala 

de aula, porque ás vezes não sei como explicar 

aos alunos com NEE o que têm que fazer; 

posso dizer que os resultados são bons, mas 

poderiam ser melhores, pois tem que haver 

uma reestruturação no que requer a inclusão 
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 Participante-5 Eu também utilizo essa ferramenta, por vezes 

tenho muita dificuldade em arranjar actividades 

adaptadas; as lacunas incidem mesmo na 

formação e nos materiais, mas se nos deixam 

continuar assim talvez não se tenha uma 

inclusão de qualidade; a relação por vezes fora 

da sala de aula é muito boa, pois o espaço e o 

objectivo é diferente daquele da sala de aula, 

mas depois na sala o ambiente é muito 

diferente e como há “quase um obrigar de 

aprender de conhecimentos” as coisas não 

correm tão bem; um professor de apoio 

facilitaria-nos muito nas aulas, conseguiríamos 

trabalhar todos ao mesmo tempo 

  Participante-6 Sou eu que faço os materiais para esses alunos, 

temos que adaptar de acordo com as 

dificuldades dos alunos; eu partilho a mesma 

opinião de não lhes conseguirmos dar atenção 

necessária, depois de termos outro contra o 

número elevado de alunos por turma. O que me 

dificulta dividir atenção; na nossa disciplina 

ainda corre mais ou menos pois são actividades 

práticas e eles têm algum incentivo, agora 

imagino nas outras disciplinas deve ser muito 

complicado manter a concentração, mas nestas 

eles não são “obrigados” a permanecer na sala 

e quando ficam têm apoio o contrário acontece 

na nossa disciplina, aceitaria de bom grado um 

professor de apoio 
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 Participante-1 Com as adaptações consegue-se um resultado 

positivo 

Os resultados alcançados 

em crianças com NEE na 

escola inclusiva 

Participante-2 Os resultados que vejo a nível de 

conhecimentos são adquiridos os mínimos, mas 

relativamente á parte sociável é muito bom 

 Participante-3 Aparentemente parecem me resultados 

positivos mas lá está precisa de uma 

reestruturação 

 Participante-4 Posso dizer que os resultados são bons, mas 

poderiam ser melhores, pois tem que haver 

uma reestruturação no que requer Inclusão, 

quero dizer mais materiais, formação dos 

professores, recursos físicos… 

 Participante-5 Se os resultados são positivos pode-se dizer 

que tem muito esforço e trabalho da parte do 

professor 

 Participante-6 Os resultados são positivos porque vão sempre 

acompanhando a turma, vão sempre passando 

de ano, pois com as adaptações curriculares 

permitem essa situação 

 

 

 Participante-1 Vou tentar! Mas não sei se é possível, sem 

recursos principalmente humanos é 

complicado manter a inclusão 

O futuro da inclusão e da 

atenção aos alunos com 

NEE 

Participante-2 Está a ser cada vez mais difícil conseguir 

conjugar a inclusão com a dita escola normal, 

pois com as alterações que a carreira docente 

está a ter e as alterações do estatuto do aluno, 

por vezes não nos deixa dedicarmos nos a 

esses alunos mesmo com a falta de formação e 

meio mas reside a boa vontade e esforço 

 Participante-3 Se nos derem condições, e as escolas se 

prepararem para receberem essas crianças têm 

futuro, se não for assim não sei não 

 Participante-4 Temos que ter condições para trabalhar, se 

não como conseguíamos alcançar bons 

resultados sem meios?! Eu empenho me mas 

também tem que haver um esforço por parte 

da escola, pois sozinho não consigo 

 Participante-5 Este assunto da inclusão é um assunto 

delicado, penso que quando se trata da 

inclusão tem que se ter cuidado e pensar nos 

pós e contra. Acho que se tem que rever 

melhor os pontos que se regem a inclusão para 

que a inclusão tenha futuro 

 Participante-6 Com o apoio de um professor na sala de aula, 

com recursos materiais e humanos adequados 

posso dizer que a inclusão tem futuro se assim 

não for já não posso dizer o mesmo 
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