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Resumo 

A inclusão em sala de aula é uma realidade recente, assim como as políticas que 

a regem e apoiam os alunos com Necessidades Educativas Especiais. O trabalho que se 

tem desenvolvido nesta área tem levado a algumas mudanças no seio escolar com vista 

a proporcionar igualdade de oportunidades e de participação a todos os alunos. Os 

resultados têm-se visto em termos de crenças e atitudes, no entanto, será que estas se 

reflectem nas práticas pedagógicas dos professores e nas práticas dos pares no dia-a-

dia? 

O presente estudo exploratório tem como objectivo analisar estas questões. Para 

tal foi usado um instrumento construído por Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia (2010) 

composto por duas escalas tipo Likert e por dois dilemas de resposta aberta sobre 

crenças, atitudes e práticas inclusivas dos professores e foi construído um instrumento 

para avaliar as crenças, atitudes e práticas dos alunos, constituído por uma escala tipo 

Likert, e duas questões e dois dilemas de resposta aberta. O objectivo é, através destes 

instrumentos, perceber em que medida o conjunto de crenças e atitudes dos professores 

e alunos se relacionam com as práticas que utilizam.  

Neste estudo participaram 121 alunos e 11 professores de um colégio privado na 

área da Grande Lisboa. De forma geral os resultados indicam que existem diferenças 

significativas entre as crenças e atitudes dos alunos e as práticas que estes utilizam no 

que concerne à Inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais e que as 

práticas pedagógicas dos professores são congruentes com as suas crenças e atitudes. 

 

 

 

Palavras-Chave: Educação Inclusiva -Necessidades Educativas Especiais –– Crenças 

Inclusivas – Atitudes Inclusivas – Práticas Inclusivas  
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Abstract 

Classroom inclusion is a recent reality, as well as the principles that conduct and 

support the students with special educational needs. Indeed, through the research done 

in this field, scholars have been able to provide equal opportunities to a great variety of 

students, mainly with achievements in the attitudes and beliefs. However, one question 

remains: do these changes reflect in both the teacher’s pedagogical practices and the 

peers’ daily behaviors? 

The main objective of this exploratory study is to analyze this question. More 

specifically, the objective of the present study is to understand how the beliefs and 

attitudes of the teachers and peers relate to their practices and behaviors. In order to 

achieve this, two different instruments were used. First, to analyze the beliefs, attitudes 

and inclusive practices of the teachers an instrument composed by two Likert scales and 

two open answer dilemmas were used (Hassamo, 2009 e Hassamo & Bahia 2010). 

Then, it was designed a different instrument to analyze the peers’ attitudes, beliefs and 

behaviors, composed also by two Likert scales and two open answer dilemmas. 

This study was conducted in a private school from Lisbon’s urban area, with a 

total of 132 participants, 121 students and 11 teachers. The results showed that there 

were significant differences between the beliefs and attitudes of the students and the 

behaviors perceived as inclusive towards the students with special educational needs. 

And also, that the teachers had congruent pedagogical practices when compared to their 

attitudes and beliefs.  

 

 

 

Key-words: Inclusive attitudes – Inclusive beliefs - Inclusive education –Inclusive 

practices – Special needs 
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Introdução 

Existem factores de ordem política, cultural, económica, social, científica e 

humanitária que facilitaram o aparecimento de mudanças e que determinam o modo 

como se tem olhado para a diferença. Os fios condutores desta mudança emergem de 

movimentos a nível mundial e de ordem mais restrita, mas sempre inseridos no 

momento histórico em que cada país vive (Mesquita, 2001). 

Nas últimas décadas, a escola tem sofrido diversas mudanças que se devem, em 

parte, ao aumento da quantidade e multiplicidade de alunos e pelos desafios que lhe 

estão associados (Borges & César, 2012), é nela que ocorre grande parte da construção 

da identidade dos alunos, assumindo um papel de relevo na vida de todos eles e de cada 

um de forma particular. Para conseguir responder a esta diversidade e desafios, surgiu a 

necessidade da construção de uma educação mais inclusiva que exigiu muito mais que 

novas leis (Ainscow & César, 2006). 

Ao longo dos anos o discurso ligado à inclusão tem ganho um lugar de destaque 

e tem gerado discussão um pouco por todo o mundo continuando, nalguns casos, a ser 

um debate confuso, sendo difícil perceber o rumo que as políticas e práticas 

educacionais devem levar. Esta é cada vez mais percepcionada de uma forma mais 

ampla, como uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes 

(UNESCO, 2001). Para tal, vários caminhos têm vindo a ser traçados na área da 

educação, quer na área legislativa, quer na maneira de pensar dos agentes educativos 

que constituem a Escola.  

A aprendizagem é um processo no qual a diversidade presente em todos os 

alunos representa um papel exclusivo e extremamente necessário como fonte de 

desenvolvimento cognitivo e social (Gaitas & Morgado 2010), desta forma, o principal 

intuito da educação passa por conseguir integrar as diferenças de cada um numa 

igualdade que englobe tanto a igualdade de oportunidades como a participação 

adequadas a cada indivíduo. Assim, a inclusão tem por base a crença de que a educação 

é um direito humano básico e o fundamento para uma sociedade mais justa (Ainscow, 

2009), como acréscimo, existem ainda estudos que mostram que, quanto maior for a 

diversidade entre os alunos, maior é a possibilidade de esta ser mobilizada 

positivamente potenciando processos de cooperação e, consequentemente, maiores 

índices de desenvolvimento (Putman, 1998). Deste modo, a educação inclusiva supõe 
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que a inclusão educacional deve ter como principal propósito suprimir a exclusão social 

que advém de atitudes e respostas à diversidade da raça, classe social, etnia, religião, 

género e habilidade (Vitello & Mithaug, 1998).  

Não há uma perspectiva única de inclusão em todos os países ou escolas. Nalguns 

países a educação inclusiva é encarada como uma forma de acolher crianças com 

deficiência no ambiente da educação geral, contudo, é cada vez mais vista como uma 

reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes (UNESCO, 2001). 

Contudo, é importante enfatizar que para haver inclusão é necessário que haja uma 

adaptação da Escola às diferentes necessidades, características e ritmos de 

aprendizagem, interesses e projectos de vida dos alunos. Isto é, a escola deve adaptar-se 

aos alunos através das formas de organização e das práticas (Armstrong & Barton, 

2000) para que a inclusão possa ser vivida. Para além disso, também o meio social 

constitui um dos factores mais decisivos para a construção da educação inclusiva 

(Omote, Oliveira, Baleotti & Martins, 2005).  

Os professores e educadores têm, nas suas mãos, capacidades para de forma activa, 

consciente e crítica, gerar a mudança. Porém, é necessário acompanhar os desafios de 

uma sociedade em mudança e questioná-los sobre o que fazem e como fazem, 

questionar o papel e função da escola, questionar a sua própria competência profissional 

para proceder aos ajustamentos necessários induzidos por alunos cada vez mais 

exigentes, ou seja, dispor-se a repensar as suas concepções e práticas em função dos 

tempos novos que vivemos (Costa, Rodriguez, Cruz & Fradão, 2012). 

Em Portugal existem poucos estudos sobre a eficácia de práticas inclusivas, sendo este 

um tema recente, e os estudos que existem centram-se apenas nos professores. Neste 

sentido, o que motivou este estudo foi conhecer as opiniões de professores mas também 

de alunos numa escola que reclama ser um modelo de inclusão. Assim escolheu-se um 

ciclo de transição pelo facto deste ser um período em que o hiato existente entre os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais e os seus pares tende a aumentar, uma 

vez que a complexidade crescente e as diferentes estratégias organizacionais que se 

fazem sentir entre o 1º ciclo e o 2º e o 3º, levantam algumas dificuldades na inclusão de 

alunos (Meijer, 2005). 

Deste problema decorrem algumas questões: Até que ponto o aluno do 2º ciclo 

de uma escola inclusiva tem atitudes, crenças e práticas inclusivas?; Até que ponto os 
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professores destes alunos têm estas práticas? E com base nestas questões, será que 

existem diferenças dentro das amostras (ex: ano de escolaridade, género)? 

O objectivo é aplicar um questionário já estudado e em simultâneo um conjunto 

de questões de resposta mais aberta dada a natureza exploratória do estudo de forma a 

fundamentar o trabalho. 

O capítulo I visa problematizar a inclusão, iniciando-se pela recente evolução 

das políticas educativas, seguindo-se a síntese teórica da investigação sobre práticas 

inclusivas por parte dos alunos e dos professores Na medida em que as atitudes e as 

crenças se reflectem na prática, é também dado realce a estas temáticas. 

Do aprofundamento teórico da temática surge a necessidade de reflectir sobre as 

preocupações e barreiras que ainda hoje persistem e impedem a inclusão no seio da 

escola. 

O capítulo II expressa a metodologia empregue neste estudo através da descrição 

dos instrumentos utilizados, da caracterização dos participantes e da explicação dos 

procedimentos utilizados. 

O terceiro capítulo refere-se à apresentação e discussão dos resultados, onde 

primeiramente são apresentados e analisados os resultados quantitativos dos alunos e de 

seguida os dos professores, e numa segunda parte são apresentados os resultados 

qualitativos, relativos à análise de conteúdo quer das questões abertas como dos dilemas 

dos alunos, e dos dilemas dos professores. 

Por fim, no capítulo IV constam as conclusões retiradas do estudo elaborado, 

tendo em conta as questões colocadas. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

I.1. Evolução das Políticas 

Ao longo dos tempos, os sistemas de educação exploraram diversas formas de 

responder às necessidades de crianças com deficiências e a outras que têm dificuldades 

de aprendizagem. Existem, portanto, alguns padrões na evolução da educação especial 

(Reynolds & Ainscow 1994).  

No início a estratégia usada para este tipo de ensino passava pela separação das 

escolas de ensino especial das escolas regulares, sendo as primeiras estabelecidas e 

asseguradas por organizações religiosas ou filantrópicas. No entanto, ao longo dos anos 

colocou-se em causa as vantagens/desvantagens da existência de sistemas de educação 

separados, não só do ponto de vista dos direitos humanos como também da sua eficácia 

(Ainscow & César 2006). Assim, a partir da década de 70, as mudanças neste contexto 

dimensionaram-se no sentido de uma integração progressiva dessas crianças na escola 

regular (Mesquita, 2001). Vygotsky (1924), por exemplo, declarou que as crianças com 

incapacidades mentais ou físicas deveriam ver assegurada a sua educação em escolas de 

ensino regular e não educadas junto de crianças com a mesma incapacidade. 

  Já na última década do século passado surgem paradigmas que apostam numa 

profunda transformação da escola e, acima de tudo, na alteração no foco de atenção que 

até aqui era centrado apenas no aluno e agora, numa perspectiva mais inclusiva, se 

centra no contexto (Moen & Weidemann, 2007) uma vez que, ao presumir que as 

dificuldades de aprendizagem se devem apenas ao próprio aluno ignoraram-se as 

influências do ambiente de aprendizagem (Ainscow, 2009), surgindo a partir daí novas 

questões e possibilidades de olhar para a inclusão (Omote, Oliveira, Baleotti & Martins, 

2005). Torna-se por isso essencial examinar igualmente o ambiente social no qual o 

desenvolvimento ocorre, de forma a determinar a natureza e o caminho do 

desenvolvimento das crianças (Tudge, 2002) visto que este constitui um dos factores 

mais decisivos para a construção da educação inclusiva.  

A Declaração dos Direitos do Homem e dos Direitos da Criança, aprovada em 

1959 pela Assembleia Geral da ONU permitiu perspectivar a integração de crianças e 

jovens com deficiência, do ponto de vista educativo e social, de forma a que estes 

tivessem o direito à educação, igualdade de oportunidades e de participação na 

sociedade. Para tal, defendia-se a existência de um atendimento educativo diferenciado, 
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de forma a que cada aluno atingisse metas semelhantes, tendo em conta que a 

intervenção junto destes alunos deveria ser realizada o mais precocemente possível. 

Já década de 90, após a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, em Jomtien 

dá-se um passo marcante, com a Conferência Mundial cujo objectivo seria “Promover a 

Educação para Todos” através na análise de mudanças fundamentais para desenvolver a 

abordagem da Educação Inclusiva, nomeadamente, capacitando as escolas para atender 

a todas as crianças, sobretudo as que têm NEE, onde a educação inclusiva foi 

fortemente enfatizada (UNESCO, 1990) A conferência adoptou a Declaração de 

Salamanca, documento internacional mais marcante na área da educação especial que 

facilitou a promoção da igualdade de oportunidades, bem como o direito à educação 

para todas as crianças (Mesquita, 2001). Este documento foi, sem dúvida, um forte 

impulsionador a favor da inclusão, reforçando a ideia da necessidade da escola se 

adaptar a todas as crianças (UNESCO, 1990) e veio configurar muitos documentos de 

política educativa que têm regulado a educação, tendo sido adoptado por Portugal e 

mais 91 países. 

Este documento estabeleceu que a forma mais eficaz para combater atitudes 

discriminatórias a fim de construir uma sociedade inclusiva e atingindo educação para 

todos passa pelas escolas regulares com uma orientação inclusiva afirmando que estas 

escolas podem fornecer uma educação eficaz para a maioria das crianças, melhorando a 

eficiência e, consequentemente, o custo-benefício de todo o sistema educacional 

(UNESCO, 1994). Proclama ainda, entre outros, o direito ao acesso à educação para 

todos os alunos, assim como o direito de serem reconhecidas as diversas necessidades e 

ritmos de aprendizagem de cada um (Ainscow & César, 2006).  

Após a Declaração de Salamanca, muitos têm sido os esforços em vários países com 

o intuito de levarem à mudança na política e prática educacional com vista à inclusão. 

(Mittler, 2000 cit. por Ainscow, 2009), assumindo-se que o princípio das escolas 

inclusivas consiste em que “todos os alunos devem aprender juntos, sempre que 

possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentam. As 

escolas inclusivas devem reconhecer e satisfazer as necessidades dos seus alunos, 

adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom 

nível de educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização 

escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com 

toda a comunidade” (UNESCO, 1994). No caso de Portugal, após a Declaração tem 
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vindo a afirmar-se a noção de escola inclusiva que acolhe e retém grupos de crianças e 

jovens tradicionalmente excluídos (DL 3/2008). Contudo, observa-se que em muitos dos 

países que subscreveram esta Declaração, os princípios da educação inclusiva não 

vigoram ainda em muitas das escolas e na sociedade em geral (César & Ainscow, 2006), 

existindo ainda um hiato entre o que foi proclamado e as práticas desenvolvidas nos 

diversos espaços e tempos educativos face à educação de alunos caracterizados como 

apresentando NEE (e.g. Bowie, 2009). 

 

I.2.Fundamentos da Educação Inclusiva 

A sensibilização para a educação inclusiva emergiu, principalmente, da formulação 

do principio da Normalização, tendo este, juntamente com o principio da Integração, 

constituído peças fulcrais no desenvolvimento da educação em geral e da educação 

especial em particular (Mesquita, 2001). Evitar uma concentração excessiva na 

diferença, perturbação ou deficiência permitindo analisar as situações sociais que 

facilitam ou que limitam a vida das pessoas com diferença de modo a promover as 

primeiras e minorar as segundas (Kendall-Tackett, 2000 cit. por Bahia & Oliveira, 

2013) são formas de promover a transição de uma tónica centrada no cuidado curativo 

para uma orientada para o cuidado paliativo e abandonar a atitude de «negação» ou 

«normalização» da deficiência, como aconteceu durante tantas décadas em relação aos 

surdos que não eram ensinados a utilizar a linguagem gestual, e respeitar a limitação, 

apoiando a pessoa com deficiência a atingir os seus objectivos de vida (Bahia & 

Oliveira, 2013). 

Nesta lógica, surge inerente à aplicação do conceito de Normalização, o da 

Integração que se refere à existência de relações recíprocas, ou seja, o papel activo que 

tanto os integrados como os integradores têm na dinâmica do meio em que se inserem 

(Mesquita, 2001). De forma prática, Rodrigues (2006) afirma que o caminho a percorrer 

deve seguir cada vez mais o sentido de uma escola integrativa para uma escola 

inclusiva, onde a primeira serve de base para a segunda e onde o objectivo passa pela 

existência de uma escola multicultural, diversificada que oferece múltiplas respostas e 

onde a diferença é vista como uma oportunidade de aprendizagem e uma forma de 

mostrar que ‘somos mais pessoas por sermos mais diferentes’. Assim, o processo de 

Integração no sistema regular de ensino tem como objectivo normalizar os indivíduos 



7 

 

pressupondo a proximidade física, a interacção, a assimilação e a aceitação (Silva, 

2009). 

A questão que urge inerente ao conceito de inclusão é: qual a diferença existente 

entre inclusão educativa e educação inclusiva? Os termos são idênticos e podem várias 

vezes ser confundidos, contudo diferem nas práticas que os suportam uma vez que a 

inclusão educativa está relacionada com a legislação no que diz respeito  

à inclusão escolar de alunos com NEE e com a definição de medidas educativas para 

estes alunos. Por outro lado, a educação inclusiva enquadra-se em tudo o que vem sendo 

falado, isto é, no princípio de que todos os alunos estão na escola para aprender e por 

isso participam e interagem uns com os outros, independentemente das suas 

dificuldades (Silva, 2009), sendo estas tidas em conta através da Diferenciação.  

A Diferenciação constitui a peça fundamental da inclusão definindo-se como o 

conjunto de medidas didácticas que visam adaptar o processo de ensino aprendizagem 

às diferenças inter e intra-individuais, a fim de permitir que cada aluno atinja o seu 

máximo na realização dos objectivos pedagógicos (De Corte, 1990), e por um ambiente 

de aprendizagem aberto, com aprendizagens explicitadas e identificadas para que os 

alunos aprendam pelos seus próprios meios a saber saber e saber fazer (Przesmychi, 

2004). 

São evidentes os esforços que têm sido feitos em direcção à aceitação da diferença e 

da sua inclusão na sociedade. No entanto, mais desejável seria a valorização da 

diferença, banindo a dicotomia “uns” e “outros”. A aceitação implica o reconhecimento 

de que “os outros” beneficiam-se da mudança de atitude dos “uns”. No entanto, a 

valorização implica um passo em frente: o reconhecimento de que ambos se beneficiam, 

ou melhor, não há “uns” e “outros”, simplesmente, pessoas com qualidades e limitações 

diversas (Bahia & Lima, 2007).  

 

I.3. O papel do Professor na Educação Inclusiva 

Para desenvolver uma política inclusiva de forma plena é necessário que existam 

práticas, políticas e culturas que respeitem a diferença e a contribuição de cada aluno de 

forma activa visando a construção de um conhecimento partilhado, porém, a educação 

inclusiva exige mais do que novas leis (Ainscow & César, 2006), existem vários agentes 

envolvidos neste processo. A inclusão faz-se não só a pensar nos alunos, a quem se 
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dirige, mas também a pensar nos agentes educativos que deverão ter um contributo 

importante para que esta aconteça de forma absoluta, nomeadamente os professores, 

cujos objectivos devem passar por desenvolver atitudes positivas, criar um sentimento 

de pertença, incluir competências pedagógicas adequadas e tempo para a reflexão. 

Nesse sentido, os documentos de política educativa, nacionais e internacionais salientam 

a necessidade de proporcionar uma educação inclusiva, colocando desafios aos 

professores. (Borges & César, 2012).   

Também à Escola cabe ainda responder ao desafio que lhe é colocado, isto é, que 

responda com qualidade à diversidade dos alunos (Morgado, 2003).  

A forma como as escolas e os professores concebem a inclusão nas salas de aula 

pode assumir diferentes formas, para isso é preciso reflectir sobre algumas questões: 

Como se deve lidar com as diferenças na sala de aula? Quais as condições 

necessáriaspara lidar com estas diferenças? (Hassamo, 2009) A dificuldade surge muitas 

vezes pelo desafio que é criar uma sala de aula inclusiva. Para atingir este objectivo os 

professores deverão apostar na criação de ambientes que valorizem diversos aspectos, 

nomeadamente a criatividade, o potencial de cada aluno, as interacções sociais, e ainda 

o trabalho cooperativo, a experimentação e a inovação (Rodrigues, 2006). 

É fundamental valorizar a cultura dos alunos e adaptar o currículo bem como as 

práticas em sala de aula para que se adeqúem às características, necessidades e 

interesses de cada aluno (Borges & César, 2012) promovendo o ensino inclusivo.  

Apesar do trabalho desenvolvido nesta área ser já algum e de existirem resultados 

positivos, existem ainda aspectos a ser trabalhados. O professor inclusivo deve saber ser 

tolerante e aceitar e experienciar situações que não estavam planeadas, adaptando-se ao 

contexto e à forma como ele se vai modificando espontaneamente. Segundo Roldão 

(1999), o currículo e aquilo que os professores fizerem dele, ou seja, a forma como o 

trabalham e exploram, a maneira como operacionalizam o que é indicado no currículo 

prescrito e noutros documentos referentes a políticas educativas pode facilmente 

constituir um veículo de inclusão ou exclusão dos alunos (Rose, 2002), contribuir para a 

mudança ou continuidade das representações sociais negativas que os alunos muitas 

vezes constroem das disciplinas escolares e ainda a configurar o maior, ou menor, grau 

de envolvimento destes na própria aprendizagem. Assim é importante reflectir sobre as 

práticas usadas, de forma sistemática, sustentada, crítica e ponderada (Calado e César, 
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2010), cujos objectivos deverão centrar-se na adequação das mesmas às já referidas 

características, necessidades e interesses dos alunos (Borges & César, 2012). 

Neste ponto de vista, preparar os professores para trabalhar com alunos com 

necessidades educativas especiais em turmas de ensino comum, tornou-se um dos 

grandes objectivos dos programas de formação de professores (Cook, 2002) 

Outro dos pontos fulcrais relacionado com o papel dos professores, tem a ver 

com as suas reacções e o impacto que estas podem ter nos alunos, uma vez que as 

reacções manifestadas por professores face à inclusão possuem fortes componentes 

cognitivos, emocionais e comportamentais que se constituem vinculados às atitudes 

sociais segundo vários conceitos (Rodrigues, 1973 cit. por Omote, Oliveira, Baleotti e 

Martins, 2005), por este motivo, a compreensão das atitudes sociais dos professores face 

a este tema permite perceber de certa forma quais as condutas que adoptam nas suas 

aulas. Bender, Scott e Vail (1995) evidenciaram que aqueles que têm atitudes negativas 

em relação à inclusão utilizam estratégias de ensino inclusivas com menos frequência 

do que os com atitudes positivas (Omote, Oliveira, Baleotti & Martins, 2005). Por outro 

lado, as atitudes positivas de professores perante a inclusão reflectem-se nos seus 

comportamentos na sala de aula inclusiva (Leatherman & Niemeyer, 2005). 

Como referido por Omote, Oliveira, Baleotti & Martins (2005), são diversas as 

variáveis que podem estar fortemente relacionadas com as atitudes sociais dos 

professores face à inclusão, nomeadamente o género, a idade cronológica, a experiência 

de ensino com alunos NEE e o tempo de experiência docente no ensino comum, desta 

forma, apesar de existirem resultados contraditórios, de um modo geral as atitudes 

sociais positivas em relação à inclusão são apresentadas por professores do género 

feminino (Pearman, Huang, Barnhart & Mellblom, 1992), mais jovens (Balboni & 

Pedrabissi, 2000), com menos tempo de experiência docente no ensino comum 

(Bennett, Deluca & Bruns, 1997; Hastings & Oakford, 2003), com nível mais baixo de 

escolaridade (Jobe, Rust & Brissie, 1996) e com experiência no ensino de alunos 

deficientes (Balboni & Pedrabissi, 2000) (Omote, Oliveira, Baleotti & Martins (2005). 

Existem também algumas características dos alunos com NEE que podem 

influenciar o maior ou menor grau de aceitação por parte dos professores 

designadamente o tipo de dificuldade ou deficiência do aluno e do tipo de contexto 

escolar no qual ocorre a inclusão. Jobe, Rust e Brissie (1996) encontraram ainda dados 

que sugerem ser melhor a aceitação da inclusão de alunos com deficiência física do que 
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daqueles com problemas cognitivos, emocionais ou comportamentais. Assim, é 

enfatizado que as práticas inclusivas podem fracassar se os professores não tiverem 

atitudes sociais positivas em relação a essas práticas (Shade & Stewart, 2001.)  

No caso português, Santos e César (2010) afirmam que apesar dos professores 

portugueses manifestarem actuações inclusivas e uma boa capacidade de adaptação, 

sendo em muitos casos potenciais motores de mudança nas escolas existem ainda 

algumas necessidades a nível de recursos materiais e humanos que se fazem sentir e 

contribuem fortemente para o aumento da preocupação face a este tipo de educação bem 

como de atitudes que promovam a integração de aluno com NEE (Santos, 2008). 

 

I.4. A Importância do uso de Práticas Inclusivas Eficazes 

A legislação e o discurso dos professores tornaram-se rapidamente inclusivos, 

contudo as práticas nas escolas nem sempre são consistentes com esses discursos 

dificultando alguns aspectos da inclusão, uma vez que esta só existe se forem 

introduzidas nas salas de aula estratégias e práticas diferentes daquelas que são 

tradicionalmente usadas (COMENIUS, 2006). Estas dependem maioritariamente da 

atitude, conhecimento, competência e capacidades dos professores para inovarem e 

criarem contextos para um ensino que vá de encontro às necessidades e potenciais dos 

seus alunos. 

Diversos autores assumem que o desenvolvimento de práticas e a construção de 

cenários educativos mais inclusivos nas escolas de ensino regular, estão intimamente 

relacionados com os sentimentos, atitudes e preocupações dos professores e outros 

agentes educativos face à educação inclusiva (e.g. Santos e César, 2010). 

As práticas inclusivas devem promover o sentido de comunidade pelo 

desenvolvimento de alguns valores como: respeito pela diferença, solidariedade, 

colaboração, amizade e partilha (COMENIUS, 2006) uma vez que o desenvolvimento 

deste tipo de práticas é fundamental para a construção de cenários educativos que 

acolham a diferença como recurso valioso para todos (Armstrong, & Barton, 2000). 

Estudar as mudanças que a formação de agentes educativos promove nos sentimentos, 

atitudes e preocupações face à educação inclusiva é, assim, essencial (Loreman, Earle, 

Sharma, & Forlin, 2007). 
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Segundo o critério estabelecido pela “Plataforma Ciutada per a una Escola Inclusiva” 

(2006, cit por COMENIUS, 2006) sobre boas práticas inclusivas, pode dizer-se que 

estas são aquelas que incluem todos os alunos promovendo uma cultura de escola 

inclusiva, realizam um trabalho de colaboração produtivo entre os diversos agentes 

educativos, devem também incluir recursos e estratégias educacionais diversificados 

usando um modelo organizacional flexível, ter uma programação sistemática específica, 

realizar avaliações do progresso dos alunos em várias áreas e, por fim, promover 

actividades extra-curriculares e valorizar a colaboração com a comunidade 

(COMENIUS, 2006). 

Para avaliar se de facto estas estratégias são plenamente inclusivas é necessário 

considerar vários aspectos, nomeadamente a qualidade e quantidade da aprendizagem 

dos alunos, ponderando a sua educação global, a sua sociabilidade e participação no 

contexto de sala de aula em particular e na escola em geral, a motivação dos alunos para 

a aprendizagem activa bem como o nível de satisfação de todos os alunos envolvidos 

nas práticas educativas e ainda a oportunidade de aplicar a transferir a sua experiência a 

situações novas. 

A análise da literatura consultada permitiu identificar alguns princípios ou 

orientações que estão presentes em qualquer metodologia de ensino delineada pelo 

princípio da educação inclusiva. Neste sentido podem identificar-se estratégias 

orientadas para o desenvolvimento de capacidades sociais e relacionais, isto é, 

acrescentar ou enquadrar um programa de capacidades sociais ou estratégias de 

interacção social num programa inclusivo, permitindo aos alunos interagirem uns com 

os outros, bem como o uso de capacidades sociais específicas na sua vida diária, o 

controlo dos seus comportamentos e o apoio dado aos seus pares. Dentro destas 

estratégias Terpstra e Tamura (2008) referem o treino da sensibilidade a pares 

(identificar lista de comportamentos alvo ou capacidades e discussão sobre as 

diferenças), o ensino de estratégias específicas aos pares e a existência de tutoria de 

pares dentro da turma. Existem também as estratégias orientadas para a gestão das 

actividades de aprendizagem e grupos de trabalho em salas de aula inclusivas, segundo 

Rodrigues (2006) as vantagens em permitir diferentes tipos de grupos de trabalho 

(grandes grupos, grupos de projecto, de nível, de pares, trabalho individual) são bastante 

visíveis. 
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Segundo Meijer (2005), existem sete factores que parecem ser eficazes na educação 

inclusiva, sendo eles: o ensino cooperativo, a aprendizagem cooperativa, a resolução 

cooperativa de problemas, a criação de grupos heterógeneos, o ensino cooperativo 

eficaz, o ensino por áreas curriculares e por fim, a abordagem das estratégias 

alternativas de aprendizagem. Estas abordagens têm como objectivo fomentar tanto o 

desenvolvimento cognitivo como sócio-emocional dos alunos ao mesmo tempo que 

pretendem simultaneamente criar efeitos positivos na auto-confiança, e estimulando as 

interacções sociais dos mesmos. A maioria delas são não só necessárias como eficazes 

na gestão da diversidade que se encontra nas salas de aula e contribuem fortemente para 

ultrapassar o hiato existente entre os alunos com NEE e os seus pares. Para além disso, 

ajudam a promover atitudes positivas nos alunos e professores face aos alunos com 

NEE. 

 

I.5. Atitudes e Crenças 

No âmbito da educação inclusiva, o estudo das atitudes em relação à deficiência 

assume particular importância, uma vez que muitos estudos (e.g Shelvin & O'Moore, 

2000) despertam a atenção para a persistência de certos preconceitos e crenças negativas 

na esfera educacional, dando origem a atitudes de rejeição em relação a alunos com 

deficiência que pode explicar o facto da inclusão educacional das pessoas com 

deficiência não estar a ter os resultados positivos que eram esperados, como vários 

autores indicam (e.g. Piel, 2007 cit. por García-Fernández, Inglés, Juan, Gonzálvez-

Macià & Mañas-Viejo, 2013) 

É importante notar a diferença entre as práticas e as crenças e compreender 

como estas se reflectem nas atitudes. Tanto as práticas como as crenças são moldadas 

pelas tradições pedagógicas e culturais e representam partes diferentes, embora 

relacionadas, do contexto pedagógico para a aprendizagem dos alunos (OECD,2009).  

As crenças exprimem percepções e pensamentos que funcionam como filtros 

para a interpretação da realidade, podendo influenciar o comportamento dos professores 

em relação a determinados alunos (Barbosa & Sousa, 2010). Assim, as crenças que os 

professores têm sobre os alunos com necessidades educativas especiais, influenciam o 

seu modo de ensiná-los. Estas crenças resultam das representações que vêm sendo 

construídas sobre as crianças com NEE que, maioritariamente, têm na sua base rótulos e 
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estigmas. Estas representações definirão a forma de relação entre o professor e os alunos 

e, consequentemente, o desenvolvimento do aluno. 

É importante ter em consideração que as representações sociais são verdadeiras 

teorias do senso comum, assim, as representações que os professores têm sobre os seus 

alunos com NEE são baseadas no senso comum e nas imagens passadas por professores 

anteriores, interferindo, portanto, na concepção inicial do professor. Também os 

conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, podem influenciar as crenças e 

representações que os professores têm sobre o aluno com NEE. 

Para Barbosa e Sousa (2010), as percepções depreciativas que o professor tem 

do aluno, podem provocar danos na sua auto-estima, promovendo no aluno uma 

percepção de si como incapaz, cujas dificuldades nunca poderão ser superadas. Logo, 

quando o professor não focaliza o potencial da criança, pode desmotivá-la em diversos 

aspectos do seu desenvolvimento. Não obstante, é necessário ter igualmente em conta a 

vivência do professor em todo este processo, que por vezes pode também gerar 

sofrimento. Cabe aos professores e os alunos, confrontarem-se com as representações e 

superá-las. 

As crenças têm igualmente um papel fundamental na forma como influenciam as 

atitudes. Como referido por Silva (2009), algumas das dimensões fundamentais para o 

sucesso da educação inclusiva, passam pelas atitudes, às quais, estão inerentes valores e 

crenças e, ainda práticas que estão em consonância com esses valores e crenças 

necessitando que a escola esteja ou se organize nesse sentido. As práticas que medeiam 

a educação inclusiva foram já aqui detalhadas, não obstante, interessa perceber qual a 

influência de atitudes, crenças e valores dos professores e dos demais agentes nestas 

práticas e quais serão as mais adequadas para que as práticas estejam em harmonia com 

as crenças e, consequentemente, que ambas se adeqúem à plena educação inclusiva. 

O conceito de atitude evoluiu nas últimas décadas. Rosenberg e Hovland (1960, citados 

por Lima, 2002) descreveram as atitudes como predisposições para responder a um 

determinado grupo de estímulos com determinadas respostas, enquanto Doré, Wagner e 

Brunet (1996) definiram “atitudes” como predisposições que conduzem uma pessoa a 

responder favoravelmente ou não a uma situação ou a outra pessoa e estão ligadas aos 

comportamentos e às emoções, sendo que os seus principais componentes das atitudes 

são os pensamentos e as crenças, os sentimentos e as emoções e, finalmente, as 

tendências para reagir (Gomes & Barbosa, 2006). Mais recentemente, alguns autores 
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têm vindo a focar-se na noção de atitude em educação e, em especial, na educação 

inclusiva (e.g. Loreman, Sharma, Forlin & Earle), dado que a importância desta tem 

vindo a ser evidenciada para o sucesso deste tipo de educação. Vários estudos (e.g., 

Lombardi, 2000) têm salientado o quanto as atitudes de professores, pais, estudantes, 

psicólogos e outras pessoas são fundamentais para o processo de inclusão escolar 

(Gomes & Barbosa, 2006). 

Mantoan (1997) afirma que as barreiras relacionadas às atitudes negativas levam 

as pessoas a responderem desfavoravelmente à inclusão, assim, é evidente a existência 

de atitudes menos favoráveis face à educação de alunos caracterizados como 

apresentando NEE e as baixas expectativas apresentadas por professores e outros 

agentes educativos, face ao sucesso escolar destes alunos, em especial aqueles que 

revelam comportamentos mais agressivos/ indisciplinados (e.g. Santos e César, 2010). 

Loreman, Forlin e Sharma (2007) afirmam que, por norma, os professores assumem 

atitudes mais favoráveis face à inclusão de alunos que apresentam problemas sociais e 

atitudes menos favoráveis face à inclusão de alunos que apresentam problemas de 

comportamento. 

É fundamental compreender que o conceito de atitude está relacionado com 

situações que direccionam as formas de actuação e que, por esse motivo, pode ser 

susceptível de mudança, o que se adivinha como um aspecto positivo para a educação 

inclusiva, embora os processos de mudança de atitudes possam ser demorados 

(Loreman, Forlin & Sharma, 2007).  

Perante a associação feita entre a inclusão e os direitos humanos e a justiça 

social é compreensível que a força fundamental da promoção de uma educação 

inclusiva se sustente nas atitudes, na vontade e na ética dos professores, no entanto, se 

híper valorizarmos as atitudes, outros factores como os recursos podem ser menos 

valorizados (Rodrigues, 2006). 

Também a aceitação por parte dos pares constitui um importante determinante 

de inclusão bem sucedida (Lewis, 1995) e também esta é um reflexo de crenças e se 

reflecte em atitudes. 

É comum a expressão de atitudes negativas de crianças em relação aos pares 

com dificuldades intelectuais ou com outras deficiências (e.g. Georgiadi, Kalyva, 

Kourkoutas, Tsakiris, 2012). 
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Existem alguns factores constantemente encontrados que afectam as atitudes das 

crianças face aos pares, como por exemplo a idade, ou seja, perante pares mais velhos 

expressam atitudes mais negativas (Townsen, Wilton & Vakilirad, 1993) e o género, 

com as raparigas as atitudes tendem a ser mais favoráveis (Gash, 1993)  

 

I.6. Os Pares 

A importância dos companheiros na socialização de crianças é fundamental, não 

sendo os pais os únicos e nem os principais agentes influenciadores de seus filhos, 

afirma-se a importância do grupo no processo de socialização Harris (1995, 1999).  

Uma vez que as crianças interiorizam as normas do grupo, é interessante estudar a 

presença de alunos com deficiência no ensino regular, assim como as interacções sociais 

que ocorrem naturalmente entre alunos com deficiência e os seus pares (Batista & 

Enumo, 2004). 

Os resultados de um estudo (Batista & Enumo, 2004) mostraram que os alunos 

portadores de necessidades educativas especiais são mais rejeitados comparativamente 

com os seus colegas. Esta interpretação é congruente com dados de Ray (1985), que 

identificou que as crianças deficientes ou incapacitadas são menos aceitas socialmente 

por professores e colegas. Os resultados mostraram que a rejeição está fortemente ligada 

à percepção que os alunos têm dos comportamentos das crianças com necessidades 

especiais, que consideram inadequados. Tal facto foi igualmente constatado por Robert 

e Zubrick, 1992) a respeito da influência desses comportamentos na posição social dos 

alunos com necessidades educativas especiais.  

 

I.7 Preocupações e Barreiras da Inclusão 

Estando até aqui explorados os principais pontos relacionados com a educação 

inclusiva importa perceber qual a pertinência e importância deste tema e acima de tudo, 

quais as principais preocupações que surgem ainda associadas ao mesmo. Esta é uma 

temática que por vezes se torna um pouco subjectiva dado que existem aspectos ligados 

à inclusão que podem ao mesmo tempo, ser facilitadores e barreiras, daí gerar tanta 

discussão em torno de si.  

É evidente que existem várias preocupações sobre a educação inclusiva e a sua 

implementação e uso de forma absoluta, contudo, alguns autores (Sharma, Forlin, 

Loreman, & Earle, 2006) sugerem que um elevado nível de preocupações face à 
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inclusão de alunos caracterizados como apresentando NEE pode comprometer a 

construção de cenários mais inclusivos. Nestes estudos, um elevado nível de 

preocupação aparece associado a algo que bloqueia a capacidade de actuação dos 

professores.  

Por outro lado, outros estudos têm sugerido a existência de uma relação entre os 

níveis elevados de experiência no trabalho com alunos com NEE e sentimentos de 

maior conforto e menores níveis preocupações face à educação inclusiva (Loreman, 

Forlin, & Sharma, 2007).  

Ainda como factor de preocupação existe a possibilidade da inclusão de alunos 

com NEE poder ser entendida pelos professores como uma imposição de exigências 

adicionais, que podem gerar elevados níveis de preocupações e ansiedade, em especial 

nas escolas com culturas competitivas e centradas no sucesso académico dos alunos 

(Sharma, Forlin, Loreman, & Earle, 2006). 

  Ainscow (2000) refere a existência de barreiras que poderão dificultar o caminho 

para o progresso, nomeadamente a necessidade de reestruturar sistemas educativos 

cujos principais objectivos quando foram pensados e para os quais estão ainda 

estruturados são eram educar aqueles que iriam assumir os papéis de elite na sociedade. 

Segundo mesmo autor, esta questão inicial conduz a um segundo problema que levanta 

a questão sobre como ser pode elevar a moral e a confiança do grupo que se tem 

revelado mais crítico a estas reformas profundas, o grupo dos professores? Desta forma, 

para que as mudanças tenham lugar, é indispensável que sejam geridas de forma a 

assegurar a participação de um corpo docente empenhado e confiante. 

Consequentemente, deve ser dada toda a atenção aos modos como este processo de 

envolvimento pode ser promovido. 

As estratégias de diferenciação, podem igualmente representar uma barreira ao 

determinar limites nas expectativas em relação a algumas crianças, de tal modo que faça 

diminuir o seu desempenho, por outro lado, a presença de professores de apoio são 

fundamentais para alguns dos alunos com NEE, no entanto, podem também criar 

barreiras entre estes alunos e os seus colegas e, podem ainda, gerar pouca autonomia por 

parte dos alunos com NEE, se o trabalho não for gerido de forma conveniente. 

Num estudo desenvolvido por Pivik, Mccomas e Laflame (2002) acerca das 

barreiras e dos facilitadores da educação inclusiva, salientam-se quatro grupos de 

barreiras: as ambientais, as barreiras de atitudes intencionais e não intencionais e as 
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barreiras físicas. Da mesma forma, também diversos facilitadores, definidos por Corde 

(2007) como os produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

pretendem promover a funcionalidade, actividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, de modo a que adquiram autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social, foram identificados e agrupados: as 

mudanças ambientais, as mudanças sociais e políticas e, por fim, os recursos. 

Um dos pontos fortes do combate à falta de inclusão no seio das escolas é 

formação dos professores que não sendo restritiva, é um dos factores fundamentais para 

a sua implementação como comprovou a investigação relativamente à integração e 

como se tem vindo a comprovar (Silva, 2009). 

A formação é fundamental para que não se continue a trabalhar com os alunos, 

famílias e comunidade sem grande preocupação com o enquadramento dessa 

intervenção, uma vez que os aspectos práticos imediatos que resultam da legislação 

nova têm de ser alvo de sessões de formação. Alguns resultados têm demonstrado que 

os professores se sentem desconfortáveis, inseguros e ansiosos quando têm que lidar 

com alunos diferentes (Silva, 2009) e, nesse sentido, a sua resistência à inclusão pode 

estar relacionada com a falta de preparação que afirmam ter (Correia, 1997) 

A formação contínua é importante na medida em que contribui para uma 

mudança de atitude em relação aos alunos com NEE, para o aumento da auto-confiança 

dos professores, para a aquisição de competências no desempenho da prática 

pedagógica (Silva, 2009). 

Cook (2002), por sua vez avaliou os efeitos da introdução de tópicos sobre 

características e necessidades especiais de alunos deficientes, em algumas disciplinas 

específicas de um curso de formação de professores do ensino comum, e concluiu que 

não houve melhoria nas atitudes em relação à inclusão no decorrer do curso. O autor 

levantou a possibilidade de a ausência de efeitos positivos desses conteúdos ser devida à 

falta de experiência e treino em educação especial por parte dos docentes que 

ministraram as disciplinas (Omote, Oliveira, Baleotti & Martins, 2005). 

Em Portugal, em alguns cursos de formação para professores e outros agentes 

educativos, os planos curriculares têm vindo a ser alterados, contemplando unidades 

curriculares que revelam a intencionalidade de trabalhar questões ligadas à educação 

inclusiva. Porém, apesar das alterações nos planos curriculares dos cursos de 

continuamos a assistir à implementação de práticas pouco inclusivas em muitas das 
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escolas do ensino regular português (Santos & César, 2010). Assim, ainda se observa a 

existência de sentimentos, atitudes e preocupações não inclusivos por parte de alguns 

agentes educativos que desenvolvem a actividade profissional no ensino regular, em 

Portugal.  

Em termos de formação, fundamenta-se que esta deve ser feita com ênfase nas 

deficiências mais ligeiras e que deverá haver uma integração do conhecimento da 

diferença numa compreensão da diversidade humana que inclua tanto as altas 

habilidades como a deficiência, focando a noção que os casos realmente difíceis são 

uma minoria (Rodrigues, 2006). Neste sentido, o principal objectivo será conhecer as 

diferenças mas com o intuito de promover a inclusão e não para justificar a segregação. 

 

 

Face ao estado da arte da inclusão nas escolas, levantam-se as seguintes questões: 

Questão 1: Até que ponto o aluno do 2º ciclo de uma escola inclusiva tem atitudes, 

crenças e práticas inclusivas? 

Questão 2: Até que ponto os professores destes alunos têm estas práticas? 

Questão 3: Com base nestas questões, será que existem diferenças dentro das amostras 

(ex: ano de escolaridade, género)? 
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Capítulo II – Metodologia 

 

II.1 Descrição dos Instrumentos  

Para a elaboração do presente estudo foram utilizados dois instrumentos 

avaliativos: O questionário de “Crenças, Atitudes e Práticas Pedagógicas Inclusivas” 

(Hassamo, 2009; Hassamo & Bahia, 2010) (Anexo 1) e o “Questionário para Alunos 

sobre Atitudes e Práticas Inclusivas” (Anexo 2). 

O questionário Crenças e Práticas Pedagógicas Inclusivas foi construído por 

Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia (2010) com o objectivo de i) explorar a relação 

existente entre crenças e atitudes dos professores face à Educação Inclusiva e à Inclusão 

de alunos com deficiência mental e as práticas pedagógicas que utilizam na sala de aula 

regular no quotidiano, e ii) analisar a relação entre a resolução criativa de problemas, 

por parte dos professores, no ensino de alunos com deficiência mental e as suas crenças, 

atitudes e práticas pedagógicas.  

Este questionário é constituído por três blocos: Bloco I - “Crenças e Atitudes 

sobre a Educação Inclusiva”, Bloco II “Práticas Pedagógicas Inclusivas” e Bloco III 

“Resolução de Dilemas”. Os Blocos I e II são apresentados em forma de escalas e têm 

como intuito avaliar, respectivamente, as crenças e atitudes acerca da Educação 

Inclusiva e como se procede à inclusão de alunos com deficiência mental, por outro 

lado, pretendem também avaliar as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores na 

sala de aula regular. 

A Escala Crenças e Atitudes sobre a Educação Inclusiva é formada por 17 itens 

agrupados em três subescalas: Valores Sociais e Educativos, Adaptações Curriculares e 

Recursos. A Escala relativa às Práticas Pedagógicas Inclusivas é composta por 13 itens, 

também estes agrupados em três subescalas: Atitudes Inclusivas, Cooperação e 

Colaboração e Estratégias Pedagógicas Inclusivas. Para as respostas aos itens destas 

Escalas foi usada uma escala de tipo Likert, com uma classificação de 5 pontos (em que 

1 corresponde a “Discordo Totalmente” e 5 corresponde a “Concordo Totalmente”). 

Com o intuito de avaliar a pertinência dos itens construídos com base na 

fundamentação teórica, as autoras realizaram uma entrevista semi-estruturada a uma 

professora especializada na área da Educação Especial, tendo sido apresentados os 

objectivos do questionário, bem como os temas a explorar e como estrutura para as 
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questões foram usadas as quatro categorias presentes no estudo de Lima-Rodrigues, 

Ferreira, Trindade, Rodrigues, Colôa, Nogueira, e Magalhães (2007 cit. por Hassamo, 

2009) respectivamente: Crenças sobre a Educação Inclusiva, Práticas na sala de aula, 

Relato de experiências de apoio à educação inclusiva e Relato de Barreiras à educação 

inclusiva. Após esta entrevista as autoras procederam a uma reestruturação dos itens 

previamente elaborados, bem como à organização em subescalas, tendo a versão final 

da escala sido utilizada como principal instrumento em três estudos: Hassamo & Bahia 

(2010), Freitas, Abreu e Antunes (n.d) e Crispim (2012). 

Foi elaborado o estudo metrológico da Escala Crenças e Atitudes sobre a 

Educação Inclusiva do qual, consequentemente se procedeu à eliminação de alguns 

itens, garantindo assim um bom nível de precisão. Este estudo indicou a existência de 

três subescalas: Inclusão em Sala de Aula Regular (engloba crenças e atitudes sobre a 

Inclusão de alunos com deficiência mental em sala de aula regular (α=0,78)), 

Adaptações Curriculares em Sala de Aula Regular (abrange as crenças e atitudes dos 

professores face às adaptações curriculares necessárias para responder às necessidades 

dos alunos em sala de aula regular (α=0,72)), é também evidente a existência de uma 

correlação entre estas duas escalas. A terceira subescala encontrada foi eliminada de 

forma a manter bons níveis de consistência interna. 

Já na Escala Práticas Pedagógicas Inclusivas o estudo metrológico evidenciou a 

existência de índices de precisão consideravelmente bons. Tendo a análise de 

componentes evidenciado a existência de quatro subescalas: I) Estratégias Inclusivas 

Utilizadas pelo Professor, II) Recurso à Colaboração com outros Técnicos, III) 

Actividades Colaborativas em Sala de Aula e IV) Percepção da Eficácia enquanto 

Professor Inclusivo. Nas presentes escalas, existem correlações entre a I) e III), a II) e 

III) e, por fim, entre a I) e II). 

O Bloco III pretende explorar a capacidade de encontrar soluções adequadas 

para a resolução de dilemas relativos ao ensino de alunos com deficiência mental em 

sala de aula regular. Este é composto por duas questões de resposta aberta, adaptadas a 

partir de relatos reais de dois professores. No primeiro dilema é pedido que os 

professores apresentem soluções práticas diferentes das que são apresentadas e, no 

segundo, que apresentem soluções inovadores e eficazes no ensino de alunos com 

deficiência mental em sala de aula regular. 
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No conjunto destes três blocos pretende-se encontrar correlações entre os 

resultados aos questionários sobre crenças e práticas inclusivas com a resolução de 

dilemas sobre crenças, atitudes e práticas inclusivas. No caso do trabalho realizado por 

Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia (2010), os resultados encontrados revelaram a 

ausência de relação entre as respostas às escalas de crenças e de práticas e os dilemas. 

Para a realização do presente estudo procederam-se a algumas alterações do 

questionário de Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia (2010), nomeadamente a mudança 

do termo “deficiência mental” para “necessidades educativas especiais” uma vez que, 

tendo em conta o público-alvo, é pertinente a utilização de um termo mais abrangente, 

que não se cinja apenas à deficiência mental e ainda, por exemplo, a alteração da 

expressão “na minha sala de aula regular” para “nas minhas aulas”, para poder 

estabelecer o maior grau de proximidade possível com a sua realidade. 

Relativamente à recolha de dados pessoais, estes foram alargados, tendo sido 

colocada uma questão referente às disciplinas leccionadas pelos professores e outras 

duas com o intuito de saber se trabalha ou já trabalhou com algum aluno com 

Necessidades Educativas Especiais. 

Paralelamente a este questionário, para a realização do estudo aqui apresentado, 

foi construído um questionário para alunos, o “Questionário para Alunos sobre Crenças, 

Atitudes e Práticas Inclusivas”. Este foi construído com base no questionário “Crenças, 

Atitudes e Práticas Pedagógicas Inclusivas” (Hassamo (2009); Hassamo & Bahia 

(2010)) e tem como objectivos: i) conhecer as percepções de alunos sobre a inclusão, 

sobre as práticas pedagógicas utilizadas pelos seus professores e sobre as suas próprias 

práticas, ii) explorar a relação existente entre as crenças e atitudes dos alunos face à 

educação inclusiva e aos colegas com NEE e iii) analisar a relação entre a resolução 

criativa de problemas, por parte dos alunos, na convivência com colegas com NEE e as 

suas crenças, atitudes e práticas.  

Este questionário está também organizado em três blocos: Bloco I – “Questões 

sobre Atitudes e Práticas Inclusivas”, Bloco II – “Crenças, Atitudes e Práticas 

Inclusivas” e Bloco III – “Resolução de Dilemas”. 

O Bloco I é constituído por duas questões abertas onde se pretende perceber a 

percepção dos alunos sobre a inclusão de alunos com NEE e da sua forma de lidar com 

os mesmos no contexto inclusivo em que estão inseridos. O Bloco II apresenta-se na 

forma de uma escala de Likert com uma classificação de 5 pontos (em que 1 
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corresponde a “Discordo Totalmente” e 5 corresponde a “Concordo Totalmente”). Este 

é constituído por 11 itens sobre crenças, atitudes e práticas e foi construído tendo por 

base as questões do Bloco I e II do questionário de Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia 

(2010) procurando obter o mesmo tipo de respostas mas de um público-alvo diferente. 

O Bloco III é constituído por dois dilemas muito semelhantes aos de Hassamo (2009) e 

Hassamo e Bahia (2010), tendo por isso objectivo idênticos, ou seja, explorar a 

capacidade de encontrar soluções para a resolução de dilemas relativos à inclusão de 

alunos com NEE por parte dos pares. No Dilema 1 são pedidas soluções práticas para 

ajudar um colega que está com algumas dificuldades numa determinada disciplina. No 

Dilema 2 solicitam-se soluções inovadoras e simultaneamente eficazes na ajuda a um 

colega que apresenta NEE.  

Tanto no questionário para os professores, como para os alunos, para a análise 

dos Dilemas e das duas questões abertas presentes no questionário dos alunos, usou-se o 

método de Análise de Conteúdo. Este é um método qualitativo, ou seja, uma abordagem 

cujo objectivo passa por interpretar ou perceber determinada situação ao invés 

quantificar ou descrever fenómenos (Janeiro,2013), neste caso particular de Análise de 

Conteúdo processa-se através da categorização das respostas, de forma a simplificar a 

análise de respostas abertas. No caso dos Dilemas dos professores e alunos, a análise foi 

feita sob duas categorias: Diferenciação e Não Diferenciação. No caso particular dos 

questionários dos alunos, a análise à primeira e segunda pergunta foi feita em termos de 

Aceitação e Não Aceitação. No capítulo alusivo aos Resultados deste estudo encontram-

se descritas as categorias aqui referidas e as sub-categorias encontradas em cada uma. 

Neste questionário, para além dos dados demográficos básicos (sexo, idade, ano 

de escolaridade) pede-se a informação sobre se o aluno tem ou teve na sua turma algum 

colega com NEE.  

Após a realização do estudo metrológico da Escala Crenças, Atitudes e Práticas 

Inclusivas, procedeu-se à eliminação do Item 3 (“Considero essencial que alunos com 

Necessidades Educativas Especiais estejam inseridos em turmas do Educação 

Especial”), pertencente à Sub Escala Crenças de modo a garantir um bom nível de 

precisão desta Escala (α=0,71) (Anexo 3 – Quadro 1. Índice de Precisão da Escala 

Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas; Quadro 2. Análise dos Índice de Precisão dos 

Itens da Escala Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas). Relativamente ao Bloco III, o 

estudo de Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia (2010) revelou bons níveis de precisão.  
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II.2. Participantes 

Neste estudo participaram alunos e professores de um Colégio na área da Grande 

Lisboa. Este contexto privado assume-se como inclusivo adoptando um tipo de 

pedagogia que preza pela contribuição do desenvolvimento da individualidade de cada 

aluno, o que oferece uma maior riqueza a este estudo em termos de possíveis 

conclusões. 

A amostra é composta por 121 alunos, dos quais 40 são do género feminino, 

correspondendo a 33,1 % da amostra, e 81 são do género masculino, que equivalem a 

66,9% da amostra. Os dados foram recolhidos em quatro turmas do 5º ano do 2º ciclo 

do Ensino Básico, num total de 81 alunos (66,9% da amostra), e duas turmas do 6º ano 

do 2º Ensino Básico, correspondentes a um total de 40 alunos (33,1% da amostra), 

assim as idades dos participantes desta amostra estão compreendidas entre os 10 e os 13 

anos. Dos 121 participantes, 6 (4,95% da amostra) têm um Plano Educativo Individual 

ou estão assinalados por terem algum tipo de Necessidade Educativa Especial.  

A escolha do 2º ciclo do Ensino Básico para a recolha dos dados para este 

estudo, prende-se com o facto deste ser um ciclo de transição. Com a idade, o hiato 

existente entre os alunos com Necessidades Educativas Especiais e os seus pares tende a 

aumentar, adicionalmente, argumenta-se que a complexidade crescente e as diferentes 

estratégias organizacionais que se fazem sentir entre o 1º ciclo e o 2º e o 3º, levantam 

algumas dificuldades na inclusão de alunos (Meijer, 2005). A ênfase que é dada aos 

resultados neste ciclo de transição é também um factor que pode afectar o maior ou 

menor grau de inclusão por parte dos pares.  

Relativamente à amostra dos professores, esta é composta por 11 elementos, sete 

elementos do género feminino, equivalentes a 63,3 % da amostra, e três do género 

masculino que correspondem a 27,3 % da amostra, existindo um dado omisso quanto ao 

género. 

Dois professores leccionam no quinto ano do 2º ciclo do Ensino Básico (18,2% 

da amostra), um no sexto ano do Ensino Básico (9,1% da amostra), um no quinto e 

sexto ano (9,1% da amostra) e 4 leccionam no 2º e outros ciclos (36,4% da amostra), 

existindo três dados omissos. 

Os anos de docência dos professores da amostra variam entre 6 e 22 anos, com 

uma média de 10,78 anos (3 omissões) e as suas idades entre os 28 e 47 anos sendo que 
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8 dos professores trabalha ou já trabalhou com alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, o equivalente a 72,7% da amostra, existindo dois dados omissos. 

A escolha dos professores para a presente amostra foi feita com base nos 

Conselhos de Turma dos alunos que participaram no estudo, ou seja, foram entregues 

questionários a todos os professores que constituíam os Conselhos das turmas onde 

também os dados para este estudo foram recolhidos.  

Apesar do critério de escolha da amostra dos professores estar relacionado com 

as turmas em que também os dados foram recolhidos, é fundamental salientar que existe 

referência a uma menor motivação por parte dos professores no 2º e 3º ciclo do Ensino 

Básico para incluir alunos com Necessidades Educativas Especiais (Meijer, 2005). 

 

II.3. Procedimento 

A recolha dos dados foi realizada em Maio de 2013. No caso dos alunos, os 

Encarregados de Educação foram previamente informados acerca dos objectivos do 

estudo, tendo a possibilidade de recusarem a participação dos educandos no mesmo. A 

aplicação foi feita em grupo e no momento da aplicação os participantes foram 

previamente informados sobre os objectivos do estudo. Foi igualmente garantida a 

confidencialidade e anonimato das respostas. Para assegurar que todos os alunos 

compreendiam o conteúdo do questionário, foi feita uma breve explicação acerca dos 

conceitos principais do mesmo que poderiam gerar algumas dúvidas: Necessidades 

Educativas Especiais e Inclusão. 

O tempo de aplicação variou entre 20/30minutos conforme o ritmo de 

preenchimento dos alunos. 

No caso dos dados recolhidos junto dos professores, estes foram igualmente 

informados sobre o propósito do estudo, tendo sido questionados sobre a sua 

possibilidade de participação. Os questionários foram entregues a cada professor, 

estando determinada uma data para a devolução dos mesmos num local estabelecido, de 

forma a garantir o anonimato e confidencialidade das respostas que foram assegurados. 

O tempo de preenchimento previsto para este questionário era de cerca de 20 minutos. 

Os dados recolhidos foram analisados com recurso ao software informático 

SPPS versão 20.0 para Windows e através do processo de análise de conteúdo. 
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Capítulo III – Apresentação e Discussão dos Resultados 

Relativamente aos dados recolhidos, existem alguns pontos fulcrais nos quais 

esta análise se deve focar para permitir, no final, aceder a algumas conclusões. 

De seguida são apresentados e discutidos os resultados referentes à análise dos 

questionários dos alunos e dos professores. Em primeiro lugar são descritos os 

resultados dos alunos no que concerne às crenças, atitudes e práticas inclusivas através 

da análise de quantitativa dos dados e de seguida, são apresentados os resultados dos 

professores com base na análise quantitativa das escalas sobre crenças e atitudes sobre a 

educação inclusiva e práticas pedagógicas inclusivas. 

Posteriormente são apresentados os resultados da análise qualitativa feita aos 

dados recolhidos sobre atitudes e práticas inclusivas relativos às duas questões de 

resposta abertas acerca da percepção dos alunos sobre a inclusão de alunos com NEE e 

da sua forma de lidar com os mesmos no contexto inclusivo em que estão inseridos e à 

resolução de dilemas para avaliar a criatividade e flexibilidade das práticas usadas pelos 

pares, seguindo-se os resultados referentes à análise qualitativa da resolução de dilemas, 

que pretendem avaliar a criatividade e flexibilidade das práticas pedagógicas utilizadas 

pelos professores. 

 

III.1 Análise Quantitativa  

III.1.1. Alunos 

III.1.1.1. Escala Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas  

Primeiramente procurou-se verificar se existem diferenças entre os alunos do 5º 

e os alunos do 6º ano nas respostas dadas aos itens da escalada sobre Atitudes, Crenças 

e Práticas. 

Quadro 3. Comparação entre os Resultados dos alunos do 5º e do 6º ano na Escala 

Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas 

 

 
Item          Ano de Escolaridade 

 
N 

 
Média 

 
Desvio Padrão 

Erro 
Padrão 

da 
Média 

Item1 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,41 

4,58 

1,058 

,958 

,118 

,151 
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Item2 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,33 

4,60 

1,012 

,744 

,112 

,118 

Item4 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,54 

4,75 

  ,725 

  ,439 

,081 

,069 

Item5 5º ano 

6º ano 

81 

40 

3,84 

3,98 

1,123 

1,074 

,125 

,170 

Item6 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,63 

4,50 

,660 

,751 

,073 

,119 

Item7 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,44 

4,43 

,851 

,813 

,095 

,129 

Item8 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,63 

4,80 

,601 

,405 

,067 

,064 

Item9 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,38 

4,65 

   1,241 

 ,770 

,138 

,122 

Item10 5º ano 

6º ano 

81 

40 

4,31 

4,50 

1,091 

1,038 

,121 

,164 

Item11 5º ano 

6º ano 

81 

40 

3,99 

4,30 

  1,167 

 ,883 

,130 

,140 

 Total  5º ano 

6º ano 

81 

40 

43,5062 

45,0750 

   5,00031 

4,66513 

,55559 

,73762 

         Média          5º ano 

                                             6º ano 

81 

40 

    4,350 

    4,507 

   0,257 

   0,237 

    - 

    - 

 

Como é possível verificar no Quadro 3, a diferença não é significativa. Com uma 

média de respostas de 4,3 para o 5º ano e 4,5 para o 6º ano (numa escala de 1 a 5) com 

desvio padrão 0,25 e 0,23, respectivamente, o que significa que tanto os alunos de um 

ano como do outro têm crenças, atitudes e práticas inclusivas.  Para além de próximos, 

estes são valores elevados visto que se integram numa escala de 1 a 5, em que 1 

corresponde a Discordo Totalmente e 5 a Concordo Totalmente,  o que indica alguma 

segurança por parte dos alunos nas suas respostas.  

Ainda no parâmetro de comparação entre o 5º e 6º ano, pretendeu-se saber se 

existem diferenças nas respostas aos dilemas. 

Quadro 4. Comparação entre os Resultados dos alunos do 5º e do 6º ano no Dilema 1  

  Dilema 1 

Não 
Diferenciação 

 
Diferenciação 

Count Count 

Ano Escolaridade 5º ano 

6º ano 

56 

22 

25 

18 
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 Dilema 1 

Ano Escolaridade Chi-square 

df 

Sig. 

2,336 

1 

,126 

 

Quadro 5. Comparação entre os Resultados dos alunos do 5º e do 6º ano no Dilema 2  

 Dilema2 

Não 
Diferenciação 

 
Diferenciação 

Count Count 

Ano Escolaridade 5º ano 

6º ano 

42 

10 

39 

30 
 

 Dilema2 

Ano Escolaridade Chi-square  

                                   df 

Sig. 

7,878 

1 
 

,005 

 

Através da análise dos resultados presentes nos Quadros 4 e 5, constata-se que, 

relativamente ao Dilema 1 não há diferenças, uma vez que em ambos os anos os valores 

da Não Diferenciação são superiores (frequência de 25 e 18 respostas do 5º e 6º ano, 

respectivamente) aos da Diferenciação (frequência de 56 e 22 respostas do 5º e 6º ano, 

respectivamente) com uma significância de  p <0,126. Por outro lado, no Dilema 2 

encontram-se diferenças nos resultados. Os alunos do 5º ano não fazem Diferenciação 

(Não Diferenciação (42) > Diferenciação (39) ), contudo, os do 6º ano fazem, existindo 

30 respostas diferenciadoras, e apenas 10 não diferenciadoras (significância de 

p<0,005). 

Através desta primeira análise entre os alunos do 5º e 6º ano, constata-se que 

embora os alunos se assumam como Inclusivos no que respeita a crenças, atitudes, e 

práticas nas respostas à escala, quando lhes são apresentadas situações práticas nas 

quais têm que agir, são pouco inclusivos, não existindo, portanto, concordância 

esperada entre as crenças e atitudes e as práticas, tendo em conta os resultados elevados 

na Escala Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas.  
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Foi também feita uma análise dos resultados no sentido de saber se existem 

diferenças relativas ao género nas respostas dadas pelos alunos. 

Quadro 6. Comparação entre os Resultados dos alunos do sexo feminino e do sexo 

masculino na Escala Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas 

 

 
Sexo 

 
N 

 
Média 

 
Desvio Padrão Erro 

Padrão da 
Média 

Item1 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,65 

4,37 

,700 

1,145 

,111 

,127 

Item2 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,60 

4,33 

,841 

,975 

,133 

,108 

Item4 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,70 

4,57 

,516 

,706 

,082 

,078 

Item5 Feminino 

Masculino 

40 

81 

3,93 

3,86 

1,023 

1,148 

,162 

,128 

Item6 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,55 

4,60 

,677 

,701 

,107 

,078 

Item7 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,40 

4,46 

,871 

,822 

,138 

,091 

Item8 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,65 

4,70 

,580 

,535 

,092 

,059 

Item9 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,55 

4,43 

,959 

1,183 

,152 

,131 

Item10 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,55 

4,28 

,846 

1,164 

,134 

,129 

Item11 Feminino 

Masculino 

40 

81 

4,10 

4,09 

1,033 

1,120 

,163 

,124 

Total Feminino 

Masculino 

40 

81 

44,6750 

43,7037 

4,40505 

5,16344 

  ,69650 

  ,57372 

Média       Feminino 

                 Masculino 

40 

81 

    4,468 

    4,370 

     0,255 

     0,249 

        - 

        - 

 

Relativamente aos resultados obtidos na escala, como se pode ver no Quadro 6, a 

estatística descritiva mostra que média das raparigas é de 4,4 com desvio padrão de 

0,255 e a dos rapazes é de 4,3 com desvio padrão de 0,249, não existindo uma diferença 

significativa. 
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Quadro 7. Comparação entre os Resultados dos alunos do sexo feminino e do sexo 

masculino ano no Dilema 1 

 Dilema 1 

Não 
Diferenciação 

 
Diferenciação 

Count Count 

Sexo Feminino 

Masculino 

25 

53 

15 

28 
 

 

Quadro 8. Comparação entre os Resultados dos alunos do sexo feminino e do sexo 

masculino ano no Dilema 2 

 Dilema2 

Não 
Diferenciação 

 
Diferenciação 

Count Count 

Sexo     Feminino 

             Masculino 

20 

32 

20 

49 
 

Os resultados mostram que no Dilema 1 (Quadro 7) não há Diferenciação por 

parte dos rapazes (Não Diferenciação (53) > Diferenciação (28)) nem das raparigas, 

(Não Diferenciação (25) > Diferenciação (15)) com p<0.75. Já no Dilema 2 (Quadro 8), 

verifica-se uma diferença quanto ao género uma vez que os rapazes usam práticas de 

Diferenciação (Não Diferenciação (32) < Diferenciação (49)) e as raparigas apresentam 

um valor igual para a Diferenciação e para a Não Diferenciação (20), com um nível de 

significância de p<0,27. 

Uma vez que na amostra foi possível recolher dados que permitem saber se os 

alunos possuem um Plano Educativo Individual ou estão assinalados por terem algum 

tipo de Necessidade Educativa Especial, e apesar da amostra destes casos ser bastante 

reduzida, procedeu-se à comparação das respostas dadas à escala entre os alunos com 

PEI/NEE e os restantes alunos. 

 

 

 

 

 Dilema 1 

Sexo Chi-square 

df 

Sig. 

,100 

1 

,751 

 Dilema2 

Sexo Chi-square 

df 

Sig. 

1,203 

1 

,273 
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Quadro 9. Comparação entre os Resultados dos alunos identificados como tendo um Plano 

Educativo Individual ou algum tipo de Necessidade Educativa Especial e os resultados dos 

alunos que não têm na Escala Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas 

 
PEI/NEE 

 
N 

 
Média 

 
Desvio Padrão Erro Padrão 

da Média 

Item1 não 

sim 

115 

6 

4,48 

4,17 

,994 

1,602 

,093 

,654 

Item2 não 

sim 

115 

6 

4,45 

3,83 

,891 

1,602 

,083 

,654 

Item4 não 

sim 

115 

6 

4,60 

4,83 

,660 

,408 

,062 

,167 

Item5 não 

sim 

115 

6 

3,85 

4,50 

1,118 

,548 

,104 

,224 

Item6 não 

sim 

115 

6 

4,59 

4,50 

,687 

,837 

,064 

,342 

Item7 não 

sim 

115 

6 

4,43 

4,67 

,849 

,516 

,079 

,211 

Item8 não 

sim 

115 

6 

4,69 

4,67 

,552 

,516 

,051 

,211 

Item9 não 

sim 

115 

6 

4,50 

4,00 

1,087 

1,549 

,101 

,632 

Item10 não 

sim 

115 

6 

4,35 

4,83 

1,093 

,408 

,102 

,167 

Item11 não 

sim 

115 

6 

4,10 

3,83 

1,063 

1,602 

,099 

,654 

Total  não 

sim 

115 

6 

44,0348 

43,8333 

4,89706 

6,01387 

,45665 

2,45515 

  Média            não 

                         sim 

  4,4034 

 4,3830 

    0,261 

    0,397 

    - 

                 - 

  

Constata-se que não há diferença estatisticamente significativa, com uma média 

de 4,4 para os alunos que não têm PEI/NEE com desvio-padrão 0,261 e média de 4,3 

com desvio-padrão 0,397 para os que têm PEI/NEE, como se verifica no Quadro 9 

mostrando que ambos os grupos se assumem como possuindo crenças, atitudes e 

práticas inclusivas, dado que os valores das suas respostas variam entre 3 e 4 (numa 

escala de 1 a 5 (em que 1 corresponde a Discordo Totalmente e 5 corresponde a 

Concordo Totalmente).  
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Quadro 10. Comparação entre os Resultados dos alunos identificados como tendo um 

Plano Educativo Individual ou algum tipo de Necessidade Educativa Especial e os 

resultados dos alunos que não têm no Dilema 1 

  Dilema 1 

Não 
Diferenciação 

 
Diferenciação 

Count Count 

PEI/NEE não 

sim 

72 

6 

43 

0 
 

 

Quadro 11. Comparação entre os Resultados dos alunos identificados como tendo um 

Plano Educativo Individual ou algum tipo de Necessidade Educativa Especial e os 

resultados dos alunos que não têm no Dilema 2 

 Dilema2 

Não 
Diferenciaçãoo 

 
Diferenciação 

Count Count 

PEI/NEE não 

sim 

48 

4 

67 

2 

 

Relativamente à resolução dos dilemas, como se pode observar no Quadro 11 

apenas existe Diferenciação no Dilema 2 por parte dos alunos que não têm PEI/NEE em 

que o valor de Diferenciação (67) é superior ao da Não Diferenciação (48). Neste 

dilema os alunos com PEI/NEE apresentam um valor de Não Diferenciação (4) superior 

ao de Diferenciação (2). Porém, no Dilema 1 (Quadro 10) nenhum dos grupos usa a 

Diferenciação com maior frequência: os alunos com PEI/NEE não usam diferenciação 

(Não Diferenciação (6) > Diferenciação (0), e os valores dos alunos sem PEI/NEE, 

correspondem a frequência de 72 de Não Diferenciação, que é superior a 43 de 

Diferenciação. Através desta análise, verifica-se que, ainda que haja Diferenciação 

apenas num dos Dilemas, esta só acontece por parte do grupo de alunos que não tem 

PEI/NEE. 

Procurou-se perceber a relação entre os dados obtidos na escala com os dados 

obtidos nos dilemas para perceber se existe congruência entre as respostas. Desta 

análise constata-se que existem diferenças significativas. E que apesar de os alunos 

 Dilema 1 

PEI/NEE Chi-square 

df 

Sig. 

3,480 

1 
   

  ,062 

 Dilema2 

PEI/NEE Chi-square 

df 

Sig. 

1,446 

1 
 

,229 
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serem inclusivos nas suas respostas à escala, nem sempre o são na resolução dos 

dilemas, não usando estratégias diferenciadoras. No dilema 2 verifica-se que esta 

diferença é menor para o item 11 (“Adapto-me aos diferentes estilos de aprendizagem 

dos meus colegas, incluindo os alunos com Necessidades Educativas Especiais”), 

significativo para p<0,05 e que nos itens 9 (Nas minhas aulas, os meus professores dão 

valor a  todos os alunos, incluindo aqueles com Necessidades Educativas Especiais) e 

10 (Sinto-me desconfortável com a presença de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais nas minhas aulas) aproximam-se (p«0,06). 

 

III.1.2. Professores  

Sobre os dados dos professores, visto que esta é uma amostra pequena, 

considerou-se ajustado perceber se existe concordância entre as respostas dadas às 

Escalas e os dilemas, e fazer a análise das respostas dadas em cada escala. 

III.1.2.1. Escala Crenças e Atitudes sobre a Educação Inclusiva 

Quadro 12. Resultados dos Professores na Escala Crenças e Atitudes sobre a Educação 

Inclusiva 

 N Média Desvio Padrão 
Erro 

Padrão 
da 

Média 

Item1 11 3,36 1,027 ,310 

Item2 11 4,82 ,405 ,122 

Item3 11 4,82 ,405 ,122 

Item4 11 3,09 ,831 ,251 

Item5 11 4,36 ,809 ,244 

Item6 11 2,18 ,982 ,296 

Item7 11 3,91 ,701 ,211 

Item8 11 4,27 ,647 ,195 

Item9 11 4,73 ,467 ,141 
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Item10 11 2,73 1,272 ,384 

Item11 11 4,55 ,522 ,157 

Item12 11 4,27 ,905 ,273 

Item13 11 4,73 ,467 ,141 

Item14 11 4,18 1,168 ,352 

Item15 11 4,45 ,934 ,282 

Item16 11 4,45 ,522 ,157 

Item17 11 3,55 ,934 ,282 

                                Média         11           4,4130            0,261                       

 Através da análise no Quadro 12, verifica-se que a média de respostas dos professores 

na Escala Crenças e Atitudes sobre a Educação Inclusiva é de 4,4 com desvio-padrão 

0,26. Tendo em conta que a escala de resposta é de 1 a 5 (1 – Discordo Totalmente e 5 – 

Concordo Totalmente) esta é uma média bastante elevada, significando que os 

professores têm crenças e atitudes inclusivas. 

III.1.2.2. Escala Práticas Pedagógicas Inclusivas 

Quadro 13. Resultados dos Professores na Escala Práticas Pedagógicas Inclusivas 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão da 

Média 

Item1 11 4,73 ,467 ,141 

Item2 11 3,91 1,044 ,315 

Item3 11 4,18 ,603 ,182 

Item4 11 4,73 ,467 ,141 

Item5 11 4,36 ,809 ,244 

Item6 11 4,55 ,688 ,207 
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Item7 11 4,36 ,674 ,203 

Item8 11 4,45 ,934 ,282 

Item9 11 1,45 ,522 ,157 

Item10 11 4,45 ,688 ,207 

Item11 11 4,45 ,688 ,207 

Item12 11 4,09 ,302 ,091 

Item13 11 4,45 ,688 ,207 

Média 11 4,1662 0,848  

 

Analisando o Quadro 13, relativo à Escala sobre Práticas Pedagógicas Inclusivas, a 

média de respostas dos professores é de 4,1 com desvio-padrão 0,848. Tal como na 

escala anterior, a média dos resultados aqui é elevada, apontando que também as 

práticas pedagógicas dos professores são inclusivas. Existindo concordância entre as 

escalas sobre crenças e atitudes e sobre práticas. 

III. 2. Análise Qualitativa - Dilemas 

III.2.1 Alunos 

No Quadro 14 apresentam-se os resultados referentes às duas primeiras questões 

do questionário dos alunos cujo objectivo é perceber o seu grau de aceitação ao 

ambiente inclusivo em que estão inseridos, e consequentemente, as suas percepções 

sobre a inclusão. 

 

Quadro 14. Questões sobre Atitudes Inclusivas 

 Categorias 

 

V 

Sub Categorias Frequência 

Aceitação 

Dever Social 7 

Ético 26 

Não Diferenciação 

 

 22 

Normalização  84 
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Valorização  52 

Competências Sociais 

Desenvolvimento Pessoal 13 

Diversidade 24 

Aprendizagem de Práticas 

Inclusivas 

11 

Gratificação Pessoal  35 

Identificação  13 

Total   287 

Não Aceitação  Carácter Pessoal  9 

Preconceito  13 

Total   22 

 

 Observando o Quadro 14 verifica-se que existe um nível de Aceitação (total de 

frequência de 287 respostas) por parte dos alunos relativamente aos seus pares com 

Necessidades Especiais bastante superior à Não Aceitação (total de frequência de 22 

respostas). 

Dentro da Aceitação foram encontradas sete categorias principais identificadas 

na Tabela 1. O Dever Social e Ético, estando ambos ligados ao sentido de obrigação, um 

numa perspectiva do que é socialmente esperado outro ligado ao que deve ser feito, 

respectivamente. A Não Diferenciação foi outra das categorias encontradas nas 

respostas dos alunos e caracteriza-se por atitudes e pensamentos que apelam à aceitação 

da individualidade de cada um. Nesta sub-categoria é relevante atentar ao facto de que 

pode haver Aceitação sem haver Diferenciação. A Normalização corresponde a um tipo 

de aceitação ligado à forma de tratamento igual. A Valorização engloba atitudes e 

práticas relacionadas com o reconhecimento de que ambos se beneficiam, isto é, não há 

“uns” e “outros” mas sim pessoas com qualidades e limitações diversas. Bahia e Lima 

(2007). Na categoria das Competências Sociais, aquelas que permitem a comunicação e 

o estabelecimento de relações com as outras pessoas, foram reconhecidas três 

subcategorias: o Desenvolvimento Pessoal (a consciência de que se trata de uma 

experiência que contribui para o seu crescimento enquanto pessoa e formação da sua 

identidade pessoal), a Diversidade (contacto com diferentes realidades) e a 

Aprendizagem de Práticas Inclusivas (mudança positiva de atitudes ou crenças após o 

contacto com pares que tenham Necessidades Educativas Especiais). A Gratificação 

Pessoal relaciona-se com o enriquecimento reconhecido pelos alunos e, por fim, a 
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Identificação define-se pela identificação com algumas das dificuldades assumidas 

pelos colegas com Necessidades Educativas Especiais. 

Em termos da Aceitação é possível verificar que existem algumas categorias 

cujos resultados sobressaem, nomeadamente a Normalização (84) cujos indicadores 

referidos com maior frequência pelos alunos são “é normal” (21) e “tratar de forma 

igual” (37), a Valorização (52) e a Gratificação Pessoal (35) com enfoque no indicador 

“ajudar é gratificante/gosto por ajudar” (30). Para além destes, também o Dever Ético 

apresentou uma frequência bastante superior (26) quando comparado com o Dever 

Social (7). 

Relativamente à Não Aceitação, da qual surge a não aceitação por motivos de 

Carácter Pessoal (9), associado a questões pessoais, como por exemplo, a dificuldade 

em saber lidar com a Inclusão ou com Necessidades Educativas Especiais, e a não 

aceitação devido ao Preconceito (13) que revela atitudes e práticas que não são 

inclusivas, salienta-se uma maior frequência nas respostas dos alunos nesta última 

categoria. 

 

Quadro 15. Soluções Práticas dos alunos na Resolução de Dilemas – Dilema 1 

Categorias 

 

 

V 

Sub Categorias Frequência 

Diferenciação 

Recursos 30 

Flexibilidade 39 

Preparação 25 

Emoções 8 

 Tentativa de Mudança (“Descentrada”) 7 

Total  109 

Não 

Diferenciação 

 

 

Estratégias Familiares 85 

Tentativa de Mudança (“Centrada”) 37 

  

Total  122 

 

O Quadro 15. expressa os resultados obtidos pelos alunos na resolução do 

Dilema 1 referente às soluções práticas, esta análise é feita em termos de Diferenciação 

ou Não Diferenciação. Numa apreciação global é evidente através da análise dos 

resultados que a ausência de diferenciação nas práticas que os alunos utilizariam para 

ajudar um colega com Necessidades Educativas Especiais é superior (109) à existência 
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de Diferenciação nas práticas (122) o que significa que a maior parte das práticas 

sugeridas não são inclusivas. 

Associadas à categoria Diferenciação, surgiram cinco sub categorias: Recursos, 

que inclui o uso de diferentes recursos, estratégias ou categorias do conhecimento em 

simultâneo e que aparecem referidos em menor frequência (30) relativamente à 

Flexibilidade (39), ou seja, a utilização maleável de um mesmo recurso ou estratégias 

promovendo a agilidade e criatividade, sendo esta a que detém uma maior frequência na 

menção por parte dos alunos. Surge também a Preparação (25), que se refere à 

utilização de um conjunto de estratégias anteriores ao momento de ajuda, a Tentativa de 

Mudança (7), que se identifica com soluções cuja intenção é de diferenciação uma vez 

que o aluno se consegue descentrar, compreendendo as necessidades do outro e 

modificando o seu próprio esquema conceptual de forma a poder satisfazer as 

necessidades do colega e, por último, Emoções que se aplica ao uso didático/pedagógico 

das emoções, sendo o menos referido pelos alunos (8).  

Por outro lado, a análise dos resultados permite destacar três subcategorias 

ligadas à Não Diferenciação, sendo elas o uso de Estratégias Familiares ou seja, aquelas 

que não são adaptadas ao aluno, são meras estratégias já usadas no dia-a-dia e a 

Tentativa de Mudança (37), que se refere a uma tentativa ineficaz de mudança, em que 

há dificuldade do aluno se descentrar de si mesmo e colocar na perspectiva do outro 

para compreender as suas necessidades e modificar o seu próprio esquema conceptual 

de forma a poder satisfazer as necessidade do colega. As Estratégias Familiares são as 

mencionadas mais vezes pelos alunos, com uma frequência de 85, reflectindo a 

dificuldade que estes podem sentir em ir para além daquilo que é comummente usado. 

No Quadro 16 apresentam-se os resultados relativos ao Dilema 2 do questionário 

dos alunos, que se refere ao uso de soluções inovadoras e eficazes na resolução de 

problemas. Mais uma vez a análise dos resultados é feita em termos de Diferenciação ou 

Não Diferenciação.  

 

Quadro 16. Soluções Inovadoras e Eficazes dos alunos na Resolução de Problemas 

– Dilema 2 

Categorias 

 

 

V 

Sub Categorias Frequência 

Diferenciação Recursos 36 

 Estratégias  48 

 Emoções 4 
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Total  88 

Não Diferenciação  87 

 

Nesta análise surgem duas sub categorias também presentes na análise do 

Dilema 1, os Recursos (36) e as Emoções (4), surgindo também as Estratégias, mas aqui 

associadas à Diferenciação, ou seja, estratégias adaptadas ao aluno, e às suas 

dificuldades e individualidade, com a maior frequência de diferenciação (48). Existindo 

assim um maior enforque nas Estratégias relativamente aos Recursos. 

No que se refere ao uso de soluções inovadoras e eficazes, a disparidade 

existente entre o uso ou não da Diferenciação é praticamente nula. 

 

III.2.2 Professores 

De seguida são apresentados os resultados correspondentes ao Bloco III do 

questionário dos professores, acerca da Resolução de Dilemas. No Quadro 17,constam 

os resultados do Dilema 1 sobre Soluções Práticas e na Tabela 5 os resultados referentes 

ao Dilema 2 sobre Soluções Inovadoras e Eficazes. A análise dos resultados foca-se 

essencialmente na existência ou ausência de Diferenciação, tal como na análise da 

resolução de dilemas por parte dos alunos. 

 

Quadro 17. Soluções Práticas dos professores na Resolução de Dilemas – Dilema 1 

Categoria Sub Categorias Frequência 

Diferenciação Recursos 7 

 Preparação 2 

 Estratégias 4 

 Flexibilidade 14 

Total  27 

Não Diferenciação  6 

 

Relativamente à análise dos dados do Dilema I (Quadro 17) depreende-se que o 

nível de Diferenciação quanto ao uso de soluções práticas por parte dos professores é 

superior (27) à Não Diferenciação (6). 
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Quanto ao tipo de categorias encontradas na Diferenciação, estas são de certa 

forma idênticas às encontradas nas respostas dadas pelos alunos, sendo elas os Recursos 

(7), ou seja, ao uso de diferentes recursos, estratégias ou categorias do conhecimento em 

simultâneo, ao facto de utilizarem estratégias anteriores ao momento de ajuda com o 

intuito de serem mais eficazes, que se traduz na Preparação (2). O uso de Estratégias (4) 

adaptadas ao aluno e às suas necessidades é uma das categorias também presente e, por 

último, a existência de Flexibilidade (14) que permite a utilização de um mesmo recurso 

de forma variada promovendo a criatividade e que é a mais mencionada pelos 

professores. 

 

Quadro 18. Soluções Inovadoras e Eficazes dos professores na Resolução de 

Dilemas – Dilema 2 

Categoria Sub Categorias Frequência 

Diferenciação Recursos 12 

 Flexibilidade 9 

Total  21 

Não Diferenciação  6 

 

Também no que respeita ao Dilema 2 (Quadro 18), sobre Soluções Inovadoras e 

Eficazes os professores mostraram ser diferenciadores no uso de recursos (12) e no 

facto de serem flexíveis (9), comparativamente a um baixo nível de soluções não 

diferenciadas (6). 

Neste Dilema, em termos de Diferenciação salientaram-se duas sub categorias: 

Recursos e Flexibilidade, cujas definições são idênticas às anteriormente referidas no 

Dilema 1.  

 

 

 

 



40 

 

Capítulo IV – Conclusões 

Os resultados do presente estudo mostram, de forma geral, uma discrepância 

entre atitudes e crenças sobre a inclusão e as práticas, por parte dos alunos. Embora seja 

complexo fazer avaliações das práticas, as questões qualitativas do presente estudo 

procuraram colocar alunos e professores em situações de prática através dos Dilemas e 

das opiniões dos alunos acerca da escola. 

Atentando à primeira questão colocada sobre se um aluno do 2º ciclo de uma 

escola inclusiva tem atitudes e práticas inclusivas, conclui-se que em termos de 

estatística descritiva, estes situam-se bastante acima da média (3), variando entre 3 e 4 

nas questões, sendo a média das suas respostas à escala Crenças, Atitudes e Práticas 

inclusivas de 4,4295 (numa escala de 1 a 5) sendo esta uma média bastante razoável.  

Na análise que compara resultados dos alunos de diferentes anos, o item 5 (Os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais devem ser acompanhados por 

professores de educação especial apenas se for necessário), detém uma média inferior a 

todos os outros itens, ainda assim positiva (3,84 para o 5º ano e 3,98 para o 6º ano), tal 

como sucede com o item 2 (Todos os alunos podem chegar mais longe, incluindo 

aqueles com Necessidades Educativas Especiais), com item 5 (acima referido) e com o 

item 11 (Adapto-me aos diferentes estilos de aprendizagem dos meus colegas, incluindo 

os alunos com Necessidades Educativas Especiais), na análise que compara as respostas 

entres alunos com um Plano Específico Individual ou tem alguma Necessidade 

Educativa Especial e os restantes alunos, em que as médias de resposta são de 3,83, 3,85 

e 3,83, respectivamente. Pensa-se que por vezes, os baixos índices de resposta nestes 

itens estejam relacionados com a pouca familiaridade do tema e/ou dos termos para 

estes alunos. 

Quando questionados acerca das percepções que têm sobre estarem inseridos 

num contexto inclusivo e de como é para si lidar com colegas com NEE, o nível de 

Aceitação dos alunos (287) é bastante superior ao de Não Aceitação (122). Contudo, 

quando se deparam com dilemas práticos, o uso de práticas e estratégias de Não 

Diferenciação são superiores (frequência de 122 no Dilema 1) ou têm frequências muito 

idênticas (frequência de 88 no Dilema 2) à Não Diferenciação (frequência de 109 no 

Dilema 1; frequência de 87 no Dilema 2), existindo assim uma discrepância entre 

crenças e atitudes e práticas. 
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Deste modo, depreende-se que apesar dos dados serem de uma escola que se 

pretende inclusiva, ao procurarem ajudar um colega com Necessidades Educativas 

Especiais, perpetuam nos alunos os modelos mais tradicionais. É visível alguma 

dificuldade em seguir os modelos dos professores e do contexto em que estão inseridos, 

visto que os professores revelaram ser inclusivos. Tal factor pode ser justificado pelo 

facto de esta ser uma escola que no presente ano lectivo concluiu o seu terceiro ano de 

existência, podendo os alunos, no máximo, frequentá-la há três anos, tendo em conta 

que os contextos ditos inclusivos não são ainda, infelizmente, comuns, o contacto 

anterior dos alunos com esta realidade era escasso, ou nalguns casos, nulo, podendo os 

alunos encontrarem-se ainda num processo de adaptação e assimilação. 

Para além disso, a idade da amostra dos alunos, pode também ter um papel 

importante no seu processo de inclusão pois a imaturidade pode ser um factor 

preponderante no que concerne à compreensão deste tema e, acima de tudo, à sua 

prática.  

No caso dos professores, a amostra é bastante reduzida, sendo por isso pouco 

viável fazer generalizações. Contudo, os resultados mostram que os professores são 

inclusivos quer nas suas crenças e atitudes, quer nas práticas, existindo concordância 

entre umas e outras, pois tanto nas Escala sobre crenças e atitudes e na Escala sobre 

práticas, os resultados encontram-se dentro da média e com valores elevados (4,4 e 4,1, 

respectivamente, numa escala de 1 a 5), também na parte prática os professores revelam 

ser inclusivos, visto que em ambos os dilemas a frequência de repostas que remetem 

para a Diferenciação (27 e 21) é superior à frequência das respostas que não revelam o 

uso de estratégias de Diferenciação (6). Respondendo deste modo à Questão de 

investigação 2, que pretende saber até que ponto os professores dos alunos das amostras 

têm práticas inclusivas. 

Dado que para este estudo foi usado o questionário de Hassamo (2009) e 

Hassamo e Bahia, 2010, considerou-se pertinente fazer a comparação entre os 

resultados obtidos nos dois estudos. No estudo de Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia 

(2010), a média obtida para a Escala Crenças e Atitudes sobre a Educação Inclusiva foi 

de 33,94, com desvio-padrão de 5,14, enquanto a média para a Escala Práticas 

Pedagógicas Inclusivas foi de 52,75 e desvio-padrão de 4,84 (Hassamo, 2009) e 

Hassamo e Bahia (2010). No presente trabalho a média encontrada para a escala 

Crenças e Atitudes sobre a Educação Inclusiva foi de 4,4, com desvio-padrão de 0,26, e 
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a média da Escala Práticas Pedagógicas Inclusivas foi de 4,1 com desvio-padrão 0,84. 

Deste modo, é possível verificar que na primeira Escala (crenças e atitudes), os 

resultados do actual estudo foram mais elevados, embora se encontrem ambos dentro da 

média, nos de Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia (2010) esta é mais baixa o que 

significa que embora em ambos os estudos os professores se considerem inclusivos nas 

suas atitudes e crenças, os professores inseridos num contexto inclusivo têm resultados 

mais elevados. Por outro lado, na Escala referente às práticas, a média de respostas do 

trabalho realizado por Hassamo (2009) e Hassamo e Bahia (2010) é superior à das 

respostas dadas pelos professores da presente amostra denotando que o facto de 

professores inseridos num contexto inclusivo apresentarem atitudes e crenças inclusivas, 

não implica que as suas práticas sejam tão ou mais inclusivas como as dos professores 

cujas atitudes e crenças são menores. 

Atendendo à terceira questão levantada para este tudo sobre a possibilidade de 

existirem diferenças dentro das amostras, verifica-se que estas existem na amostra dos 

alunos e exclusivamente no Dilema 2, este é um dilema que remete mais para a prática, 

colocando um desafio maior, o que poderá justificar o facto de apenas neste existirem 

diferenças. 

Neste dilema, há uma diferença entre géneros, dado que os rapazes apelam à 

Diferenciação (Não Diferenciação 32 < 49 Diferenciação) com p<0,273 e as raparigas 

não. Também neste dilema existe diferença nas respostas dadas pelos alunos do 5º e 6º 

ano, em que os alunos do 6º ano são mais diferenciadores (Diferenciação 30 > 10 Não 

Diferenciação) com p<0,005 e, por fim, há uma disparidade entre as respostas dadas 

pelos alunos da amostra PEI/NEE e os restantes, onde, curiosamente, são os alunos que 

não têm um Plano Educativo Individual ou alguma Necessidade Educativa Especial que 

dão respostas de Diferenciação (Diferenciação 67 > 48) com p<0,229 no Dilema 2. 

Salientando que no Dilema 1 nenhum aluno ‘PEI/NEE’ refere o uso de estratégias 

diferenciadoras. 

No caso dos professores, tratando-se de uma amostra reduzida devido à falta de 

dados nalguns questionários, não foi possível proceder a esta análise. 

Descritas e compreendidas as conclusões deste estudo, importa perceber de que 

forma este poderá ser um contributo para o futuro e que implicações poderá vir a ter.  

Segundo o decreto-lei nº 300/97 de 31 de Outubro, são variadas as funções do 

psicólogo educacional nas escolas, entre elas encontram-se o levantamento de 
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necessidades da comunidade educativa com vista a promover acções de prevenção, 

participar em experiências pedagógicas, bem como em acções de formação de pessoal 

docente e não docente, a colaboração no estudo de medidas que melhorem o sistema 

educativo e, por fim, no acompanhamento do desenvolvimento de projectos. Sendo o 

psicólogo educacional um interveniente activo no meio escolar nestes aspectos, este 

pode e deve apostar cada vez mais na intervenção activa no âmbito da inclusão 

educacional.  

Dado que os alunos seguem frequentemente os modelos que conhecem, é 

importante que os seus modelos do dia-a-dia no meio escolar sejam positivos naquilo 

que concerne à Inclusão, devendo esta ser trabalhada não só junto dos professores, 

como também junto dos alunos. Por vezes, alguma imaturidade presente nos alunos, ou 

a falta de conhecimento sobre o tema, entre outros aspectos, levam a que mesmo que os 

seus professores sejam inclusivos, estes não sigam os seus modelos, como se constatou 

no actual estudo, não devendo, portanto, o trabalho junto dos alunos ser descurado.  

 A contribuição e inovação deste estudo no seio da psicologia educacional, vai 

nesse sentido, no foco dado aos alunos, visto que até aqui todos os estudos realizados se 

centram exclusivamente ou maioritariamente nos professores. 
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Anexo 1 

 

Questionário – “Crenças, Atitudes e Práticas Pedagógicas Inclusivas” 

(Hassamo & Bahia, 2009) 

 

O presente questionário surge no âmbito da Tese de Mestrado Integrado em 

Psicologia da Educação e da Orientação da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, orientada pela Professora Doutora Sara Bahia, e tem como objectivo explorar 

as crenças e práticas pedagógicas consideradas por si mais inclusivas. 

 

Agradeço a sua sincera colaboração no preenchimento de todos os itens deste 

questionário. 

 

Todo o conteúdo aqui presente é totalmente confidencial e impassível de ser 

identificado por outros. 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua atenção e colaboração. 



III 

 

 

Questionário  

“Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas” (Hassamo & Bahia, 2009) 

Dados Pessoais 

 

 

_ _ _ 
(3 últimos dígitos do B.I/C.U) 
 
Sexo: 
Feminino               Maculino 
 
Idade: 
Anos de Docência: 
Ciclo e ano escolar a que ensina: 
Disciplina (s) que lecciona: 
 
Tenho alunos com Necessidades Educativas Especiais:   Sim             Não 
 
 Já tive alunos com Necessidades Educativas Especiais:  Sim             Não 
 
 
O presente questionário contempla três secções distintas:  

 “Bloco I – Crenças e Atitudes sobre a Educação Inclusiva”; 

  “Bloco II– Práticas Pedagógicas Inclusivas”; 

  “Bloco III – Resolução de Dilemas” 

 
 
 

 
 
 

 
O questionário deverá ser preenchido sequencialmente. 

1                  2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não Discordo, 
nem Concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 



IV 

 

 

Questionário  

“Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas” (Hassamo & Bahia, 2009) 

Bloco I – Crenças e Atitudes sobre a Educação Inclusiva  

 

 

  1 2 3 4 5 

1. Considero que todos os alunos incluindo aqueles com Necessidades 
Educativas Especiais podem ser ensinados numa sala de aula regular. 
 

     

2. Defendo que a Escola é de todos e para todos. 
 

     

3. Todos os alunos possuem um potencial educativo, incluindo aqueles com 
Necessidades Educativas Especiais. 
 

     

4. Considero essencial que alunos com Necessidades Educativas Especiais 
estejam inseridos em turmas do Educação Especial.  
 

     

5. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais devem ser 
acompanhados por professores de educação especial como um 
complemento educativo.  
 

     

6. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais devem ser 
acompanhados por professores de educação especial apenas fora da sala 
de aula regular.  
 

     

7. É a Escola que se deve adaptar às necessidades e características das 
crianças e dos jovens.  
 

     

8. “A educação deveria ser flexível – refiro-me ao tipo de flexibilidade que 
permite ao professor inflectir o currículo de modo a ajustá-lo aos seus 
objectivos”.  
 

     

9. Cada aluno tem características, interesses, capacidades e necessidades de 
aprendizagem que lhes são próprias.  
 

     

10. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais devem ser 
acompanhados por professores de educação especial apenas se for 
extremamente necessário. 

     

1                  2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não Discordo, nem 
Concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 



V 

 

 

11. Considero essencial a colaboração de outros professores e técnicos para o 
apoio a alunos com maiores dificuldades, nomeadamente aqueles com 
Necessidades Educativas Especiais. 
 

     

12. Todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e diferenças que possuem. 
 

     

13. Cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a 
oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem. 
 

     

14. A inclusão de todas as crianças no ensino regular é fundamental para que 
cada um possa encontrar o seu valor participativo na sociedade. 
 

     

15. A avaliação formativa deve integrar-se no processo educativo regular, de 
modo a permitir que alunos e professores se mantenham informados 
sobre o nível de conhecimento atingido e que sejam identificadas as 
dificuldades e se ajudem os alunos a ultrapassá-las. 
 

     

16. As crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais devem ter 
acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através de uma 
pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 
necessidades. 
 

     

17. As crianças com Necessidades Educativas Especiais devem receber apoio 
pedagógico suplementar no contexto do currículo regular e não um 
currículo diferente. 
 

     

 

 

Questionário 

“Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas” (Hassamo & Bahia, 2009) 

Bloco II – Práticas Pedagógicas Inclusivas  

 

 

  1 2 3 4 5 

1. Nas minhas aulas, dou valor ao potencial educativo de todos os alunos,      

1                  2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não Discordo, nem 
Concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 



VI 

 

incluindo aqueles com Necessidades Educativas Especiais. 

2. Tenho medo de não ter as competências necessárias para ensinar os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

     

3. No planeamento das actividades das minhas aulas, incluo a resolução de 

tarefas em díades ou em pequeno grupo. 

     

4. Habitualmente, e fora dos concelhos de turma, partilho com outros 

professores as minhas preocupações e dúvidas sobre os alunos, incluindo 

aqueles com Necessidades Educativas Especiais.  

     

5. Na construção dos meus planos de aula, incluo a utilização de materiais 

pedagógicos de natureza diversa para adequar o ensino a todos os alunos, 

incluindo aqueles com Necessidades Educativas Especiais, em sala de aula 

regular. 

     

6. É comum partilhar com outros técnicos (e.g., psicólogo) as minhas 

dificuldades no ensino dos meus alunos, incluindo aqueles com 

Necessidades Educativas Especiais.  

     

7. Realizo adequações na organização das minhas aulas para que todos os 

alunos, incluindo aqueles com Necessidades Educativas Especiais, 

participem activamente nas actividades. 

     

8. É comum partilhar com outros professores as minhas práticas 

pedagógicas que são mais eficazes no ensino dos meus alunos, incluindo 

aqueles com Necessidades Educativas Especiais. 

     

9. Sinto-me desconfortável com a presença de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais nas minhas aulas. 

     

10. Promovo a autonomia e a igualdade de participação a todos os meus 

alunos, incluído aqueles com Necessidades Educativas Especiais, nas 

minhas aulas. 

     

11. Adapto-me aos diferentes estilos de aprendizagem, de modo a garantir 

um bom nível de educação para todos, incluindo os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais. 

     

12. Acredito nas minhas competências (e.g., criatividade) para desenvolver 

estratégias e aplicar práticas pedagógicas mais eficazes na educação de 

todos os alunos, incluindo aqueles com Necessidades Educativas 

Especiais. 

     

13. Sou flexível nos planos de aula que habitualmente construo.      
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Questionário 

“Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas” (Hassamo & Bahia, 2009) 

Bloco III – Resolução de Dilemas 

 

Este bloco é constituído por dois dilemas. 

De acordo com a sua opinião, tente resolver as questões que são apresentadas, 

lembrando-se de que não existem respostas certas ou erradas. 

 

Dilema I 

O António é um aluno de 14 anos sinalizado com um défice cognitivo. Frequenta o 5º 

ano de escolaridade em regime regular. 

A professora de Ciências partilhou consigo que já não conseguia ensinar mais nada ao 

António, já não tem imaginação e não tem formação suficiente – o António não 

consegue tirar notas positivas. A lista apresentada é o conjunto de actividades que a 

professora realizou para o António aprender a constituição do Sistema Digestivo 

Humano. 

Actividades já realizadas com o aluno: 

 

 

 

Com base nesta informação, que conselho daria à colega para conseguir ultrapassar as 

dificuldades partilhadas? 

Dilema II 

A Teresa é uma aluna de 17 anos. Actualmente frequenta o 7º ano de escolaridade e, 

depois de ter sofrido um acidente muito grave por inalação de monóxido de carbono, 

ficou com um deficit cognitivo relativamente acentuado. 

A Teresa adora viajar e falar Inglês. 

Imagine que é Professor(a) de Geografia desta aluna. Que estratégias desenvolveria 

para ensinar à Teresa as capitais da Europa? 

Obrigada! 

- Recorte os diferentes órgãos do Sistema Digestivo Humano e a faça a respectiva colagem num 

esquema do corpo humano; 

- Faça a correspondência entre o nome e o respectivo órgão através de setas; 
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Anexo 2 

 

Questionário 

“Questionário para alunos sobre crenças, atitudes e práticas inclusivas” 

Olá! Preciso da tua ajuda para terminar os meus estudos na Faculdade de Psicologia. 

Para isso pedia-te para responderes a este pequeno questionário. As tuas respostas 

devem ser verdadeiras, não existem respostas certas ou erradas. E vão ser muito 

importantes para mim. 

Toda a informação que me deres e que está aqui presente é totalmente confidencial e 

não pode ser identificada por outras pessoas. 

Em primeiro lugar, preciso de saber alguns dados sobre ti: 

Sexo: 

Feminino              Maculino 

 

Idade: 

Ano de escolaridade: 

Tens colegas de turma com Necessidades Educativas Especiais? 

Sim   Não 
 
 
Este questionário tem três partes diferentes:  

 “Bloco I – Questões sobre atitudes e práticas inclusivas”; 

  “Bloco II - Crenças, atitudes e práticas inclusivas”; 

  “Bloco III – Resolução de Dilemas” 

 
Obrigada pela tua atenção e colaboração. 
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Questionário  

“Questionário para alunos sobre crenças, atitudes e práticas inclusivas”  

Bloco I – Questões sobre atitudes e práticas inclusivas 

 
 

Este bloco é constituído por duas questões às quais deves responder de forma clara e 

sincera, não existem respostas certas ou erradas e a tua opinião conta. 

 

1. Como é para ti estar num colégio/numa escola onde há colegas que têm 

algumas dificuldades? Por exemplo, dificuldades na mobilidade, dificuldades 

em aprender algumas matérias.  

 

2. O que dirias a um amigo teu que não anda no Colégio para o convenceres a 

andar num Colégio como o teu, onde todos os alunos são tratados e acolhidos 

de igual forma, mesmo aqueles que têm algumas dificuldades. 

 

 

 

Questionário 

“Questionário para alunos sobre crenças, atitudes e práticas inclusivas”  

Bloco II – Crenças, atitudes e práticas inclusivas  

 

 

  1 2 3 4 5 

1. Penso que todos os alunos incluindo aqueles com Necessidades 
Educativas Especiais podem ser ensinados na minha escola. 
 

     

1                  2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não Discordo, nem 
Concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 
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2. Todos os alunos podem chegar mais longe, incluindo aqueles com 
Necessidades Educativas Especiais. 
 

     

3. Acho muito importante que alunos com Necessidades Educativas 
Especiais estejam em turmas do Educação Especial.  
 

     

4. Cada aluno tem características, interesses, capacidades e necessidades de 
aprendizagem próprias.  
 

     

5. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais devem ser 
acompanhados por professores de educação especial apenas se for 
necessário. 
 

     

6. Considero muito importante a colaboração de outros professores e 
técnicos (por exemplo, psicólogos) no apoio a alunos com maiores 
dificuldades, nomeadamente aqueles com Necessidades Educativas 
Especiais. 
 

     

7. Todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e diferenças que têm. 
 

     

8. Cada criança tem o direito à educação e deve ter a oportunidade de 
conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem. 
 

     

9. Nas minhas aulas, os meus professores dão valor a todos os alunos, 

incluindo aqueles com Necessidades Educativas Especiais. 

     

10. Sinto-me desconfortável com a presença de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais nas minhas aulas. 

     

11. Adapto-me aos diferentes estilos de aprendizagem dos meus colegas, 

incluindo os alunos com Necessidades Educativas Especiais. 
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Questionário 

“Questionário para alunos sobre crenças, atitudes e práticas inclusivas”   

Bloco III – “Resolução de Dilemas”  

 

Dilema I 

Imagina que um colega teu tem Necessidades Educativas Especiais e está com algumas 

dificuldades, não conseguindo tirar notas positivas a Ciências. A professora pede-te 

para o ajudares a compreender a constituição do Sistema Digestivo Humano. 

 

Dilema II 

A Teresa é uma aluna de 17 anos que teve um acidente e ficou com falta de memória. 

A Teresa frequenta o 7º ano de escolaridade e adora viajar e falar Inglês. 

Imagina que o/a Professor(a) de Geografia da Teresa te pede para a ajudares a estudar 

e aprender as capitais da Europa. 

Em que estratégias/formas pensarias para ajudar a Teresa? 

 

 

 

 

 

Obrigada! 
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Anexo 3 

 

Quadro 1. Índice de Precisão da Escala Crenças, Atitudes e Práticas Inclusivas 

Alfa de Cronbach     Nr de Itens 

,717 10 

 

Quadro 2. Análise dos Índice de Precisão dos Itens da Escala Crenças, Atitudes e Práticas 

Inclusivas 

Itens 

 
Média da Escala se o 
Item for Eliminado 

Variância da 
Escala se o Item 
for Eliminado 

Correlação 
Item-Total 
Corrigida 

Alfa de 
Cronbach se o 

item for 
eliminado 

Item1 

Item2 

Item4 

Item5 

Item6 

Item7 

Item8 

Item9 

Item10 

Item11 

39,56 

39,60 

39,41 

40,14 

39,44 

39,59 

39,34 

39,55 

39,65 

39,93 

18,498 

18,858 

22,111 

21,072 

22,382 

20,644 

21,943 

17,883 

22,079 

17,479 

,538 

,559 

,287 

,197 

,219 

,388 

,399 

,551 

,105 

,619 

,665 

,663 

,708 

,730 

,716 

,693 

,698 

,660 

,745 

,646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

Anexo 4 

 

Educação Inclusiva e Evolução das Políticas em Portugal 

No presente estudo foi feita uma revisão sobre a evolução das políticas da 

educação inclusiva, focando os principais, temas, conceitos e intervenientes a si 

associados, nesse sentido, considerou-se oportuno fazer um pequeno levantamento 

sobre a forma como decorreu a evolução das políticas e da educação inclusiva em 

Portugal. 

Portugal procurou manter-se a par da evolução dos paradigmas da educação 

inclusiva que foram surgindo nalguns países europeus, para isso tem vindo também a 

apostar na legislação, na criação de condições e na disponibilidade de recursos que 

visem a inclusão, com vista ao acolhimento de todos os alunos e da sua individualidade.  

Do ponto de vista legislativo, têm-se criado condições para que todos os alunos 

mesmo os que têm problemáticas mais complexas, como é o caso da multideficiência, 

da surdo-cegueira e das perturbações do espectro do autismo, possam frequentar a 

escola regular (Silva 2009). 

A entrada de Portugal na actual União Europeia teve repercussões nesta área que 

foram particularmente relevantes para a evolução da educação especial e se traduziram, 

entre outros aspectos, em apoios técnicos e financeiros e na publicação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo em 1986 que consagrou a educação especial como uma 

modalidade de educação (Silva, 2009) criando condições de enquadramento das 

políticas integradoras (Mesquita, 2001), na publicação do DL 3/87 de Janeiro que 

estabeleceu a regionalização dos serviços do Ministério da Educação, e a Reforma do 

Sistema Educativo.  

O documento mais significativo da integração em Portugal foi o DL 319/91 de 

23 de Agosto. Este Decreto de Lei, introduziu o conceito de necessidades educativas 

especiais que substituiu as categorizações médicas até então utilizadas, responsabilizou 

a escola do ensino regular pela educação de todos os alunos e atribuiu aos pais um papel 

mais explícito na orientação educativa dos seus filhos. Este documento definiu pela 1ª 

vez um conjunto de medidas a aplicar aos alunos com NEE, as quais deveriam ser 

expressas num Plano Educativo Individual que nas situações mais complexas remetia 
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para um Programa Educativo. O encaminhamento para uma instituição de educação 

especial era o último dos recursos a ser utilizado. 

Em 1997, o despacho 105/97 de 1 de Julho, apontava pela primeira vez para uma 

filosofia de escola inclusiva. Entre outras orientações, definia o perfil e as funções dos 

professores de apoio educativo, designação que introduziu para substituir a de professor 

de educação especial, até então usada. Desde 1997, com a publicação deste despacho, 

que a inclusão escolar é uma intenção, ainda que este documento apenas a apontasse 

implicitamente. (Silva, 2009) 

Já em 2008, com o Decreto-Lei 3/2008, o actual decreto que protege os alunos 

identificados como tendo Necessidades Educativas Especiais é introduzida a definição 

da população alvo da educação especial bem como os seus objectivos circunscrevendo 

essa população às crianças e jovens que apresentam necessidades educativas especiais 

decorrentes de alterações funcionais e estruturais de carácter  permanente que se 

traduzem em  dificuldades continuadas em diferentes domínios necessitando, por isso, 

da  mobilização de serviços especializados para  a promoção do seu potencial de  

funcionamento biopsicossocial (Decreto Lei 3/2008). Define ainda o papel dos 

professores e encarregados de educação, a organização das escolas, bem como o 

processo de referenciação, avaliação e a planificação e programação educativa, as 

medidas educativas, entre outros aspectos relevantes. 

Em termos da Integração, em Portugal, esta inseriu-se dentro da política de 

Integração de União Europeia que se organizou de acordo com 3 tendências: a de que a 

escola regular deveria atender às necessidades individuais de todos os seus alunos, a de 

que a integração era um factor de normalização que não era exclusivo da escola regular 

e, por fim, a que defendeu os dois sistemas (Gaspar, 1995, cit. Silva, 2009).  

 

 

 


