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Resumo 
 

O processo da educação inclusiva iniciou-se a meados do século XX, 

contextualizado em paradigmas de desenvolvimento ecológico, pretendendo 

acompanhar e, ao mesmo tempo, influenciar positivamente a construção de uma 

sociedade, também ela inclusiva. Reconhece-se nos professores os principais obreiros 

da escola inclusiva, embora essa responsabilidade nem sempre seja bem aceite pela 

classe. Os docentes conhecem o discurso da inclusão e desenvolvem uma prática, por 

vezes não coincidente com as orientações teóricas e políticas.  

O objetivo do presente estudo baseia-se no pressuposto de que a ação do 

professor é fundamental numa escola que se quer inclusiva e, portanto, quisemos 

aprofundar o nossos conhecimento sobre as perceções dos professores relativas ao 

trabalho a desenvolver em classes que têm incluídos alunos com necessidades 

educativas especiais.  

O instrumento de recolha de dados é constituido por parte relativa a dados 

sociodemográficos e pelas escalas “Sentiments, Attitudes & Concerns about Inclusive 

Education” (SACIE) (Alpha de Cronbach de 0.837 e Split-Half de 0.886) e “Teacher 

Efficacy for Inclusive Practices” (TEIP) (Alpha de Cronbach de 0.945 e Split-Half de 

0.905).  

Os dados obtidos com uma amostra 617 docentes de todos os graus de ensino, 

bem como de todos os grupos, de recrutamento foram tratados e analisados recorrendo 

ao programa “Statistical Package for the Social Sciences 22.0”. Foi possível relacionar 

as variáveis sociodemográficas com os fatores da escala SACIE (sentimentos, atitudes e 

preocupações) e os fatores da escala TEIP (autoeficácia). Concluí-se que existem 

relações significativas entre as competências dos docentes relativamente ao ensino de 

alunos com necessidade educativas especiais e os seus sentimentos, atitudes, 

preocupações e perceções de autoeficácia bem como existem fortes relações entre os 

sentimentos, as atitudes e as preocupações e as perceções de autoeficácia dos 

professores. 

 

Palavras chave: Inclusão, educação inclusiva, necessidades educativas especiais, 

sentimentos, atitudes, autoeficácia, professores inclusivos. 
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Abstract 
 

Inclusive education seems to be an achievement of modern times. In fact, it is a 

process that started in the mid-twentieth century, contextualized in the paradigms of 

ecological development, intending to follow and at the same time, positively influence 

the construction of an inclusive community. We all recognize teachers as the main 

workers of inclusive education, although this responsibility is not always well accepted 

by them. Teachers are well aware of the discourse of inclusion and develop a practice 

sometimes not coincidentally with the theoretical and political guidelines. What 

teachers think about their own action in the inclusive process? 

The objective of this study is based on the assumption that the action of the 

teacher is crucial in a school that wants to be inclusive and therefore we wanted to 

deepen our knowledge about the perceptions of teachers regarding the work to be done 

in classes where are included students with special educational needs. The sample is 

constituted by 617 teachers from all educational levels and all groups recruiting. 

The data collection instrument used was the questionnaire, which is composed of a first 

part related to socio-demographic data and a second and third parts, composed by the 

scales "Sentiments, Attitudes & Concerns about Inclusive Education" (SACIE) (Alpha 

de Cronbach of 0.837 e Split-Half of 0.886) and "Teacher Efficacy for inclusive 

Practices "(TEIP) (Alpha de Cronbach of 0.945 e Split-Half of 0.905).  

The data collected through the questionnaire were processed and analyzed using 

the program "Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS). We obtained data 

relating the socio-demographic variables with the factors of SACIE (sentiments, 

attitudes and concerns) and the TEIP factors (self-efficacy). 

We concluded in our study that there are strong relations between the skills of 

teachers for education of pupils with special educational needs and their sentiments, 

attitudes, concerns and perceptions of self-efficacy. There are also strong links between 

feelings, attitudes and concerns and perceptions of self-efficacy of teachers. 

Keywords: Inclusion, inclusive education, special educational needs, sentiments, 

attitudes, self-efficacy, inclusive teachers. 
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Resumen  
 

El proceso de educación inclusiva se inició en mediados del siglo XX, 

contextualizado en paradigmas de desarrollo ecológico, pretendiendo seguir y, al mismo 

tiempo, influir de forma positiva la construcción de una sociedad, también ella 

inclusiva. Se reconoce en los profesores los principales obreros de la escuela inclusiva, 

aunque esa responsabilidad no sea siempre bien recibida por la clase. Los docentes 

conocen el discurso de la inclusión y desarrollan una práctica, a veces no coincidente 

con las orientaciones teóricas y políticas.  

El objetivo del presente estudio se fundamenta en la hipótesis de que la acción 

del profesor es fundamental en una escuela que si desea inclusiva y, así, quisimos 

profundizar nuestro conocimiento sobre las percepciones de los profesores con relación 

al trabajo a desarrollar en clases que han incluido a estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

El instrumento de recogida de datos consiste en una sección relativa a los datos 

socio-demográficos y a las escalas “Sentiments, Attitudes & Concerns about Inclusive 

Education” (SACIE) (Alpha de Cronbach de 0.837 y Split-Half de 0.886) y “Teacher 

Efficacy for Inclusive Practices” (TEIP) (Alpha de Cronbach de 0.945 y Split-Half de 

0.905). 

Los datos obtenidos desde una muestra de 617 docentes de todos los niveles de 

educación, así como de todos los grupos de reclutamiento, han sido procesados 

utilizando el programa “Statistical Package for the Social Sciences 22.0”. Los datos 

obtenidos permiten relacionar las variables sociodemográficas con los factores de la 

escala SACIE (sentimientos, actitudes y preocupaciones) y con los factores de la escala 

TEIP (auto-eficacia). Se concluye que existen relaciones significativas entre las 

competencias de los docentes relativamente a la enseñanza de los alumnos con 

necesidades educativas especiales y sus sentimientos, actitudes, preocupaciones y 

percepciones de auto-eficacia así como existen relaciones fuertes entre los sentimientos, 

las actitudes, las preocupaciones y las percepciones de auto-eficacia de los profesores.  

 

Palabras clave: Inclusión, educación inclusiva, necesidades educativas especiales, 

sentimientos, actitudes, auto-eficacia, profesores inclusivos. 
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Resumen Completo 
El trabajo que presentamos, él cual resume toda la revisión de la literatura y el 

trabajo de campo que hubimos desarrollado, tiene como objetivo abordar la 

problemática de la escuela y de la educación inclusiva, centrándose en aquellos que 

consideramos sus principales agentes, los profesores. En el momento en que, en 

Portugal, se repiensan las políticas de educación especial, el nuestro estudio busca ir un 

poco más allá de la mera cuestión de la inclusión, que nos parece ya un poco extendida. 

El estudio que llevamos a cabo se ajusta a nuestra percepción sobre el papel que los 

docentes han desempeñado en el proceso integrador. Aspiramos a contribuir a una 

discusión que urge hacer, es decir, encontrar un punto de reanudación donde podamos 

conceptuar el proceso, de manera a que él sea producto de la voluntad de los agentes 

educativos, conjuntamente con la necesidad de los alumnos, en un amplio proceso de 

concienciación y cooperación entre todos los actores de la comunidad educativa.    

 

La necesidad de construir la escuela inclusiva 

 Los sistemas educativos, todavía basados en una perspectiva masificada y 

colectivista, encuentran una amplia gama de problemas, siendo uno de los más 

preocupantes el fracaso escolar, que se refleje en un número significativo de alumnos 

que presenta dificultades diversas para adaptarse a las condiciones requeridas por la 

escuela y para alcanzar los resultados escolares esperados, convirtiéndose en víctimas 

de la exclusión (UNESCO, 1996). Esta situación es agravada por la prolongación de la 

escolarización obligatoria que, paradójicamente, en lugar de mejorar, muchas veces 

intensifica la situación de los jóvenes socialmente más desfavorecidos o con 

discapacidades. No será, pues, sorprendente que una de las temáticas más fuertemente 

tratada en la educación sea la inclusión, puesto que despierta fuertes sentimientos en los 

profesores, tutores de estudiantes con y sin dificultades, investigadores y otros 

profesionales (Vaughn  & Schumm, 1995). 

 El concepto reciente de una escuela para todos ha provocado el fracaso de los 

viejos sistemas. La invasión del sistema escolar por orígenes y estratos sociales diversos 

ha hecho con que los valores de los que ahora lo atienden no se adaptasen a las 

características transmitidas por la institución escolar. “La institución escolar que ha 

promovido el acceso masivo a la educación como un instrumento de políticas públicas 

basadas en la “igualdad de oportunidades” está también ella profundamente afectada 
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por los cambios de su contexto” (Alves et al., 2001: p. 149). Parafraseando Benavente 

(1976: p. 7), “lo que se pasa en la escuela sólo puede explicarse por lo que sucede 

fuera de ella”. En un intento de resolver la cuestión planteada por la escuela de masas, 

han surgido los movimientos educativos basados en la multiculturalidad y en la 

interculturalidad, que, considerados desde puntos de vista diferentes, están de acuerdo 

en sus objetivos fundamentales. En realidad, si el multiculturalismo expresa la 

coexistencia de culturas distintas y las pone en pie de igualdad a fin de promover el 

pluralismo, el concepto de interculturalismo significa que la coexistencia por sí sola no 

se traduce en la valorización o promoción efectiva de nada si no existen fenómenos de 

comunicación y enriquecimiento que resulten, a nuestro juicio, en el pluralismo cultural 

democrático.  

 Con respecto a la educación de las personas con discapacidad, Lowenfeld (cit. in 

Pereira, 1984) nos presenta cuatro grandes períodos de enfoque de la dimensión socio-

histórica de este problema, asignándoles las siguientes denominaciones: Fase 

separatista; Fase proteccionista; Fase emancipadora; Fase integradora. La primera fase 

parece tener dos perspectivas diametralmente opuestas sobre la forma cómo eran 

considerados los individuos con discapacidad. Por un lado, eran vistos como poseídos 

por el demonio, espíritus malignos, productos del pecado o portadores de mal agüero; 

por otra parte, cuando se podían colocar al servicio de intereses particulares, los 

discapacitados desempeñaban, en comparación con los otros, un papel favorable, siendo 

considerados divinos (trabajadores ejemplares). En la fase proteccionista, los 

discapacitados eran colocados en hospitales o asilos, en condiciones muy reducidas. Se 

encontró, en este momento histórico, un número cada vez mayor de este tipo de 

instituciones: manicomios, cárceles, asilos y hospitales, que compartían entre ellos el 

destino de estas personas. La fase emancipadora sigue la evolución del pensamiento 

filosófico, el desarrollo de la medicina y la revolución industrial. Al comienzo del siglo 

XIX, se inicia el proceso de institucionalización de los individuos con discapacidad, el 

cual se extiende hasta mediados del próximo siglo. 

 Pero no es hasta el siglo XX que empiezan a ocurrir movimientos 

integracionistas, primariamente en los países del norte de Europa, habiendo sido 

implementados sucesivamente en otros países europeos, sobre todo a partir de los años 

60 y 70. Es precisamente en los principios de los años 70 que se inicia un nuevo periodo 

en la historia de la educación de las personas con discapacidad con la publicación de 

dos documentos legislativos considerados marcos decisivos en la integración de la 
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educación especial en el sistema de educación general: el Education for Handicapped 

Children Act de 1975 (P.L. 94-142), en los Estados Unidos de América, que fija la 

posibilidad de que los niños con discapacidad tengan pleno acceso a los programas de 

educación en las escuelas públicas, junto con asistencia para satisfacer sus necesidades 

especiales de educación e el Warnock Report en 1978, en el Reino Unido, con una 

lógica similar e que introduce el concepto de necesidades educativas especiales 

(Bairrão, 1998). La misión principal de la educación especial se convierte entonces en 

identificar las necesidades educativas del niño (Wedell, 1983). El Warnock Report 

resultó efectivamente del trabajo realizado por la Comisión de Investigación sobre la 

Educación Infantil y fue un marco muy importante para la Educación Especial, 

operando cambios profundos en esta área, abriendo caminos que, posteriormente, 

vinieron a permitir la aparición del concepto de Escuela Inclusiva. Debe señalarse la 

expresión necesidades educativas especiales que se volvió tan importante en la historia 

de la educación especial que todavía se utiliza hoy en día.  

 El proceso de integración escolar, implementado en la segunda mitad del siglo 

XX, también fue nombrado de sistema de cascada, tiendo por objetivo promover un 

ambiente lo menos restrictivo posible, creando oportunidades para que los estudiantes 

puedan transitar entre la educación especial y la educación regular. Como afirma 

Hegarty (1987), la integración es un proceso y no un fin en sí mismo. Los estudiantes 

con necesidades educativas especiales no necesitan integración, lo que necesitan es 

educación, lo que implica que “esta población tiene potencial de aprendizaje. Lo mismo 

es decir que también se espera su éxito, como ocurre con cualquier otro niño o joven en 

edad escolar. (…) No estando, por principio, preparada para este reto, la escuela 

tendrá que adaptar, que crear métodos, que recrear sus propios conceptos de 

aprendizaje, de éxito y de niveles y participación en actividades” (Amaral, 1998: p. 14). 

 Las necesidades de éxito de los estudiantes llevaron al compromiso que la 

comunidad internacional aprobó por la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, en la Conferencia Mundial sobre Educación realizada en Jomtien, Tailandia, en 

1990, a la que asistieron cerca de 60 países. Este documento define en términos 

generales la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la educación para todos, 

incluido las personas con discapacidad, asegurando una educación básica a todos los 

ciudadanos (UNESCO 1996; Ainscow, 1998). Sin embargo, el marco actual de la 

acción sobre Necesidades Educativas Especiales fue adoptado por la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, organizada por el Gobierno de 
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España, en colaboración con la UNESCO y que tuve lugar en Salamanca, del 7 al 10 de 

junio de 1994, basado en la premisa de la igualdad de oportunidades, que tenía la 

intención de ofrecer una perspectiva totalmente inclusiva. 

 El principio rector de este marco de acción consiste en garantizar que las 

escuelas deben adaptarse a todos los estudiantes, independientemente de sus 

condiciones físicas, sociales, lingüísticas u otras. Se ha transitado, así, de una filosofía 

de integración a una filosofía de inclusión, pudendo ponerse la idea de la siguiente 

manera: “cuando hablamos de integración, está subyacente al concepto alguien que 

está fuera e intentamos poner dentro de la escuela: en la idea de escuela inclusiva, no 

hay nadie fuera.” Así, la inclusión completa los esfuerzos de integración en la medida 

en que supone que las escuelas “deben reconocer y satisfacer las necesidades diversas 

de sus alumnos, adaptándose a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, para 

asegurar un buen nivel de educación para todos” (Bénard da Costa, 1995: p. 7, 11). 

 La escuela inclusiva deberá poder desarrollar una pedagogía diferenciada y 

centrada en el alumno, capaz de los educar a todos con éxito, considerando cada uno 

como un ser diferente de todos los demás, con sus propias especificidades. La 

pedagogía centrada en el niño se entiende como beneficiosa para todos los alumnos y, 

en consecuencia, para toda la sociedad en general, puesto que pondrá permitir la 

reducción sustancial del fracaso y del abandono escolar. De acuerdo con AEDEE 

(2012), están identificados cuatro valores básicos, relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje, para el trabajo de todos los profesores en ambientes inclusivos. Ellos son: 

(1) Valoración de la diversidad – la diferencia se considera un recurso y un valor para la 

educación; (2) Apoyar todos los estudiantes – los profesores tienen altas expectativas 

sobre los resultados a alcanzar por todos los alumnos; (3) Trabajo con otras personas – 

colaboración y trabajo en equipo son metodologías esenciales a todos los profesores; (4) 

Desarrollo profesional y personal – la enseñanza es una actividad de aprendizaje y los 

profesores se responsabilizan por su aprendizaje durante toda la vida. Una práctica 

inclusiva en la escuela supone una inversión en algunos cambios claves que conducen a 

la percepción de una oportunidad de aprendizaje en la diferencia, al derribar de barreras 

para asegurar la participación de todos, a la estimulación para el uso de todos los 

recursos posibles para el aprendizaje, a la inversión en las prácticas y conocimientos 

existentes, al destaque de un lenguaje vinculada a la práctica, y además a una inversión 

en la aceptación de riegos (Ainscow, 2001). 

El papel de los profesores en la educación inclusiva 
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 El papel de los docentes en la construcción de lo modelo inclusivo ha sido objeto 

de mucha discusión, observándose una retórica que mantiene vestigios de la 

ambigüedad que marcó la forma en que estos profesionales fueran vistos en el período 

de la reforma educativa: ellos eran vistos, al mismo tiempo, como los garantes de la 

reforma y como los principales obstáculos a su realización. Freire (1977) argumentó que 

quien enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña a aprender, introduciendo la 

idea de volver a aprender, enfatizando también que no se trata sólo de aprender a 

aprender, a hacer, a convivir. Es algo más allá del “aprender el por qué”. Él propone un 

cambio de paradigma, teniendo en cuenta que todos los seres humanos son incompletos 

e inacabados, completándose en la interacción con los demás. Conscientes de ese 

proceso, los seres humanos son impulsados por la esperanza, necesitan del sueño y de la 

utopía para vivir plenamente. 

 También Vygotsky (1984: p. 127) argumentó que el profesor debe ser un 

mediador entre el sujeto que aprende y el conocimiento. “Mediar consiste en las 

acciones de un agente intermediario en una relación. La interacción entre el hombre y 

el mundo no es una relación directa, pero fundamentalmente mediada”. El concepto de 

mediación de Vygotsky coincide a lo que sugieren Larrosa y Skliar (2002) cuando 

debaten la idea de una pedagogía del diálogo, de la armonía, de la empatía, no para 

acabar con las diferencias, pero para mantener la tensión entre ellas, entendiendo que es 

de la tensión que surge la creación de algo nuevo y la posibilidad de un nuevo orden, 

que subvierte el caos. No se trata de caracterizar lo que es la diversidad y quién la 

compone, pero de entender mejor cómo las diferencias hacen seres humanos. 

 Todos sabemos que no existe un modelo único para enseñar, así como ni todos 

los seres humanos tienen ritmos idénticos para aprender. La escuela para todos exige 

que los profesores tengan las competencias necesarias para innovar en línea con un 

nuevo paradigma que tiene como objetivo proporcionar el éxito a todos sin 

despersonalizar o aculturar. Los cambios rápidos y marcados que han ocurrido en las 

últimas décadas en el público escolar, están presentes, como podría esperarse, en el 

discurso de los profesores y de los responsables de las políticas de educación para los 

cuales estos cambios se consideran positivos, resultando en una actitud caracterizada 

por la empatía por los estudiantes. Sin embargo, todavía parece no haberse encontrado 

una respuesta satisfactoria con efectos prácticos y los profesores tendrán que adoptar 

prácticas de diferenciación efectiva, será lo que Barroso (1995) clasifica como un 
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modelo de organización diseñado para enseñar a muchos como si fueran uno solo 

(Barroso, 1995; Canen, 2002; Leite, 2003). 

 La imagen que políticos y cuadros superiores transmiten de los profesores se 

construye, casi exclusivamente, por referencia a la relación directa que estos 

profesionales de la educación establecen con los alumnos. El papel de los profesores 

sigue siendo incuestionable, definiéndose, exclusivamente, a través de la relación 

pedagógica. La idea que parece prevalecer es la imagen del profesor como alguien que 

enseña, alguien que forma. 

 No obstante, nos parece que, aunque los profesores tengan aplicado sus mejores 

conocimientos e implementado sus mejores estrategias, han sido incapaces de responder 

a los desafíos que se colocan todos los días por una escuela que, hace mucho tiempo, ha 

dejado de ser una institución cerrada y esta situación ha creado un gran descontento en 

la profesión docente, incluso dando lugar a fenómenos colectivos y personales de 

desorientación. Los profesores, los cuales disfrutaban de un estatus de prestigio en la 

escuela tradicional, han sido repentinamente confrontados con cambios profundos en su 

estatus laboral, en su papel como participantes en el proceso educativo, e incluso en su 

papel de persona, ellos “todavía tienen que volver a definir su papel en un sistema 

cultural que cambia rápidamente” (Lima, 1996: p. 67). 

 Según Sanches (1996), el profesor deberá estar disponible para hacer frente a los 

imprevistos que encuentra día a día y, más importante, tendrá que gustar de crear y 

experimentar soluciones diferentes, ya que cada situación requiere una respuesta 

individualizada. La diferenciación pedagógica requiere una reflexión profunda también 

en la formación de los propios docentes, puesto que “enfoca aspectos fundamentales de 

la práctica docente, a saber, la forma como se organiza la enseñanza y se promueve el 

aprendizaje, que configuran nuevos papeles de profesor, de alumno y de escuela” 

(Santana, 1999: p. 170). 

 A modo de síntesis, es importante recordar que educar en la actualidad requiere 

rupturas con modelos tradicionales de planes de estudio, de escuela, de enseñanza y 

aprendizaje, así como la asunción de un paradigma diferente de formación de los 

docentes, más en línea con los requisitos actuales, teniendo en cuenta la diferenciación 

cualitativa de la educación. Subrayamos Popper (2009), cuando argumenta la 

preeminencia del contexto en la valorización de un conocimiento basado en el 

desacuerdo y en el método crítico, pero puesto que los contextos no se presenten como 

cárceles o barreras a la construcción del conocimiento. 
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Percepciones de los profesores sobre la educación inclusiva 

 Existen varios autores (Kauffman, 1995; Prior, 1996; Scruggs & Mastropieri, 

1996; Zigmond, 1996) que han referido firmemente que las reformas educativas 

iniciadas contra los profesores, a pesar de su colaboración, a menudo tienen resultados 

desastrosos. Los profesores, en su mayoría, reconocen el derecho que los alumnos 

tienen a tener una escuela inclusiva, pero la percepción de su incapacidad para hacer 

frente a problemáticas que les parecen probablemente incomprensibles, se presenta 

como un obstáculo insuperable. 

 Minke et al. (1996) indican las numerosas investigaciones que han demostrado 

que los profesores de la educación ordinaria si perciben como no estando preparados 

para enseñar a los niños con necesidades educativas especiales, refiriendo baja 

percepción de auto-eficacia en el plano personal y de enseñanza y considerando 

ineficaces las adaptaciones curriculares en el aula, en lugar de los profesores de 

educación especial, que tienen una visión más positiva de la inclusión. Parece evidente 

que, a pesar de la inclusión poder ser impuesta por la ley, la forma como los profesores 

hacen frente a las necesidades de sus estudiantes puede ser una variable mucho más 

influyente para su éxito que cualquier estrategia administrativa o curricular (Verdugo, 

1994). Malouf & Schiller (1995), basados en estudios que relacionan el conocimiento 

de la investigación y el conocimiento de la práctica, llegaran a la conclusión de que son 

las creencias y las actitudes de los profesores, junto a otros dos factores – el 

conocimiento y aprendizaje del profesor y los factores contextuales – que condicionan 

todo el proceso de la educación inclusiva. Lo mismo han concluido Avramidis & 

Norwich (2002) cuando realizaron estudios sobre la actitud de los profesores en relación 

con la inclusión y verificaron que la eficacia de cualquier método de inclusión depende 

de la actitud positiva de los profesores, así como de las actitudes que ellos necesitan 

desarrollar hacia a las prácticas inclusivas. En efecto, varios estudios realizados en los 

Estados Unidos de América y en Australia, con la integración como el foco principal de 

la investigación, estuvieran de acordó en que una de las principales barreras a la 

implantación de la inclusión de estudiantes con discapacidades significativas, es la 

actitud de los profesores con respecto al propio proceso de inclusión. Estos estudios 

sobre las actitudes de los profesores y, en particular, sobre las actitudes relativas a la 

inclusión, se han multiplicado en los últimos años, ya que, aunque el concepto de 

actitud sea difícil de definir y de estudiar, se considera que es un factor que influye en 

gran medida la práctica educativa (Ritter, 1989; Semmel et al., 1991; Bender et al., 
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1995; Minke et al., 1996; Scruggs & Mastropieri, 1996; Vaughn et al., 1996; Villa et 

al., 1996; Wood, 1998). 

 Los profesores con experiencia tienen preocupaciones con respecto a la 

educación inclusiva y dudas sobre sus propias competencias para servir con eficacia a 

los estudiantes. En estudios realizados sobre este tema, los profesores se muestran 

aprensivos no sólo con su nivel de preparación para hacer frente a alumnos con 

necesidades educativas especiales, sino también con la calidad de la formación 

académica que estos estudiantes pueden hacer y con el tiempo que es necesario dedicar 

a una atención individualizada (Forlin & Chambers, 2001; Semmel et al., 1991). Las 

preocupaciones con la formación adecuada y la consiguiente seguridad en sus 

habilidades y la percepción de auto-eficacia son quizás la mayor preocupación de los 

profesores cuando son expuestos a ambientes inclusivos (Bornman & Donohue, 2013; 

Santos, 2008). Esto los hace pensar, con cierta frecuencia, que el modelo inclusivo total 

puede no ser la mejor solución y no todos están de acuerdo en que los alumnos tengan 

siempre beneficios mediante la colocación a tiempo completo, ya que no consideran que 

las salas de clase tradicionales sean las más adecuadas para satisfacer las necesidades de 

esos niños. Las preocupaciones de los profesores con la práctica de la inclusión se 

centran en estrategias y competencias pedagógicas específicas que se refieran a aspectos 

tales como la responsabilidad por el diseño, puesta en práctica y evaluación de 

programas para estudiantes con discapacidades. Esta responsabilidad implica un 

aumento de la preocupación, a menudo porque se sienten menos competentes para 

satisfacer las necesidades especiales de los estudiantes que se incluyen en sus clases 

(Minke et al., 1996; Scruggs & Mastropieri, 1996; Sharma et al., 2007). 

 Los sentimientos de los profesores también parecen interrelacionarse con sus 

concepciones de competencia, de auto-eficacia e incluso de comodidad en el ejercicio 

de su acción pedagógica. Bender et al. (1995), refieren que los profesores perciben a 

menudo que el uso adecuado o inadecuado de estrategias en la educación de sus 

estudiantes es reconocido como su eficacia personal o, por el contrario, la falta de ella. 

Esta situación provoca ansiedad en los docentes causando la alteración de su 

comportamiento en situaciones similares, y esa alteración no siempre es positiva. 

 Las actitudes de los profesores hacia el aprendizaje determinan las condiciones 

favorables para que esta pueda ocurrir. Sabemos que la mayoría de los profesores no se 

siente preparada para hacer frente a la diversidad de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, manifestando un grado de satisfacción francamente mayor en la 
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enseñanza de los niños sin problemas. Ashton (1985, cit. in Lopes, 1990), ha 

desarrollado un modelo en el cual el sentimiento de eficacia de lo docente se conceptúa 

en función de dos dimensiones: la eficacia de la enseñanza o de los resultados, que se 

refiere a la expectativa del profesor de que su comportamiento lleve a ciertos resultados, 

es decir, que podrá producir ciertos efectos en el aprendizaje de los estudiantes, 

independientemente de los obstáculos; y la eficacia personal como docente, es decir, la 

creencia en la capacidad de causar un cierto tipo de comportamiento.  

 El concepto de auto-eficacia puede ser interpretado como “un juicio de las 

propias capacidades para ejecutar los cursos de acción necesarios para alcanzar un 

cierto grado de rendimiento” (Bandura, 1986: p. 391). Es, por tanto, una variable 

psicológica distinta que va más allá de los propios conocimientos específicos, de las 

habilidades o de las experiencias de logros anteriores, cuya influencia en el 

comportamiento es crítica. En una investigación involucrando ciento catorce profesores 

con experiencia, de escuelas primarias y secundarias, Gufsky (1987), analizando auto-

informes sobre las actitudes y percepciones de auto-eficacia, llega a la conclusión que la 

percepción de auto-eficacia de los profesores varía en función de los resultados de 

rendimiento de los estudiantes, ya sean positivos o negativos. Tschannen-Moranet et al. 

(1998) exploran las correlaciones de eficacia del profesor, en busca de patrones que 

sugieran una mejor comprensión del constructo. En primer lugar, los autores reportaron 

que cuando un director tenía un estilo de liderazgo fuerte, estimulaba la innovación y 

era sensible a las preocupaciones de los profesores, el sentimiento de auto-eficacia de 

los profesores tendría a ser más alto. Además, los autores demostraron que un bajo 

sentimiento de auto-eficacia es infeccioso entre une equipo de profesores. Esta posición 

también es defendida por Bandura (1997), cuando declara que la baja eficacia del 

profesor conduce a la baja eficacia de los estudiantes y al bajo rendimiento académico, 

que, a su vez, conducen a nuevos descensos en la eficacia del profesor. 

 Estudios realizados sobre las actitudes de los profesores con las variables 

eficacia e inclusión, llegaran a la conclusión que los que revelan actitudes más 

optimistas son los que utilizan con más frecuencia estrategias más adecuadas a las 

necesidades de los alumnos, mientras que los docentes más escépticos mostraron 

actitudes menos positivas (Campanudo, 2009). En el estudio de Minke et al. (1996), ha 

sido demostrado que los docentes que trabajan en conjunto con sus pares o con docentes 

de educación especial tienen actitudes más optimistas y muestran índices mayores de 

auto-eficacia. El concepto de auto-eficacia parece necesitar de estudios más profundos, 
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ya que, como recomendado por Tschannen-Moran & Hoy (2001), la eficacia del 

profesor debe ser estudiada con más detalle en las dimensiones de la tarea, del contexto 

y de la especificidad. La importancia de los profesores pensaren acerca de la educación 

inclusiva no deriva solamente del hecho de que es una opción ideológica establecida por 

elementos externos a la escuela, pero que es resultado de la preocupación de que son 

profesionales reflexivos, capaces de interpretar, comprender y, lo más importante, 

cuestionar (Schon, 1998).  

 

Método 

 Teniendo en cuenta el objetivo que se persigue y bajo la opción metodológica de 

fondo, elegimos diseñar un estudio de naturaleza descriptivo-correlacional, juzgando 

que se ajusta a una investigación descriptiva ya que busca observar, registrar y analizar 

fenómenos y hechos, sin interferir en el ambiente analizado. También es correlacional 

por que se preocupa en describir las características de la muestra, estableciendo 

variables y estudiando las relaciones entre las dichas variables. 

 

 

Población y muestra 

 La población del estudio se compone de todos los docentes en servicio en el área 

regulada por la Direcção de Serviços Regionais do Centro, en un total de 22 998. Para el 

cálculo de la nuestra muestra ha sido utilizada la fórmula de cálculo de los tamaños de 

muestras para poblaciones finitas, la que resultó en 617 profesores de todos los niveles 

educativos y de todos los grupos de reclutamiento. Esta muestra corresponde a 2,7% de 

la población total, siendo representativa de esta población con un error máximo de 5% y 

un nivel de confianza de 99%. 

 

Propósito general 

 Conocer las percepciones de los profesores en relación con el trabajo a 

desarrollar en clases que han incluido estudiantes con necesidades educativas 

especiales.   

 

Variables 

 En primer lugar, hemos tenido en cuenta las variables que caracterizan socio-

demográficamente nuestra muestra (edad y sexo), las que caracterizan su situación 
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profesional (donde enseñan, qué nivel de educación y enseñanza, y qué grupo de 

docencia) e las que caracterizan su desarrollo profesional (aptitudes, formación, 

experiencia y conocimiento de la ley). Las demás variables corresponden a los factores 

de las dos escalas que hemos utilizado y de los cuales hablaremos en el punto siguiente: 

Sentimientos; Actitudes; Preocupaciones; Percepciones de auto-eficacia en relación con 

estrategias distintas, estrategias de colaboración y estrategias de gestión del 

comportamiento. 

 

Instrumentos 

1. En el cuestionario socio-demográfico, las preguntas están relacionadas con el sexo, 

la edad, las calificaciones, el nivel de educación que enseñan y el grupo de 

reclutamiento al cual pertenecen. Además de estos datos, hemos pedido a los 

profesores para indicar el nivel de formación, los grados de confianza y experiencia 

que tenían en el marco de la educación de niños con NEE, y el nivel de 

conocimiento que tienen acerca de la ley aplicable a la asistencia de los alumnos 

con NEE. 

2. La escala SACIE Sentiments, Attitudes & Concerns about Inclusive Education ha 

sido, según Forlin et al. (2001), desarrollada por Loreman et al. (2007b), y fue 

diseñada para medir tres constructos fundamentales (sentimientos, actitudes y 

preocupaciones) de los profesores en servicio o en pre-carrera (Anexo I). Hay que 

señalar que la escala SACIE tiene hoy una versión revisada, la SACIE-R (versión 

2011). Hemos optado por utilizar su versión traducida y validada por Margarida 

César y Gracinda Hamido (Santos, 2008). La escala SACIE, de 15 elementos, 

mostró un alpha de Cronbach de 0.83 que le da una alta fiabilidad, y consiste en 

quince preguntas cerradas donde los encuestados pueden indicar su posición a 

través de una escala tipo Likert con cuatro posibilidades.  

3. Según Sharma et al. (2011), la escala TEIP – Teacher Efficacy for Inclusive 

Practices mide la eficacia percibida por los profesores que trabajan en aulas 

inclusivas (Anexo II). Es una escala probada en una muestra de 607 personas, 

seleccionadas en cuatro países: Canadá, Australia, Hong Kong e India. El análisis 

factorial de las respuestas ha revelado tres factores de análisis: el factor 1 es 

“Eficacia en la Aplicación de Estrategias Inclusivas”, el factor 2 es “Eficacia en la 

Colaboración” y el factor 3 es “Eficacia en la Gestión del Comportamiento”. El 

alpha de Cronbach para la escala total ha sido α = 0,89. La escala TEIP consiste, 
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como hemos dicho, en 18 preguntas cerradas donde los encuestados pueden indicar 

su posición a través de una escala tipo Likert con seis posibilidades. Es importante 

notar que esta escala nunca ha sido utilizada en la población portuguesa, por lo que 

es nuestra responsabilidad su traducción y adaptación, así como su primera 

utilización en Portugal. 

 

Hipótesis 

H1 
Existen diferencias en la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y en las creencias de auto-

eficiencia acerca de la inclusión entre los profesores de edades y sexos distintos; 

H2 

Existen diferencias en la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y en las creencias de auto-

eficacia acerca de la inclusión entre los profesores que enseñan en niveles de educación y enseñanza 

distintos; 

H3 
Existen diferencias en la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y en las creencias de auto-

eficacia acerca de la inclusión entre los profesores con formaciones iniciales distintas;  

H4 
Existen diferencias en la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y en las creencias de auto-

eficacia acerca de la inclusión, en función de los niveles de cualificación y formación de los profesores; 

H5 
Existe una relación positiva entre la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y las creencias 

de auto-eficacia acerca de la inclusión y un nivel mayor de experiencia de los profesores; 

H6 
Existe una relación positiva entre la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y las creencias 

de auto-eficacia acerca de la inclusión y un dominio mayor de la ley por los profesores; 

H7 

Existe una relación positiva entre la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y las creencias 

de auto-eficacia acerca de la inclusión y un mayor grado de confianza de los profesores para enseñar a 

los alumnos con necesidades educativas especiales; 

H8 

Existe una relación positiva entre los sentimientos expresados por los profesores acerca de la inclusión y 

sus percepciones de auto-eficacia, en particular en la utilización de estrategias diferenciadas, estrategias 

de colaboración y control de conductas desviadas en ambiente inclusivo; 

H9 

Existe una relación positiva entre las actitudes expresadas por los profesores acerca de la inclusión y sus 

percepciones de auto-eficacia, en particular en la utilización de estrategias diferenciadas, estrategias de 

colaboración y control de conductas desviadas en ambiente inclusivo; 

H10 

Existe una relación positiva entre las preocupaciones expresadas por los profesores acerca de la inclusión 

y sus percepciones de auto-eficacia, en particular en la utilización de estrategias diferenciadas, 

estrategias de colaboración y control de conductas desviadas en ambiente inclusivo; 

H11 

Existe una relación positiva entre los sentimientos, actitudes y preocupaciones expresados por los 

profesores acerca de inclusión y sus percepciones de auto-eficacia, en particular en la utilización de 

estrategias diferenciadas, estrategias de colaboración y control de conductas desviadas en ambiente 

inclusivo; 

H12 
Existen diferencias en la expresión de sentimientos, actitudes, preocupaciones y en las creencias de auto-

eficacia acerca de la inclusión según los profesores sean de educación especial o de educación regular. 
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Procedimientos 

 El cuestionario estuvo disponible en una plataforma en línea desde el 16/06/2014 

hasta el 15/09/2014. Hemos utilizado para el tratamiento estadístico de los datos el 

Statistical Package for the Social Sciences 22.0 (SPSS), donde las tablas en formato 

Microsoft Office Excel, producidas por la aplicación utilizada para recoger las 

respuestas del cuestionario (Google Docs), han sido importadas en este programa. Con 

el fin de sistematizar la información recogida, hemos utilizado técnicas de estadística 

descriptiva y de estadística inferencial. Hemos aplicado las técnicas de análisis de 

frecuencias absolutas y relativas, las medidas de tendencia central y las de dispersión o 

variabilidad. Hemos utilizado también los coeficientes, como el Alpha de Cronbach, el 

Slipt-half y además el coeficiente de correlación de Spearman, así como la prueba de 

Kruskal-Wallis y la prueba U de Mann-Whitney. Creemos que, dada la naturaleza de las 

variables y el tamaño de la muestra, la opción por las pruebas paramétricas fue la más 

adecuada. 

 

Resultados 

 Nuestra muestra consiste en 617 docentes en servicio en escuelas de la Región 

Central de Portugal, 472 (76%) mujeres y 134 (22%) hombres. La mayoría (87%) tiene 

40 o más años. Ochenta y seis (14%) son profesores de educación especial, mientras 36 

(6%) enseñan al preescolar, 116 (19%) enseñan al 1er ciclo, 88 (14%) enseñan al 2do 

ciclo y 291 (47%) enseñan al 3er ciclo y educación secundaria, siendo 467 (76%) 

graduados. Catorce (2%) han declarado tener un nivel muy bajo de conocimiento de la 

ley sobre la inclusión, mientras 112 (18%) han declarado tener un nivel débil, 282 

(46%) han declarado tener un nivel medio, 165 (27%) han declarado tener un nivel 

bueno y 43 (7%) han declarado tener un nivel muy bueno. Con respecto al nivel de 

formación, 176 (29%) han declarado no tener ninguna, 336 (54%) han declarado tener 

alguna y 101 (16%) han declarado tener un nivel alto. Cuanto al grado de confianza para 

enseñar a alumnos con NEE, los valores reportados han sido: 20 (3%) muy débil; 105 

(17%) débil; 273 (44%) medio; 149 (24%) bueno; 68 (11%) muy bueno. Por último, 

cuanto al grado de experiencia, los resultados han sido: 39 (6%) ninguno; 285 (46%) 

alguno; 293 (47%) mucho. 
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Fiabilidad de las escalas 

 Con respecto a la escala Sentiments, Attitudes & Concerns about Inclusive 

Education (SACIE), hemos observado que tiene un coeficiente de alpha de Cronbach 

para la escala global (α = 0.837) siendo de 0.524, 0.892, 0.763 para los factores 1, 2 y 3, 

respectivamente. Fueron también encontrados datos a favor de la fiabilidad del 

instrumento, medidos por el coeficiente Split-half, de manera que para los factores 1, 2 

y 3 los valores han sido 0.526, 0.847, 0.777 respectivamente, y para el total de los 

factores 0.886. Cuanto a la escala Teacher Efficacy for Inclusive Practices (TEIP), 

hemos observado que tiene un coeficiente alpha de Cronbach para la escala global (α = 

0.945), siendo 0.853, 0.879, 0.865 para los factores 1, 2 y 3, respectivamente. Fueron 

también encontrados datos a favor de la fiabilidad del instrumento, medidos por el 

coeficiente Split-half, de manera que para los factores 1, 2 y 3 los valores han sido 

0.787, 0.812, 0.870, respectivamente, y para el total de los factores 0.905. 

 

Datos relativos a las hipótesis 

H1: Hemos analizado los datos recogidos para la primera hipótesis y, relativamente a la 

edad, hemos comprobado que, con respecto a las preocupaciones, la hipótesis no se 

confirma, ya que no hay una diferencia significativa (  (2, n= 617) =5,208; p= 0,074) 

entre los tres grupos de edades diferentes. Sin embargo, relativamente a los demás 

factores de las dos escalas hemos encontrado diferencias significativas con respecto a 

los sentimientos ( 
 (2, n= 617)= 13,184; p = 0,001), a las actitudes (  (2, n= 617) 

=17,730; p< 0,001), a la eficacia en aplicación de estrategias inclusivas (  (2, n= 617) 

=9,892; p= 0,007), a la eficacia en la colaboración (  (2, n= 617) =16,795; p< 0,001) y 

a la eficacia en la gestión del comportamiento (  (2, n= 617) =9,703; p= 0,008). 

Mediante el estudio de las medidas de tendencia central, verificamos que los profesores 

más jóvenes expresan sentimientos (M= 2,318; dp=  0,929) y actitudes (M= 1,805; dp= 

0,674) menos positivos en comparación con sus colegas de mayor edad, que expresan 

sentimientos (M= 3,236; dp=  0,487) y actitudes más positivos (M= 2,806; dp= 0,563). 

No obstante, los profesores más jóvenes demuestran niveles de preocupación mayores 

(M= 2,682; Md= 3,167) que sus colegas de mayor edad (M= 2,142;Md= 2,167). En 

cuanto a las creencias de auto-eficacia, los profesores de mayor edad han demostrado 

creerse más eficaces con respecto a la eficacia en la aplicación de estrategias inclusivas  

(M= 4,728; dp= 0,662; Md= 4,833;), a la eficacia en la colaboración (M= 4,871; dp= 
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0,69; Md= 5) y a la eficacia en la gestión del comportamiento (M= 4,521; dp= 0,735; 

Md= 4,667), mientras sus colegas más jóvenes se han declarado significativamente 

menos eficaces en lo que respecta a la aplicación de estrategias inclusivas (M=2,864; 

dp= 1,854; Md= 1,667), a la colaboración (M= 2,788; dp= 1,756; Md= 1,667) y a la 

gestión del comportamiento (M= 2,788; dp= 1,786; Md= 1,833). En cuanto al sexo, 

hemos verificado que existen diferencias significativas en las actitudes (p = 0,002) y en 

los niveles de eficacia en la colaboración (p = 0,003) y eficacia en la gestión del 

comportamiento (p = 0,024). El análisis de las respuestas a través del estudio de las 

medidas de tendencia central también verifico que, aunque las diferencias sean 

pequeñas, los hombres tienden a ser menos positivos relativamente a sentimientos  

(♂M= 3,197 / ♀M= 3,215), actitudes (♂M= 2,643 / ♀M= 2,814), eficacia en las 

estrategias (♂M= 4,552 / ♀M= 4,728) y eficacia en la colaboración (♂M= 4,587 / ♀M= 

4,883). Sin embargo, hemos verificado con interés que la tendencia se invierte con 

respecto a las preocupaciones (♂M= 2,195 / ♀M= 2,147) y a la eficacia en la gestión del 

comportamiento (♂M= 4,532 / ♀M= 4,481), siendo que el análisis de los datos ha 

revelado que los valores tienden a ser más altos en los hombres en comparación con las 

mujeres. 

H2: Relacionando los datos relativos al nivel de educación con los factores de las dos 

escalas, hemos registrado que existen diferencias significativas entre los profesores que 

enseñan en niveles de educación diferentes (p< 0,001). Analizando las respuestas a 

través del estudio de las medidas de tendencia central, hemos verificado que las 

diferencias son, en su mayoría, poco significativas, a excepción de las respuestas de los 

docentes de educación especial, muy expresivas al nivel de las actitudes (M = 3,387), en 

comparación con los profesores del preescolar (M=2,919), del primer ciclo (M = 2,761), 

del segundo ciclo (M = 2,546) y del tercer ciclo y secundario (M = 2,621). En todos los 

factores de las dos escalas observamos una tendencia hacia resultados más satisfactorios 

relativos a las respuestas de los profesores de educación especial, en comparación con 

sus pares de la educación regular.     

H3: Para hacer operativa la verificación de esta hipótesis, procedemos a la agrupación 

de los grupos de docencia en cuatro conjuntos, el primero constituido por docentes con 

formaciones generalistas, el segundo constituido por docentes con formación en 

ciencias humanas, el tercero constituido por docentes con formación en ciencias exactas 

y el cuarto constituido por docentes con formación artística. Relacionando los datos 
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relativos a la formación inicial con los datos relativos a los factores de las dos escalas, 

observamos que existen diferencias significativas entre las respuestas de los profesores 

que tienen una formación inicial en áreas distintas (p< 0,001).  

H4: No hay diferencias significativas en la variable calificaciones, es decir, no existe 

ese aspecto de la hipótesis formulada. Sin embargo, y relacionando los datos relativos al 

nivel de formación con los factores de las dos escalas, observamos que existen 

diferencias significativas entre los profesores con niveles de formación distintos (p< 

0,001). Profundizando este aspecto, se procedió a la prueba de correlación entre la 

formación e cada uno de los factores de las dos escalas y hemos obtenido resultados que 

demuestran que las correlaciones son positivas, siendo bajas con respecto a la 

correlación entre la formación y los sentimientos (0,294), preocupaciones (0,274) y 

eficacia en la gestión del comportamiento (0,241), y siendo medias con respecto a la 

correlación entre la formación y las actitudes (0,469), la eficacia en la aplicación de 

estrategias inclusivas (0,325) y la eficacia en la colaboración (0,431). 

H5: Hemos hecho la prueba de correlación entre la experiencia y cada uno de los 

factores de las dos escalas, tiendo obtenido resultados que muestran que las 

correlaciones son positivas, siendo bajas con respecto a la correlación entre la 

experiencia y las preocupaciones (0,250), así como la eficacia en la gestión del 

comportamiento (0,283), y siendo medias con respecto a la correlación entre la 

experiencia e los sentimientos (0,307), las actitudes (0,402), la eficacia en la aplicación 

de estrategias inclusivas (0,336) y la eficacia en la colaboración (0,353).    

H6: Hemos hecho la prueba de correlación entre el conocimiento de la ley e cada uno 

de los factores de las dos escalas, tiendo obtenido resultados que muestran que las 

correlaciones son positivas, siendo bajas con respecto a la correlación entre el 

conocimiento de la ley e las preocupaciones (0,280), y siendo medias con respecto a la 

correlación entre el conocimiento de la ley y los sentimientos (0,378), la eficacia en la 

aplicación de estrategias inclusivas (0,461) y la eficacia en la gestión del 

comportamiento (0,406). Hay una fuerte correlación entre el conocimiento de la ley y 

las actitudes (0,508), así como en la eficacia en la colaboración (0,523). 

H7: Hemos hecho la prueba de correlación entre el grado de confianza para enseñar a 

alumnos con NEE y cada uno de los factores de las dos escalas, tiendo obtenido 

resultados que muestran que las correlaciones son positivas, siendo medias con respecto 

a la correlación entre el grado de confianza y los sentimientos (0,413), las 
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preocupaciones (0,329), así como la eficacia en la gestión del comportamiento (0,440), 

y siendo fuertes con respecto a la correlación entre el grado de confianza e las actitudes 

(0,536), la eficacia en la aplicación de estrategias inclusivas (0,512) y la eficacia en la 

colaboración (0,542).   

H8: Para confirmar esta hipótesis, hemos utilizado la prueba de correlación entre el 

factor 1 de la escala SACIE (sentimientos) e los factores 1, 2 y 3 de la escala TEIP. 

Observamos que hay una correlación positiva entre los factores en estudio, siendo 

media en los tres casos, destacándose el factor 2 (0,441) como la correlación más 

robusta. Las correlaciones entre los tres factores de la escala TEIP son positivos altos.   

H9: En esta hipótesis hemos utilizado la prueba de correlación entre el factor 2 de la 

escala SACIE (actitudes) e los factores 1, 2 y 3 de la escala TEIP. Observamos que hay 

una correlación positiva entre los factores en estudio, siendo media en el caso de los 

factores 1 y 3 y alta en el caso del factor 2 (0,530). 

H10: Para confirmar la hipótesis H10, hemos utilizado la prueba de correlación entre el 

factor 3 de la escala SACIE (preocupaciones) y los factores 1, 2 y 3 de la escala TEIP. 

Observamos que hay una correlación positiva entre los factores en estudio, siendo 

media en los tres casos.  

H11: Hemos utilizado la prueba de correlación (correlación de Spearman) entre la 

escala SACIE (sentimientos, actitudes y preocupaciones) y la escala TEIP. Observamos 

que hay una correlación positiva y alta entre las dos escalas (0,542). 

H12: La prueba U de Wilcoxon-Mann-Whitney, nos permite observar que existen 

diferencias significativas en las respuestas con respecto tanto a la escala SACIE (U = 

7595,5; Z = -9,852; p< = 0,001) como a la escala TEIP (U = 12877; Z = -6,382; p< = 

0,0001). A través del estudio de las medidas de tendencia central, observamos que las 

diferencias entre las respuestas dadas por los docentes de educación especial y por los 

docentes de educación regular son considerablemente diferentes. Las respuestas de los 

docentes de educación especial tuvieron niveles más altos, tanto en la escala SACIE 

(M= 3,037; dp= 0,383; Md=3,067), como en la escala TEIP (M= 5,091; dp= 0,402; 

Md=5), en comparación con las de sus pares de la educación regular, también en la 

escala SACIE (M= 2,514; dp= 0,378; Md=2,467) y en la escala TEIP (M= 4,597; dp= 

0,756; Md=4,722).   
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Discusión de los resultados 

 Con respecto a las características demográficas, la muestra se compone 

principalmente de profesores con 40 años o más (87%). Aunque sepamos que hay un 

número cada vez menor de profesores jóvenes que ingresan al sistema, nos sorprendió 

que sólo 11 profesores (2%) tuviesen 29 años o menos. En cuanto al sexo, creemos que 

la muestra sigue la tendencia de la población, ya que registramos respuestas de 472 

mujeres (76%) y 134 hombres (22%). Esta situación refleja la realidad de las escuelas 

donde los profesores son mayoritariamente mujeres. Preguntamos a los encuestados qué 

nivel de formación tenían y observamos que, en su mayoría (76%) tienen licenciatura. 

También hemos identificado el grupo de reclutamiento a que pertenecen los profesores 

incluidos en la muestra, pudiendo identificar inmediatamente que el grupo de enseñanza 

más numeroso es el del primer ciclo, con 111 respuestas (18%). Sin embargo, y puesto 

que es un grupo que es el mismo para todos los niveles de educación, dado que son 

profesores generalistas que enseñan en mono-docencia, podemos considerar que, 

aunque más numeroso, no sea lo más significativo. Creemos que el más significativo es 

el grupo de Portugués, ya que han respondido al cuestionario 52 docentes (8%), seguido 

del grupo de las Matemáticas, tiendo respondido, en este caso, 26 docentes (4%). 

También es importante destacar que el grupo de la educación especial constituye 13% 

de la muestra. 

 Observamos que un número muy significativo de docentes (46%) considera 

tener un dominio medio de la ley aplicable al proceso inclusivo. De los restantes, 27% 

consideran que su dominio de la ley es bueno, mientras 7% lo consideran muy bueno. 

Podemos decir que los profesores, en su mayoría, dominan la ley de una manera 

satisfactoria, ya que sólo 18% consideran tener un dominio débil y 2% afirman no 

conocer la ley. Queremos señalar, sin embargo, que 13% de los encuestados son 

docentes de educación especial y que, de estos, ni todos consideran tener un muy bueno 

conocimiento de la ley. En cuanto al nivel de la formación, consideramos también que 

la muestra tiene un alto nivel de formación, ya que sólo 29% consideran no haber tenido 

formación en el área de la enseñanza de alumnos con NEE. En realidad, la mayoría 

(54%) manifiesta haber tenido formación y 16% consideran tener un alto nivel de 

formación en esta área. Los docentes encuestados han revelado tener un grado de 

confianza muy satisfactorio en sus competencias para enseñar a alumnos con NEE. Los 

datos muestran que sólo 17% consideran que su grado de confianza es débil y 3% muy 

débil. Así, 80% de los encuestados afirman tener un grado de confianza entre los niveles 



Resumen Completo 

XXXVII 

 

medio y muy bueno. Cabe destacar que, tal como notado en el análisis de los datos 

relativos a la formación, observamos que sólo 11% de los docentes dicen tener un grado 

de confianza de nivel muy bueno, lo que excluye de este nivel algunos docentes de 

educación especial que constituyen 13% de la muestra. Observamos que sólo 6% no 

tienen ninguna experiencia. Los restantes 94% han reportado tener un nivel de 

experiencia medio (algún) o alto. Destacamos, sin embargo, que aunque tenemos un 

total de 39 profesores que nunca han enseñado a alumnos con NEE, sólo 20 profesores 

han declarado tener un grado muy débil de confianza en sus competencias en este 

aspecto. Subrayamos, por tanto, que nuestra muestra se compone de una abrumadora 

mayoría de docentes con experiencia en la enseñanza de alumnos con NEE, teniendo 

buenos conocimientos de la ley aplicable, un buen nivel de formación y confianza 

suficiente en sus competencias para enseñar a estos estudiantes, lo que, a nuestro juicio, 

contribuye de manera inequívoca para que el análisis de los datos sea más confiable e 

interesante.  

 Como se ha mencionado, hemos querido evaluar qué tipo de relación existía 

entre estas últimas variables y el nivel de educación a lo que pertenecen los profesores y 

hemos observado que, como era de esperarse, los profesores de educación especial 

tienen medias más altas, tanto en lo que respecta a la formación, como al conocimiento 

de la ley, y también relativamente a los grados de confianza y de experiencia. De los 

restantes grupos, observamos que son los profesores del segundo ciclo de la educación 

básica que tienen mejores conocimientos, formación, talento y experiencia para la 

enseñanza de los alumnos con NEE. Los docentes de la educación preescolar son los 

que siguen de cerca y los docentes de los niveles más altos de la educación (tercero 

ciclo y secundario) son los que se declaran a sí mismos como teniendo más dificultades 

en estas áreas. Estos resultados, de hecho, corresponden a otros estudios sobre el mismo 

tema, como refieren Gilmore et al., (2003) cuando afirman que la formación de base de 

los profesores influye positiva y negativamente en su postura sobre la inclusión, siendo 

los más entusiastas los docentes de los niveles más básicos de la educación y enseñanza. 

Lo mismo es dicho por Ward et al., (1994). Considerando que la formación puede ser 

una variable que influye de forma positiva el grado de confianza, así como el nivel de 

conocimiento de la ley aplicable al proceso inclusivo, a través del análisis de las 

medidas de tendencia central, observamos que, efectivamente, los docentes que declaran 

tener menos formación son también los que tienen menos conocimiento de la ley y un 

menor grado de confianza para enseñar a los alumnos con NEE. Los resultados mejoran 
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a medida que el nivel de educación aumenta. Esta conclusión es coherente con las 

perspectivas formuladas por varios autores, perspectivas que, por lo demás, tuvimos la 

oportunidad de debatir (Ainscow, 1995; Meijer, 2003; Schön, 1998; Tiballi, 2003).  La 

experiencia en la educación y enseñanza de alumnos con NEE, parece también ser 

esencial para que el proceso inclusivo sea concretado (Duhaney, 1999; Fullan & 

Hargreaves, 2001; Avramidis et al., 2007; Bergamaschi, 2007; King et al., 2008; Salend 

& Randoll, 2008). Hemos intentado relacionar el nivel de experiencia con el 

conocimiento de la ley y el grado de confianza de los docentes para enseñar a los 

alumnos con NEE y observamos que la experiencia, así como la formación, parece ser 

crucial en el proceso inclusivo, puesto que un nivel más bajo de experiencia está 

asociado a un nivel más bajo de conocimiento de la ley y a un grado de confianza más 

bajo. A medida que aumenta el nivel de experiencia, aumentan también los niveles de 

conocimiento de la ley y el grado de confianza para enseñar a los alumnos con NEE. 

En cuanto a la verificación de las hipótesis 1, 2, 3, 4 y 12, que afirman que hay 

diferencias entre las variables relativas a las características socio-demográficas de la 

muestra y las variables relativas a los factores identificados en las escalas SACIE y 

TEIP, observamos que, en cuanto a la H1, que afirma existieren diferencias entre las 

respuestas de los profesores con edades y sexos diferentes, que la hipótesis se confirma 

en lo que respecta las respuestas relacionadas con los factores 1 y 2 de la escala SACIE 

(sentimientos y actitudes, respectivamente) y 1, 2 y 3 de la escala TEIP (eficacia en la 

aplicación de estrategias inclusivas, eficacia en la colaboración y eficacia en la gestión 

del comportamiento, respectivamente). Sin embargo, la hipótesis no se confirma en lo 

que respecta el factor 3 de la escala SACIE (preocupaciones). En cuanto a la edad, 

observamos también que, aunque la hipótesis se confirma en lo que respecta a los 

factores 2 de la SACIE y 2 y 3 de la TEIP, lo mismo no ocurre con respecto a los 

factores 1 e 3 de la SACIE y 1 de la TEIP. Mediante un análisis de las medidas de 

tendencia central, nos demos cuenta de que existen diferencias de posición 

relativamente a los factores de las dos escalas, en particular que los docentes más 

jóvenes expresan sentimientos e actitudes menos positivas, en comparación con sus 

pares de mayor edad, pero, por otra parte, expresan niveles de preocupación mayores 

que sus colegas de mayor edad. En cuanto a las percepciones de auto-eficacia, los datos 

muestran que los docentes de mayor edad tienen niveles de auto-eficacia más altos que 

los docentes más jóvenes. En este sentido, recordaríamos Bzuneck (1996) cuando ha 

demostrado que los docentes de mayor edad consideraban que la eficacia personal era 
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más alta, y por lo tanto, más eficaz su acción aisladamente. También Badri et al., (2012) 

han evidenciado las diferencias en las percepciones de auto-confianza entre los docentes 

de edades diferentes. 

En cuanto al factor de la edad, observamos que la investigación realizada en el 

ámbito no corrobora los datos que recogemos en nuestro estudio. Revisamos algunos 

autores que hemos citado en la discusión teórica para recordar que los estudios han 

demostrado que los profesores más jóvenes son los que tienen actitudes más favorables 

a la inclusión. Varios estudios recientes han confirmado consistentemente que los 

profesores más jóvenes tienden a adoptar posiciones más favorables a la inclusión de 

alumnos con necesidades educativas especiales (Avramidis et al., 2007; Bornman & 

Donohue, 2013; Gal et al., 2010; Munson, 1986; Subban & Sharma, 2006). Es una 

revelación de nuestro estudio que, aunque no consideremos sorprendente, se convierte 

en interesante por no confirmar los datos recogidos en otros estudios. Creemos, sin 

embargo, que es algo muy natural, ya que suponemos que los profesores de mayor edad 

son también los docentes con más experiencia, que acumularan un nivel mayor de 

formación y que, al mismo tiempo, se perciben como más aptos para enseñar a los 

alumnos con dificultades. Aunque puedan ser menos entusiastas en la aplicación de 

nuevas reformas, los docentes de mayor edad son docentes más eficaces. En cuanto al 

sexo, observamos también que los hombres son menos positivos relativamente a los 

sentimientos, así como relativamente a la percepción de auto-eficacia en las estrategias 

y en la colaboración, revelándose, al contrario, más positivos en lo que respecta a las 

preocupaciones y la eficacia en la gestión de comportamientos disruptivos, lo que es 

consistente con las conclusiones de otros estudios a que se ha ya hecho referencia en el 

debate teórico (Thomas, 1985; Aksamit et al., 1987; Eichinger et al., 1991; Avramidis 

et al., 2000; Forlin, 2001; Opdal et al., 2001; Alghazo et al., 2004; Antoniou et al., 

2006; Romi & Leyser, 2006; Schwarzer & Hallum, 2008; Klassen & Chiu, 2010).  

En H2 considerase haber diferencias en las respuestas de los profesores que 

enseñan en niveles de educación y enseñanza diferentes. Como hemos tenido la 

oportunidad de mencionar anteriormente en la presentación de los resultados, se 

confirma la hipótesis, ya que se han constatado diferencias significativas en este 

aspecto. Verificamos también que la mayor diferencia se registró al nivel del factor 2 de 

la escala SACIE (actitudes). Los profesores del preescolar han sido los que tuvieron 

actitudes más positivas hacia el proceso inclusivo y los índices disminuyeran a medida 

que los niveles de educación aumentaran. Este resultado es comparable a los estudios 
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realizados sobre el mismo tema, en particular los desarrollados por Gilmore et al. 

(2003), que llegaran a la conclusión de que después los docentes del preescolar, han 

sido los profesores del primer ciclo de la educación básica los que han demostrado 

aceptar mejor el modelo inclusivo y, por último, los docentes de la denominada 

educación media, que en Portugal corresponde al último ciclo de la educación primaria. 

También Schumm & Vaughn (1991) y Vaughn & Schumm (1994), han mostrado que 

los profesores de la educación fundamental eran más propensos a planificar trabajos 

individuales, materiales alternativos y una evaluación individualizada do que los 

profesores de la educación secundaria. También con respecto al nivel de la educación, y 

como ya se ha mencionado, consideramos la educación especial como uno de esos 

niveles y hemos obtenido resultados bastante significativos en la comparación de 

respuestas con los pares del preescolar y de los niveles primario y secundario. Este 

resultado es consistente con el conocimiento que ha surgido en estudios realizados con 

profesores en las áreas de la educación especial y de la inclusión (Ainscow, 1995; 

Minke et al., 1996; Meijer, 2003; Schön, 1998; Tiballi, 2003; Avramidis et al., 2007; 

Bergamaschi, 2007; King et al., 2008; Salend & Randoll, 2008). 

Observamos que la H3 es verdadera, ya que hay diferencias significativas entre 

las respuestas de cada uno de los grupos. Notamos también que hay una tendencia clara 

para resultados más satisfactorios relativamente a las respuestas de los profesores 

generalistas y menos satisfactorios de los profesores de ciencias humanas y exactas, 

siendo que los de ciencias exactas son los que parecen más preocupados e con actitudes 

menos favorables a la inclusión. Son también los que tienen percepciones más bajas de 

auto-eficiencia. En este sentido, recordamos Avramidis et al. (2000) cuando refieren 

que los estudios realizados muestran que los profesores que han hecho cursos de 

ciencias exactas tienen actitudes significativamente menos positivas sobre la inclusión, 

en comparación con los grupos de docentes que han hecho cursos de ciencias humanas. 

Alghazo et al. (2003) refieren resultados idénticos en entrevistas realizadas a profesores 

de la educación superior. Ya los grupos de generalistas tienen que ver con aspectos que 

ya hemos discutido, particularmente los que están relacionados con la educación 

especial y con el hecho de que los profesores de la educación preescolar y del primer 

ciclo tienen una formación generalista y trabajan en mono-docencia. Debe señalarse que 

hemos encontrado en los resultados una evidencia sobre la cual parece no haber 

referencias en otros estudios, y que se refiere a los docentes de artes que, en nuestro 

estudio, muestran ser profesores muy entusiastas con respecto al proceso inclusivo. 
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Como hemos dicho, fue el grupo de los generalistas que se hay destacado con resultados 

más significativos en todos los factores de las dos escalas. Sin embargo, hay que 

mencionar que los profesores de artes tuvieron resultados muy similares e incluso 

superiores a los de los generalistas con respecto al factor 3 de la escala TEIP (eficacia 

en la gestión del comportamiento). 

Debemos afirmar, desde este momento, que, con respecto a las calificaciones, la 

H4 no se confirma. De hecho, los resultados nos indican que no hay diferencias 

significativas en este aspecto. Profundizando la cuestión, creemos que el resultado tiene 

que ver con el hecho, que ya mencionamos, de que la gran mayoría de los docentes tiene 

una licenciatura. En realidad, las frecuencias con respecto a másteres y doctorados son 

tan bajas que ni siquiera sería pertinente explorar más a fondo esta cuestión. En cuanto 

al nivel de formación en la enseñanza de alumnos con necesidades educativas 

especiales, los resultados son completamente distintos, porque hay diferencias 

significativas entre las respuestas de los docentes que consideraron no haber tenido 

formación y los que consideraron tener un nivel medio y alto de formación. Como 

hemos mencionado, no es sorprendente que la formación produzca diferencias en la 

manera como los profesores perciben sus actitudes, sentimientos, preocupaciones y 

auto-eficacia, con relación a la inclusión (Ainscow, 1995; Meijer, 2003; Schön, 1998; 

Tiballi, 2003). 

Para confirmar la H5, hemos analizado los datos y hemos obtenido resultados 

que nos indican haber una relación positiva entre el grado de experiencia de los 

profesores y sus respuestas en los tres factores de cada una de las escalas. Curiosamente, 

y como ha sucedido con relación a la formación, en los factores 3 de la SACIE y 3 de la 

TEIP, la correlación es positiva pero baja, mientras en los demás factores se mantiene 

positiva, pero más alta. Llegamos a la conclusión que el grado de formación y 

experiencia de los docentes interfiere claramente en sus respuestas, de una forma más 

ligera en las preocupaciones y en la percepción de eficacia en la gestión de 

comportamientos disruptivos, y más fuerte en los sentimientos, actitudes y percepciones 

de auto-eficacia en la aplicación de estrategias inclusivas en la colaboración. La 

formación y la experiencia se pueden relacionar con las preocupaciones, pero de manera 

no tan linear como con las actitudes o con los sentimientos, o incluso con las 

percepciones de auto-eficacia que se relacionan con metodologías o prácticas 

específicas con alumnos con NEE. De manera similar, se puede inferir que, en lo que 

respecta a la gestión de comportamientos en el aula, la experiencia y la formación 
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específica en la enseñanza de alumnos con NEE no se materializa en una correlación 

fuerte. Llegamos a comprender que son competencias que, aunque relacionadas, no son 

necesariamente relacionadas o directamente relacionadas. La gestión del 

comportamiento es una competencia de los docentes en general y no sólo de los 

profesores de educación especial o de los que tienen alumnos con NEE. 

Las preocupaciones, a nuestro juicio, se relacionan con la formación, pero de 

manera inversa, porque si el docente está mejor formado y es más experimentado no 

presenta preocupaciones tan fuertes acerca del proceso inclusivo. Los resultados 

también han demostrado que los profesores más experimentados y mejor formados son 

los profesores que tienen actitudes más positivas hacia la inclusión y, del mismo modo, 

están conscientes de que pueden desarrollar estrategias diversas, y por lo tanto, 

inclusivas. También estos profesores revelan estar convencidos de que pueden 

desarrollar un trabajo colaborativo, tanto con técnicos de la escuela como de la 

comunidad con el fin de satisfacer las necesidades presentadas por los alumnos con 

NEE. La cuestión de la colaboración entre los agentes de la inclusión se plantea a 

menudo en la literatura especializada, siendo consensual que el trabajo más fructífero es 

lo que se desarrolla en colaboración (Thomas, 1985; Ward et al., 1994; Ward & Le 

Dean, 1996; Cook et al., 1999; Fullan & Hargreaves, 2001; Sil, 2004; Rose & Forlin, 

2010; Barata et al., 2011; Forlin et al., 2011). 

Hemos comprobado que la H6 es verdadera, ya que, aplicado el coeficiente de 

correlación de Spearman, verificamos que hay una correlación media y alta entre la 

mayor parte de las variables en cuestión. La relación entre el nivel de conocimiento de 

la ley sobre inclusión y las preocupaciones de los docentes es más baja, como 

efectivamente se esperaría si se supone que una mayor información genera una menor 

preocupación. Verdaderamente significativas son las relaciones entre el conocimiento 

de la ley y las actitudes, así como la eficacia en la colaboración. Es una fuerte relación 

que, a nuestro juicio, se justifica por el conocimiento que genera confianza. Un profesor 

más seguro es el profesor que presenta también una actitud más positiva y que está 

dispuesto a trabajar con otros profesionales para asegurar que sus estudiantes tengan las 

respuestas que les corresponden por ley. Aunque también fuertemente relacionados, los 

factores que se relacionan con estrategias, ya sean de enseñanza o de gestión del 

comportamiento, no presentan resultados tan expresivos, posiblemente porque el 

conocimiento de la ley no es un factor que influye tan fuertemente el aspecto 

pedagógico. En cuanto a este aspecto, recordamos que Forlin et al. (2011) reportaron 
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haber descubierto que el aumento del conocimiento sobre la ley y las políticas relativas 

a la inclusión mejora la confianza y ayuda a responder a las preocupaciones de los 

docentes sobre el estrés asociado con el hecho de tener alumnos discapacitados en sus 

aulas. Ahora, si el conocimiento de la ley hace con que los docentes se sientan más 

cómodos en el proceso inclusivo, significa también que demuestran actitudes más 

positivas. 

La relación entre el grado de confianza en sus propias competencias y las 

percepciones de eficacia de los docentes también ha sido estudiada por varios autores 

(LeRoy & Simpson, 1996; Antoniou et al., 2006; Schwarzer & Hallum, 2008; Klassen 

& Chiu, 2010; Forlin et al., 2011). Además, como hemos notado, la H7 se confirma, ya 

que existe una relación positiva, confirmada por la prueba del coeficiente de relación de 

Spearman. Hay también fuertes diferencias en las respuestas de los docentes que han 

identificado grados de confianza distintos. Considerase que la confianza, generalmente, 

está relacionada con la formación, la información y la experiencia y, por lo tanto, nos 

parece interesante observar que, con respecto a las preocupaciones, existe una relación 

mucho más fuerte que en las hipótesis que hemos analizado anteriormente. Esto nos 

permite afirmar que los docentes que se sienten más seguros son los que sienten menos 

preocupación y, del mismo modo, si se sienten más seguros, piensan ser capaces de 

gestionar mejor el comportamiento de los alumnos dentro del aula. Los resultados 

muestran que existe una correlación alta con respecto a esta variable y las actitudes, la 

eficacia en la aplicación de estrategias y la eficacia en la colaboración. En otras 

palabras, está claro que un docente que se siente más seguro, siente también que es 

capaz de desarrollar estrategias inclusivas que pasan por un trabajo colaborativo. Estos 

son los docentes que también tienen actitudes más favorables a la inclusión. Nos parece 

que no debemos olvidar que la confianza no es un proceso que dependa solamente de 

las competencias personales, pero de las competencias, actitudes y condiciones de cada 

contexto (Gufsky, 1987; Booth, 1995; Ainscow, 1998; Filidoro, 2001; Verdugo, 2009). 

La H8 es verdadera, ya que podemos observar que hay una correlación entre los 

cuatro factores de valores considerados medios. En realidad, los sentimientos, como 

hemos mencionado en la parte teórica, son expresiones afectivas que se basan en la 

emoción y en la cognición humana (Damásio, 2004; Santos, 2008), mientras las 

percepciones de auto-eficacia pueden ser entendidas como juicios sobre sus propias 

capacidades (Bandura, 1986, 1993), no siendo, por lo tanto, difícil de comprender la 

fuerte relación que existe entre las variables en cuestión.  
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Factores como la ansiedad, los sentimientos de bienestar o de conforto influyen 

de forma muy marcada los sentimientos que los profesores puedan expresar sobre el 

proceso inclusivo (Bandura, 1986, 1993; Forlin, 2001; Ross & Bruce, 2007). Por lo 

tanto, la relación que hemos encontrado entre la expresión de sentimientos y las 

percepciones de auto-eficacia se justifica en la medida en que la eficacia personal es la 

expresión de un comportamiento funcional, influido también por factores externos, 

como el comportamiento de los alumnos, las condiciones del medio ambiente, el tiempo 

y el espacio (Ashton, 1985; Gufsky, 1987). Esto justifica que el valor más alto obtenido 

en nuestros resultados sea lo de la correlación positiva entre los sentimientos y la 

eficacia en la colaboración, ya que este factor se enfoca en las relaciones del profesor 

con otros agentes, siendo estos profesionales, familiares u otras personas. Los 

profesores que expresan sentimientos más optimistas son los que utilizan estrategias 

más adaptadas a sus alumnos y que tienen más facilidad para relacionarse en trabajo 

cooperativo, obteniendo resultados más optimistas y mejores tajas de eficacia. La 

relación entre sentimientos y eficacia requiere también la reflexión sobre la tarea, sobre 

el acto pedagógico, lo que resulta en profesores con mayor facilidad en la interpretación 

y en la comprensión de la práctica de la escuela inclusiva (Minke et al., 1996; Schon, 

1998; Ross & Bruce, 2007; Campanudo, 2009). 

Por lo tanto, la confirmación de la H8 refuerza nuestra hipótesis de que la forma 

como los docentes ven la presencia de alumnos con NEE, muchas de ellas derivadas de 

discapacidades, influye, de manera decisiva, las percepciones que tienen sobre su 

eficacia como profesores de estos estudiantes. Por otro lado, también hemos vicho 

anteriormente que la auto-eficacia se relaciona de forma muy fuerte con la confianza 

que los profesores sienten en sus competencias como profesores inclusivos. La 

correlación entre confianza y eficacia en la colaboración ha sido también de las más 

fuertes obtenidas en los datos de nuestro estudio. Es, por tanto, interesante que 

tengamos demostrado la fuerte relación entre confianza, sentimientos y trabajo 

colaborativo. La actitud puede considerarse un estado de preparación mental y la auto-

eficacia es un juicio acerca de nuestras propias competencias, del nuestro desempeño 

profesional (Bandura, 1993; Tedesco, 1999; Lima, 2002). Los resultados muestran que 

existen correlaciones de grado medio, siendo las más fuertes entre las actitudes y el uso 

de estrategias diferenciadas, así como las estrategias de colaboración. Por definición, 

diríamos que la confirmación de esta hipótesis coincide con la relación entre los 

mecanismos involucrados en la formación de la actitud, como idea, emoción y acción, 
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así como las percepciones de eficacia en encontrar estrategias adecuadas a los alumnos 

con NEE, ya que la percepción de auto-eficacia también se somete a un control del 

comportamiento que es percibido por los profesores (Verdugo, Randol). 

La actitud de los profesores es crucial en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, influyendo, así, la práctica educativa. Por otro lado, la auto-eficacia es una 

creencia basada en la influencia que el profesor es capaz de tener en el aprendizaje y en 

el éxito de cada estudiante (Ritter, 1989; Tedesco, 1999; O’Donughue & Chalmers, 

2000; Rief & Heinburge, 2000; Weisel & Dror, 2006). Ahora, es comprensible el 

porqué de la relación entre la actitud de los profesores con respecto a la escuela 

inclusiva hacer depender, o influir, sus creencias de auto-eficacia, en este caso, la 

eficacia en la utilización de estrategias diferenciadas, capaces de responder a las 

necesidades de cada estudiante en particular. La relación de la variable actitudes es 

también muy fuerte con la variable eficacia en la colaboración. A nuestro juicio, se 

justifica esta relación positiva ya que las actitudes se basan en concepciones que los 

profesores van construyendo y que, como lo sabemos, hacen resultar, o no, el proceso 

inclusivo (O’Donughue & Chalmers, 2000; Sharma et al., 2012). El proceso inclusivo 

implica la construcción de una red de apoyo que se estructura y funciona conjuntamente 

para que las soluciones más convenientes se puedan encontrar, sin embargo no siempre 

las más fáciles.  

En la H10 constatamos que existe una relación positiva entre las preocupaciones 

expresadas por los docentes con respecto a la inclusión y sus percepciones de auto-

eficacia, sea en la utilización de estrategias diferenciadas, en la utilización de estrategias 

colaborativas o en la competencia para controlar comportamientos disruptivos en el 

aula. Los valores obtenidos revelan ser una correlación no tan fuerte como la 

demostrada en las H8 y H9. De hecho, podría sorprendernos esta relación positiva entre 

preocupaciones y creencias de auto-eficacia. Aparentemente, un profesor preocupado no 

tendrá altos niveles de auto-eficacia. No obstante, cuando hemos hecho la revisión de la 

literatura sobre estos temas, nos hemos dado cuenta de que las preocupaciones de los 

docentes no tienen que ver sólo con la inseguridad en sus aptitudes profesionales. En 

general, los profesores, y en lo que respecta la educación de alumnos con NEE, tienen 

preocupaciones acerca de la falta de recursos, de la falta de cooperación institucional o 

entre pares y familias, de la falta de leyes o leyes inadecuadas y de la falta de apoyo de 

la comunidad en general (Scruggs & Mastropieri, 1996; Bzuneck, 2000; Forlin & 

Chambers, 2011). Pero esas preocupaciones se sitúan en el contexto en el que los 
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profesores trabajan y no son percibidas como una variable psicológica distintiva e 

inherente al propio profesor (Bandura, 1997). Es comprensible, por lo tanto, que las 

creencias de auto-eficacia no estén inversamente relacionadas con las preocupaciones, 

ya que una gran parte de esas preocupaciones sean ajenas a la acción del profesor.    

Hemos comprobado, sin embargo, que la relación entre la variable 

preocupaciones y la auto-eficacia no es tan acentuada como las que hemos observado 

previamente (sentimientos y actitudes). Creemos que eso se debe al otro aspecto de las 

preocupaciones de los profesores. Las preocupaciones que están relacionadas con la 

falta de formación, la falta de tiempo, el posible aumento de la carga de trabajo y una 

mayor responsabilidad por el éxito de los alumnos (Scruggs & Mastropieri, 1996; 

Bzuneck, 2000; Sharma et al., 2007; Forlin & Chambers, 2011). Contrariamente a las 

mencionadas previamente, este tipo de preocupaciones es inherente al propio profesor. 

En realidad, el profesor no se preocupa con su competencia, pero con la falta de 

condiciones para la mejorar y adaptar al contexto inclusivo. Un profesor que no sea 

debidamente capacitado o no sea capaz de manejar su tiempo, es un profesor que suele a 

ser inseguro y, por lo tanto, a tener percepciones más bajas de auto-eficacia. Una baja 

percepción de auto-eficacia es contagiosa, es decir, puede influir a quien está a su 

alrededor, lo que resulta en dudas que los profesores pueden sentir acerca de sus 

competencias pedagógicas. Recordamos que la auto-eficacia es la función más poderosa 

en la creación de las condiciones para el éxito de los estudiantes (Tschannen-Moranet et 

al., 1998; Sharma et al., 2007; Forlin & Chambers, 2011). Por lo tanto, podemos 

entender que la relación entre las preocupaciones y la auto-eficacia presenta una 

dualidad de factores en juego que puede ser responsable por la relación positiva menos 

fuerte entre las variables en cuestión. Bandura (1997) es positivo cuando afirma que la 

auto-eficacia es una creencia orientada al futuro, es decir, proyectada en las acciones 

futuras del profesor. Las preocupaciones son, a su vez, también una proyección de las 

dificultades enfrentadas por el profesor en la práctica de la inclusión. Así, podemos si 

duda decir que el proceso de auto-persuasión del profesor es necesario para liberarlo de 

las preocupaciones que interfieren en su creencia de eficacia. No sólo hemos 

correlacionado cada uno de los factores de las dos escalas, sino también hemos 

realizado la correlación entre las dos escalas, confirmando la H11. En realidad, existe 

una relación positiva y alta entre las respuestas a las cuestiones de la escala SACIE y las 

respuestas a las cuestiones de la escala TEIP. De hecho, no nos sorprende esta relación 

tan marcada, ya que, como hemos estado debatiendo en la discusión de las hipótesis 
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anteriores, hay razones fuertes para que la expresión de sentimientos, actitudes y 

preocupaciones de los profesores sobre la escuela inclusiva esté estrechamente 

relacionada con sus percepciones de auto-eficacia, al nivel de las estrategias 

pedagógicas, de las estrategias de colaboración y de su capacidad de gestión de 

comportamientos disruptivos en el aula. 

La H12 es verdadera. Hay diferencias significativas entre las respuestas de los 

profesores de educación especial en comparación con las de los profesores de la 

educación regular. Tanto en relación con la escala SACIE, como con la escala TEIP, las 

diferencias son significativas, siendo que los docentes de educación especial tienen 

índices más altos que sus pares de la educación regular. Como hemos mencionado 

anteriormente, hay muchos estudios que tienden a reforzar la idea de que las 

calificaciones de educación especial adquiridas en cursos de formación inicial o de 

formación continuada están relacionadas con una menor resistencia a la práctica 

inclusiva (Center & Ward, 1987; Clough & Lindsay, 1991). Hay muchos autores que 

pueden relacionar actitudes y prácticas más positivas con la formación, en particular la 

formación especializada (Shimman, 1990; Beh-Pajooh, 1992; Schalock & Verdugo, 

2002; Meijer, 2003; Coutsocostas & Alborz, 2010; Bornman & Donohue, 2013). Hay 

que notar que, para nosotros, los resultados relacionados con la escala SACIE han sido 

menos sorprendentes, quizás porque ya existe una literatura considerable sobre sus 

factores, do que los resultados obtenidos a partir de las respuestas a la escala TEIP. Las 

percepciones de auto-eficacia, menos exploradas en la literatura, se volvieran más 

interesantes para nosotros, especialmente en las relaciones establecidas con las otras 

variables identificadas en nuestro estudio. Podemos decir que estamos de acuerdo con 

Bandura (1997) cuando defiende que la auto-confianza es algo que merece estudios más 

numerosos y profundizados, hasta por la importancia que presenta, tanto en el área que 

hemos estudiado, como en otras áreas relacionadas con la docencia. 

 

Conclusiones 

 Los datos obtenidos están en línea con los que han sido mostrados en estudios 

previos con profesores, utilizando instrumentos iguales o similares, o intentando 

averiguar sus opiniones y percepciones sobre los mismos sujetos. Resaltamos algunos 

aspectos que nos han sorprendido, como el hecho de que los docentes de mayor edad 

son los más entusiastas en la educación inclusiva, el hecho de que los docentes con 

formación inicial en artes tienen actitudes más positivas, mayor confianza y menos 
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preocupaciones, y destacamos también la particularidad de los docentes con formación 

específica, como los docentes sólo de educación especial, no se destacaren con más 

fuerza, en comparación con sus pares de la educación regular. Con respecto a los 

resultados que hemos obtenido relacionando los sentimientos, actitudes y 

preocupaciones de los profesores con sus percepciones de auto-eficacia, hemos llamado 

la atención sobre el hecho de que, como era de esperar, la relación ser positiva entre los 

sentimientos y las actitudes con la auto-eficacia e inversa entre las preocupaciones y la 

auto-eficacia. Sin embargo, lo que creemos ser muy interesante es el hecho de que esas 

relaciones son más pronunciadas, en primer lugar con la eficacia en las estrategias de 

colaboración con los otros actores de la educación inclusiva, en segundo lugar con la 

eficacia en las estrategias de enseñanza diferenciada y, en tercer lugar, con la eficacia en 

la gestión de comportamientos disruptivos en el aula. Creemos que estos tres aspectos 

están relacionados con las principales características de la escuela inclusiva. Desde el 

principio, los dilemas identificados por Norwich (cit. in: Marchesi, 2001), el dilema del 

plan de estudios común y el dilema de la identificación. Estos dilemas están en línea 

con lo que algunos de los otros autores identifican como los pilares de la escuela 

inclusiva (Wang, 1994; Gallagher, 1995; Correia, 2003). 

 Si la eficacia en las estrategias está relacionada con la cuestión del plan de 

estudios común, la eficacia en la colaboración está, a nuestro juicio, relacionada con la 

apropiación del discurso inclusivo y, por lo tanto, con la cuestión de la identificación de 

los alumnos y de la descentración del problema del individuo para el contexto. 

Entendemos también que la eficacia en la gestión de comportamientos en el aula se 

relaciona de muy de cerca con otro factor que subyace a la escuela inclusiva, la 

necesidad que todos los alumnos aprendan juntos, en ambientes inclusivos, diseñados 

para acoger la diversidad, es decir, el factor contexto es llamado a establecerse como 

otro de los pilares en la construcción de la educación inclusiva. Por último, no podíamos 

dejar de pensar que, aunque muy modestamente, nuestro estudio podrá contribuir a la 

discusión sobre el futuro de la escuela inclusiva. Creemos que los docentes, que deberán 

ser cada vez más reflexivos e agentes, deberán imponer sus puntos de vista sobre el 

camino a trazar con respecto a la escuela inclusiva, de manera que las reformas y las 

medidas de política sean resultado, no sólo de la voluntad de los responsables políticos, 

sino también de las posiciones de los principales agentes educativos que resultan de la 

práctica de la reflexión, de la discusión y del know-how.      
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INTRODUÇÃO 
 

 

O trabalho que ora apresentamos, e que resume toda a revisão de literatura e 

trabalho de campo que desenvolvemos, pretende abordar a problemática da escola e da 

prática da inclusão, focando-nos naqueles que consideramos os seus principais agentes, 

os professores. 

O nosso quotidiano é desenvolvido em contextos cuja diversidade cultural é cada 

vez mais exaltada e a inclusão mais praticada, a equidade abre espaço para uma prática 

docente cada vez mais livre e construída para ir ao encontro das necessidades de todos 

os alunos em geral e de cada aluno em particular. É o apogeu da pedagogia 

diferenciada. O conceito de inclusão cada vez mais se alarga, universalizando-se e 

tornando-se um conceito que, pela naturalidade com que o devemos encarar, faz parte, 

naturalmente de realidade humana. 

Diríamos que não existem hoje escolas no nosso país que não se afirmem como 

escolas inclusivas, esquecendo, por vezes, a separação entre objetivos de natureza 

académica e objetivos de natureza funcional. Na verdade, a separação entre o ser e não 

ser inclusivo é artificial, pois sabemos que a inclusão é indissociável de uma sociedade 

justa e equitativa. O que podemos considerar normal é um ambiente em que fazer parte 

de um grupo implica compartilhar interesses e aprendizagens feitas no interior desse 

mesmo grupo. 

As interações entre indivíduos produzem a sociedade, que, por sua vez, 

testemunha o surgimento da cultura, e que retroage sobre os indivíduos através dessa 

mesma cultura. Para as organizações, esta prática deve conduzir ao reconhecimento e à 

legitimação de novas práticas, reconhecendo e respondendo às necessidades 

diversificadas das pessoas, respeitando os diversos estilos e ritmos (Morin, 2000). 

Ao falarmos de inclusão, escola inclusiva e prática inclusiva, falamos da ação 

dos professores, enquanto atores neste contexto. A sua ação revela-se então de uma 

importância fundamental, uma vez que ao considerarmos a escola como sendo o local 

onde crianças e jovens fazem as aprendizagens académicas e talvez até as sociais mais 

importantes da sua vida, e considerando também que quem tem a competência de 

planear e implementar as estratégias de ensino curriculares e extracurriculares são os 
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professores, estes interferem de forma decisiva na prática da inclusão e, 

consequentemente, no sucesso da mesma. 

No que à realidade das escolas diz respeito, e apesar de questões académicas e 

funcionais que se levantam e que se concretizam como dificuldades na ação dos 

professores, consideramos que o processo não foi definitivamente travado ao longo dos 

últimos anos, observando-se, no entanto, o avanço para processos que se podem 

considerar verdadeiramente inovadores. Wieviorka (2002) relata que a análise das 

relações entre currículo, formação e trabalho docente, resultou numa proposta 

conceptual daquilo a que chamam o triângulo da diferença, proposto como 

compreendendo três componentes interligadas que definem o espaço teórico da 

diferença: identidade coletiva; o indivíduo moderno; o sujeito.  

Assim, e no momento em que em Portugal se discutem, de novo, as políticas de 

educação especial, o nosso estudo pretende ir um pouco além da mera questão da 

inclusão, que nos parece já vulgarizada. O estudo que realizámos vai ao encontro da 

perceção que temos quanto ao papel que os docentes, verdadeiramente, têm 

desempenhado no processo inclusivo. Ambicionamos contribuir para uma discussão que 

urge fazer, ou seja, encontrarmos um ponto de partida, onde possamos recomeçar o 

processo e reconcetualizá-lo, de modo a que ele surja da vontade dos agentes 

educativos, da necessidade dos alunos e, portanto, de amplo processo de 

consciencialização e cooperação entre todos os atores da comunidade educativa. 

Relembramos a afirmação de Alexandre Cristo (2013: p. 84) “Não existe nenhuma 

fórmula mágica que investe um sistema educativo perfeito que possa ser criada e 

reproduzida pelo mundo, garantindo-se assim o êxito de todos os alunos”. Na verdade, 

o sistema educativo não é algo estático, fruto de políticas que sejam emanadas desde os 

órgãos de decisão governamental. O sistema educativo é um processo dinâmico, em que 

os agentes têm a responsabilidade de conduzir e alterar, refletindo sobre ele. 

O objetivo do estudo que nos propusemos realizar é perceber de que modo têm 

os professores contribuído para a construção da escola inclusiva. E ainda, de que modo 

podemos perspetivar a sua ação no futuro, alterando caminhos, caso necessário, para se 

consolidar o processo inclusivo, implicando os professores, como os seus principais 

obreiros. 

Se a educação e os aspetos que lhe estão associados refletem os níveis de 

desenvolvimento dos países, observamos que o processo evolutivo dos sistemas 

educativos do mundo ocidental foi pautado essencialmente, por reformas centralizadas, 
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dependendo os seus avanços e retrocessos da ausência de diretivas burocráticas. 

Todavia, a urgência de mudança, veiculada e exigida hoje pelos diferentes quadrantes 

sociais tornou pública a ineficácia das medidas e reformas centralizadas, senão na sua 

totalidade, pelo menos em parte e, na verdade, nem sempre os que exigem tornam claro 

o que pretendem por mudança. Segundo Glatter (1992:p.  14) “termos como mudança, 

inovação e aperfeiçoamento são muito ambíguos, uma vez que não têm apenas 

conotações técnicas, mas também políticas, e que a maior parte das tentativas de 

mudança e inovação estão associadas a determinados valores.” 

Considerando esta perspetiva que introduz na discussão o conceito de inovação e 

mudança relacionada com a alteração de valores, concordaremos que nem sempre as 

políticas e a técnica vão ao encontro das reais necessidades, surgindo até com 

frequência um efeito perverso que consiste na mais rápida alteração de valores e 

contextos sociais, resultando num desfasamento das medidas por atraso na sua 

implementação. Talvez por isso, Gil (2001) refira que a mudança é algo intelectual e 

emocionalmente exigente, requerendo diversas aprendizagens exigindo competências 

aos níveis do conhecimento, sensibilidade, adesão e empenhamento. 

Se a escola detém em si o poder de mudar, inovar, decidir, as questões adensam-

se ainda mais quando observamos que os níveis de sucesso que apresenta, indicadores 

seguros da qualidade do processo de ensino aprendizagem, vêm caindo para patamares 

alarmantes. Já em 1976, Benavente constatava que os países ocidentais se debatiam com 

baixos níveis de sucesso nas suas escolas, ao mesmo tempo que se preocupavam com a 

crescente desigualdade dos alunos provenientes de diferentes meios sociais. E se na 

época a entrada na escola de populações provenientes de meios díspares era recente, 

hoje essa realidade está longe de ser nova. 

Contudo, não partiremos do princípio que, não sendo novo, o problema se 

encontra solucionado ou mesmo esbatido. Sabemos que paira ainda sobre nós a 

influência da escola dita tradicional que, sendo elitista, era uma escola de sucesso, 

irradiando os alunos que não obtinham esse sucesso. Carbonaro (1992) classificava essa 

antiga escola como fornecedora da cultura de elite, parte de um universo simbólico, que 

inspirava o terror reverencial. Mas o autor acrescenta também que esta instituição 

deixou de servir as sociedades que se democratizaram, assumindo a necessidade de uma 

relação não necessariamente carismática, mas contratual da organização escolar. A 

antiga escola recebeu populações que nunca a haviam frequentado, deixando de ser 
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geradora de sucesso e perdendo o estatuto quase sagrado que manteve desde a idade 

média.  

A escola das certezas corresponde à escola da primeira metade do século XX, 

que pôde funcionar como uma instituição que, a partir de um conjunto de valores 

estáveis que lhe eram imanentes, produzia cidadãos conformes com um modelo cívico 

preestabelecido. Durante esse período, apesar do seu carácter vincada e assumidamente 

elitista, a escola não aparecia comprometida com a produção de injustiças sociais, 

favorecendo até alguns percursos de mobilidade social ascendente em função de fatores 

como o mérito. 

A partir de meados dos anos 70 do século passado, a conjuntura socioeconómica 

e cultural dos países do ocidente conduziu a que, relativamente à escola, à euforia 

sucedesse o desencanto. Paradoxalmente, a democratização do acesso à escola 

comprometeu-a com a produção das desigualdades sociais (Bourdieu & Passeron, 

1970), sem que, ao mesmo tempo, lhe permitisse cumprir as promessas que assumira 

(Boudon, 1973). Não podendo continuar a apresentar-se como uma instituição justa 

num mundo injusto, a escola está condenada a fazer subir os níveis de frustração dos 

seus alunos e, por extensão, da comunidade em que se insere (Dubet, 1999). 

No nosso país, o final do século passado foi marcado por políticas de incerteza e 

paradoxo. A conjuntura socioeconómica conduziu a, por um lado uma inflação dos 

diplomas, acompanhada de menor oferta de emprego e, por outro à criação e acesso a 

percursos escolares cada vez mais longos, ao mesmo tempo que se assistia a uma cada 

vez maior sensibilidade a fenómenos designados por exclusão escolar, a interpretar no 

sentido de exclusão relativa. Os esforços desenvolvidos para fazer cumprir a 

escolaridade obrigatória, confrontam-se com os resultados da investigação sociológica, 

segundo os quais o diploma terminal dessa mesma escolaridade obrigatória é aquele que 

conheceu uma desvalorização mais rápida e acentuada (Grácio, 1986, 1997; Dubet, 

1996) 

A escola pretende ser hoje um local vivo e ativo, interagindo com a sociedade 

que a envolve e recria constantemente, atuando em função dos seus objetivos 

pedagógicos, constantemente inseridos nos seus contextos e realidades. Será impossível 

isolar a ação pedagógica dos universos sociais que envolvem a escola, uma vez que é 

sabido que as variáveis sociais, culturais e familiares interferem no sucesso dos alunos. 

As diferenças que as crianças apresentam à entrada para a escola rapidamente se 

transformam em desigualdades se a estrutura e funcionamento da instituição escolar não 
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permitirem oportunidades de sucesso. Cabe à escola, acionando os necessários 

mecanismos pedagógicos e organizacionais, dar resposta a todas as situações e 

necessidades dos alunos (Nóvoa, 1992) Esta mudança na ação consiste numa verdadeira 

mutação de carácter qualitativo ilustrando as verdadeiras exigências de uma educação 

de qualidade para todos. 

Após a Conferência de Salamanca, ocorrida em Espanha, em 1994, as questões 

que se prendem com a heterogeneidade e diferença no seio da escola, passaram a ser 

reconfiguradas pelo termo “Inclusão”, um conceito que integra em si toda a inovação e 

mudança que acabamos de discutir, oferecendo também, uma base teórico-prática para a 

ação, não só ao nível das políticas e medidas educativas, mas, também, ao nível da ação 

das comunidade, das escolas, envolvendo os órgãos de decisão administrativa e 

pedagógica, professores, psicólogos e restantes profissionais. O debate passou, assim, a 

ser feito em torno do conceito e fundamentos da inclusão, numa atitude sequencial, 

relativamente àquilo a que se praticava até então, ou seja a “Integração”. A integração 

refere-se a colocar o aluno numa escola regular, providenciando as adaptações e apoios 

necessários, enquanto a inclusão se refere a toda uma reestruturação da oferta educativa 

que promova a apropriação dessa oferta por todos quantos a frequentam, incluindo 

aqueles que possam ter deficiências significativas (Kunc, 1992). Este conceito evidencia 

e promove o respeito pela diversidade como um estado natural do ser humano (Bayliss, 

1997). 

Concordando com Loreman et. al. (2007a), diríamos que a educação inclusiva 

envolve alunos de uma ampla gama de origens e capacidades de aprendizagem com os 

seus pares em escolas regulares que necessitam de se adaptar e mudar a maneira de 

trabalhar, a fim de atender às necessidades de todos esses alunos. A inclusão é uma 

filosofia baseada na noção de justiça social que defende a igualdade de acesso a todas as 

oportunidades educacionais para todos os alunos, independentemente da presença de 

diferença. 

Relativamente ao papel do professor, consideramos que ele terá de passar por 

um bom senso social, que pode espelhar ou contrariar comportamentos amplos da 

sociedade. Numa escola que deixou de ser o veículo de transmissão e aclimatização 

cultural para passar a ser um instrumento de educação para e pela cultura, aos 

professores cabe a difícil tarefa de fazer reconhecer aos alunos a existência da cultura de 

que são fruto e essa consciencialização só surge no seio da relação com os outros, uma 



Introdução 

60 

 

vez que a identidade nasce da tomada de consciência diferenciada e da própria diferença 

(Pinto, 1991). 

Bronfenbrenner (1079) acreditava que o elemento chave que faz a diferença para 

os alunos em risco de necessidades é uma intervenção oportuna e concertada, fruto de 

um compromisso de confiança com os professores e outros agentes educativos. O 

microssistema escolar exige que os professores observem e ouçam atentamente os 

alunos, interpretando os sinais do seu comportamento. É necessária uma relação adulto-

criança, respeitosa, mas flexível, para que a criança se sinta livre para expressar as suas 

emoções.  

O objetivo da educação inclusiva é oferecer aos alunos com NEE o apoio de 

colegas, professores e outros agentes com a finalidade de os ajudar a melhorar o seu 

desempenho académico e social. A relação do professor com o aluno influencia 

determinantemente o sucesso ou o fracasso desta abordagem (Bronfenbrenner, 1979).  

Assim, é importante aprofundar o conhecimento e a atitude relativamente ao 

processo de inclusão dos alunos com NEE nas classes regulares, bem como o impacto 

que essas atitudes provocam na relação professor-aluno e no processo ensino-

aprendizagem. 

Na construção da inclusão escolar, uma das questões que se coloca à partida é 

precisamente o modo como uma escola com uma população heterogénea pode ser 

atendida eficazmente pelos professores que, muitas vezes, ainda usam os esquemas, as 

tradições e as inércias profissionais, num contexto educativo que ainda fundamenta as 

suas práticas em modelos que não estão preparados para trabalhar a diversidade e a 

diferença. Outra questão que continua a ser fundamental, prende-se com o modo como 

os professores colocam a questão da inclusão dos alunos com necessidades educativas, 

os que a colocam centrada nos problemas e incapacidades do aluno e os que entendem 

que esse mesmo problema se deve colocar de modo oposto, ou seja, na dificuldade que 

a escola e a sociedade enfrentam para educar todos os alunos, incluindo os que 

apresentam diferenças. A este propósito, Larrosa & Skliar (2002) sugerem uma 

pedagogia do diálogo, da harmonia, da empatia, não para terminar com as diferenças, 

mas, para manter a tensão entre elas, compreendendo que é da tensão que emerge a 

criação de algo novo e a possibilidade de uma nova ordem, que subverte o caos. Não se 

trata de caracterizar o que é a diversidade e quem a compõe, mas, sim, de compreender 

melhor como as diferenças constituem os seres humanos. 
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Há que questionar se os professores com atitudes mais cautelosas quanto à 

inclusão se revelam como professores com relações mais difíceis com os alunos com 

NEE. Interessante também, será apurar de que modo veem os docentes a sua relação 

com estes alunos e de que modo avaliam a sua eficácia enquanto professores de alunos 

com deficiência. A implementação do processo inclusivo está relacionada com a 

perceção dos professores quanto à relação professor-aluno, bem como à perceção que 

eles possam ter quanto à qualidade dessa relação. 

Alguma conceções teóricas, tais como a teoria da aprendizagem social ou a 

ecologia do desenvolvimento humano têm sido usadas para orientar os estudos feitos 

sobre esta matéria e ajudar a melhor entender e prever o comportamento dos agentes 

educativos. Tanto a ecologia do desenvolvimento humano como a teoria da 

aprendizagem se interessam pela observação dos comportamentos em ambientes 

naturais, pretendendo explicar o comportamento humano em termos de interação 

recíproca entre influências cognitivas, comportamentais e emocionais. A ligação entre 

estas três perspetivas irá ajudar a demonstrar como atitudes e senso de eficácia da parte 

dos professores podem ser traduzidos em ação (Bandura, 1995; Ajzen, 1991; 

Bronfenbrenner, 1979). 

A prática da inclusão de alunos com NEE em escolas regulares tem conquistado 

um espaço na agenda internacional cada vez mais alargado e aprofundado, porém 

parece estar longe de ser um assunto que reúna todos os consensos e, mais importante, 

que esteja esgotado em práticas adequadas. Há mais de trinta anos que as investigações 

feitas por diversos autores (Avramidis & Norwich, 2002; Forlin, 2001; Harvey & 

Green, 1984; Forlin et. al., 2009; Williams & Algozzine, 1979) sobre a matéria 

concluíram que o grau em que a inclusão é bem-sucedida depende em grande parte das 

atitudes e vontade dos professores e do modo como possam acolher e envolver os 

alunos nas suas salas de aula, providenciando-lhes a possibilidade de aprendizagens 

significativas. Os professores com atitudes positivas em relação à inclusão, usam não só 

estratégias de ensino que beneficiam todos os alunos numa sala de aula, mas também 

apresentam, influências positivas sobre as atitudes e práticas de quem os rodeia. 

Semelhantes conclusões levam-nos a perceber que a atitude dos docentes é ainda mais 

importante, uma vez que ela tem o efeito de contágio.  

Muitos professores mantêm reservas sobre a inclusão de crianças com NEE nas 

suas salas de aula, uma vez que sentem que não estão bem preparados. Os professores 

precisam não só dos conhecimentos e competências adequadas, mas, também, de 
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disposições positivas para com a inclusão, se quiserem ser professores de inclusão 

eficazes. Isto é particularmente importante uma vez que os professores também agem 

como modelos para a aceitação de inclusão, que por sua vez promove uma maior 

aprovação dos alunos nas suas aulas (Forlin et. al., 2010). 

Estudos internacionais recentemente divulgados, e referidos por Stella et. al., 

(2010), têm estudado as atitudes dos professores para com a educação inclusiva, 

concluindo haver uma diferença significativa entre a atitude dos professores dos países 

orientais e ocidentais. É interessante perceber que, enquanto nos países ocidentais, os 

docentes demonstram uma atitude mais positiva para com o processo inclusivo, os 

professores dos países orientais, demonstram uma atitude mais compreensiva para com 

os alunos com deficiência. 

Embora reconhecendo que os professores precisam de uma base sólida teórico-

educacional, bons conhecimentos e habilidades necessárias para se tornarem professores 

inclusivos, eles devem ser capazes também, de reconhecer, respeitar e recuperar a 

diversidade cultural presente na sala de aula com uma visão que vai além de 

simplesmente reconhecer diferença. Assim, a fim de melhorar as atitudes dos 

professores no sentido de incluir os alunos com NEE, há que aumentar a sua perceção 

de autoeficácia e diminuir as suas preocupações sobre a inclusão, criando maiores 

oportunidades de se envolver com os alunos diferentes. 

A inovação educacional, a nova escola, a escola inclusiva, necessita de agentes 

educativos consonantes com os fundamentos teórico-filosóficos que sustentam os novos 

olhares sobre a educação. É neste contexto que desenvolvemos o nosso estudo, tentando 

contribuir para uma melhor compreensão das práticas educativas, bem como das 

condicionantes que interagem no sucesso ou insucesso da população escolar como um 

todo. 

O trabalho que ora apresentamos estrutura-se da forma mais usual neste género 

de trabalhos académicos, ou seja, uma primeira parte onde consta a revisão de literatura 

que pretende clarificar as questões e os conceitos que consideramos fundamentais, e 

uma segunda parte, onde é apresentado o estudo empírico. 

Na primeira parte, constituída por dois capítulos de aprofundamento teórico, 

debatemos, num primeiro capítulo, o percurso socioeducativo da inclusão, procurando 

conhecer as bases que sustentam o processo em curso atualmente nas escolas. No 

segundo capítulo, debruçamo-nos mais sobre a prática da inclusão, os seus fundamentos 

em termos pedagógicos e o papel que se espera dos professores na construção e 
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desenvolvimento da escola inclusiva. Abordamos também as perceções que estes 

agentes de educação apresentam, não só sobre as vantagens e desvantagens da escola 

inclusiva, mas também sobre a sua ação no âmbito do processo de construção e vivência 

dessa mesma escola inclusiva. 

A segunda parte é constituída por um capítulo destinado a apresentar as nossas 

opções metodológicas, os resultados que obtivemos e ainda analisar e debater os 

resultados, à luz dos fundamentos teóricos. Finalmente, procuraremos tecer as 

conclusões que nos merecem os resultados que apresentaremos, conjugados com toda a 

discussão teórica que desenvolvemos. 

Importante será referir desde já que o nosso estudo foi feito seguindo a 

metodologia quantitativa, tratando-se de um estudo descritivo. O instrumento de recolha 

de dados é um questionário que foi respondido por professores em exercício nas escolas 

de gestão pública e privada, existentes por toda a Região Centro do nosso país. 

Inquiriram-se os professores sobre a sua opinião quanto às suas atitudes, sentimentos e 

preocupações, relativamente à inclusão, bem como as suas perceções de eficácia, 

enquanto professores inclusivos. 

Os resultados que obtivemos, espelham assim a situação vivida nas escolas, 

podendo, embora de forma necessariamente cautelosa, concluir-se que tais resultados 

poderão ser semelhantes a estudos que cubram todo o território nacional. 

Pretendemos, como dissemos, contribuir para a consolidação de um desígnio 

que, não só é nacional, como humano, o de construir escolas e sociedades 

verdadeiramente inclusivas. “A qualidade de vida presente e futura é o objetivo. A 

qualidade de vida implica autonomia por parte de sujeitos ativamente construtores dos 

seus próprios destinos, jogados nos contextos em que todos os outros indivíduos jogam 

também os seus. A obrigação de todos os agentes educativos é assegurar que esse jogo 

é justo e que nele todos têm oportunidades iguais” (Capucha, 2010: p. 47). 
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1. O DESAFIO DA ESCOLA INOVADORA 

 

 

om frequência ouvimos falar, nos meios educativos e na sociedade em 

geral, da crise em que mergulhou a educação em Portugal, da 

necessidade de mudança, da alteração de metodologias, modelos, 

práticas e atitudes.  

A frequência com que se debatem estes assuntos é tão grande quanto a falta de 

resposta às questões que se equacionam. Os discursos mais vulgarizados surgem 

frequentemente menos bipolarizados em torno de duas pseudo teorias predominantes: 

uma espécie de revivalismo de cariz saudosista, que pretende os efeitos práticos de 

velhos e diferentes contextos e, em oposição, a negação de práticas experienciadas, 

muitas vezes defendendo o impreciso baseado em suposições que nem sempre se 

apresentam lógicas ou que encontram significados em suportes teóricos contraditórios.  

Quando a educação formal, que inicialmente era reservada às elites, passou a ser 

uma possibilidade, também, para as camadas médias e as classes trabalhadoras, 

afirmou-se a inegável importância histórica da expansão quantitativa dessa mesma 

educação formal que resultou na inclusão de clientelas antes marginalizadas das 

instituições escolares. Acerca deste assunto, Sanfelice (1989: p. 30) refere que “as 

escolas públicas, aos poucos, chegam aos mais distantes lugares, embora sob muitos 

aspetos não possam ser qualitativamente muito apreciadas”. 

C 
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Evidentemente que, ao mesmo tempo em que as diferentes camadas sociais se 

fizeram mais percetíveis no interior dessa escolarização, revelaram-se também, os 

mecanismos de seletividade que acompanharam a expansão quantitativa da educação 

formal: abandono escolar, insucesso, empobrecimento dos currículos e relações 

pedagógicas com défices democráticos, poderiam ser exemplos a assinalar. 

O alargamento da escolaridade obrigatória a grupos cada vez mais diversificados 

e complexos de alunos, lançou à escola o desafio de aceitar a diferença e de responder 

eficazmente às necessidades individuais de todos os alunos, garantindo-lhes a 

possibilidade de sucesso educativo. Ora, os sistemas educativos, ainda assentes numa 

perspetiva massificadora e coletivista, deparam-se forçosamente com um vasto leque de 

problemas, sendo um dos mais preocupantes do insucesso escolar, traduzido num 

número significativo de crianças que apresenta variadas dificuldades em se adaptar às 

condições requeridas pela escola e em atingir os resultados escolares esperados, 

tornando-se vítimas de exclusão (UNESCO, 1996).  

Esta situação é agravada, ainda, pelo prolongamento da escolaridade obrigatória 

que, paradoxalmente, em vez de melhorar, intensifica muitas vezes a situação dos 

jovens mais desfavorecidos socialmente ou com incapacidades. Não será, pois, de 

estranhar que um dos temas mais vivamente tratados em educação tem sido a inclusão, 

uma vez que suscita fortes sentimentos em professores, encarregados de educação de 

alunos com e sem dificuldades, investigadores e outros profissionais (Vaughn & 

Schumm, 1995). 

A reformulação da política da escola resulta da obrigação de ser garantido o 

acesso à educação e à justiça social para todos, para além de haver de respeitar que as 

necessidades de alguns alunos se contrapõem às necessidades dos professores e das 

próprias escolas em si, de modo a poderem encontrar as melhores e mais adequadas 

respostas. Como refere Bénard da Costa (1996), em face de um problema de insucesso 

escolar, o mais importante não é saber qual é a deficiência da criança, ou a problemática 

da sua relação, mas a forma como a escola se organiza para responder ao desafio. 

O recente conceito de escola para todos foi o provocador da falência dos 

sistemas antigos. A invasão do sistema escolar pelas diferentes proveniências e estratos 

sociais fez com que os valores dos que agora o frequentam não se adaptassem às 

características veiculadas pela instituição escolar. “A instituição escolar que promoveu 

o acesso massivo à escolarização como instrumento de políticas públicas baseadas na 

“igualdade de oportunidades” está ela também profundamente afetada pelas mudanças 



O Desafio da Escola Inovadora 

71 

 

do seu contexto” (Alves et al., 2001: p. 149). Parafraseando Benavente (1976: p. 7), “o 

que se passa na escola só se explica pelo que se passa fora dela”. 

Segundo Alves & Canário (2004), o mal-estar difuso, assinalado a partir do final 

dos anos sessenta, a que se convencionou chamar a crise da escola, corresponde a um 

défice de legitimidade e de sentido que é indissociável das mutações sofridas pela 

instituição escolar ao longo do século XX. Estas mutações podem ser sintetizadas numa 

fórmula segundo a qual a escola passou de um contexto de certezas para um contexto de 

promessas, situando-se hoje num contexto de incertezas (Alves et al., 2001), permitindo 

esta fórmula dar conta de forma acelerada e contraditória, durante os últimos quarenta 

anos
1
. Tentando traçar um perfil da escola que construímos e vivenciamos, revelando as 

suas dificuldades e facilidades de modo a, paulatinamente, poder encontrar a resposta 

para cada um dos indivíduos que a compõem, abordamos alguma literatura que se 

relaciona com a temática da evolução da escola como organização. 

 Cardoso (1996) defende que, na escola portuguesa, terá sido mais importante 

encontrar pontos de chegada e de convergência do que rasgar horizontes e enfrentar 

grandes desafios do futuro. Como resultado, verificaram-se níveis de insucesso escolar 

significativos que poderão também ser atribuídos ao desajuste organizacional do 

sistema, nomeadamente ao desajuste entre o currículo e as práticas predominantemente 

monoculturais para uma população escolar com características, interesses e expectativas 

muito diferenciadas e afastadas da norma existente. Numa tentativa de oposição à 

corrente assimilacionista
2

, surge, nos finais dos anos de 1960, a ideia de 

multiculturalismo As suas raízes situam-se nos movimentos de mudança ocorridos nos 

                                                 
1
Para além da chegada à escola dos alunos mais pobres, das classes trabalhadoras, chegam também as 

crianças que provêm de culturas diferenciadas. A escola durante décadas foi um local de população 

completamente homogénea em que todos os elementos que dessa homogeneidade discordassem eram 

obrigados a abandoná-la. No caso português, bem como na maioria dos países ocidentais, tratava-se de 

uma escola de população branca, nascida nos territórios nacionais, falando a língua oficial do país e 

professando a religião dominante. Segundo Araújo et al. (1998), em Portugal, este quadro idílico foi-se 

desmoronando, primeiro na sequência do processo de descolonização em que a escola foi obrigada a 

receber elementos estranhos em termos sociais e culturais e, depois, integrando também minorias 

tradicionais, nomeadamente os ciganos, que até então estiveram afastadas dos processos regulares de 

escolarização. No entanto, a escola não soube preparar-se para um contexto plural, aliás previsível numa 

época em que a globalização é a palavra de ordem. Portugal, por razões várias de desenvolvimento 

político e social, passou a ser um bloco político/económico atrativo e polarizador, mas parece não ter sido 

capaz de encontrar soluções adequadas para tal situação.  

 
2
 O assimilacionismo é uma corrente que defende um tipo de ordem e educação sócio cultural e que foi 

dominante nas décadas de sessenta e setenta do século XX, nos países desenvolvidos da Europa e 

América. Esta corrente constata a coexistência de diversas culturas nas sociedades modernas e defende o 

protagonismo de uma dessas culturas sobre as restantes. Defende a unificação cultural, assimilando a 

cultura dominante os elementos das culturas dominadas através de fenómenos de desculturalização e de 

aculturação (Villas-Boas, 2001). 
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anos sessenta do século XX, época em que emergiram de sociedades multiculturais 

resultantes de fenómenos migratórios e de interdependência entre países que haviam 

sido iniciados muitos anos antes. Os movimentos sociais particularizaram a 

reivindicação de direitos cívicos e a revitalização étnica, visando a construção de uma 

sociedade mais aberta, justa e democrática. Estes fenómenos confrontaram, de modo 

nem sempre pacífico, a ordem estabelecida nas escolas, os modelos culturais aceites 

pela classe média dominante que sempre pretendeu, e possivelmente pretende, a 

perpetuação dos seus valores e modelos sociais (Costa, 1993; Villas-Boas, 2001). 

 O conceito de multiculturalismo ou multiculturalidade tem sido amplamente 

debatido pelos seus defensores e opositores. Villas-Boas (2001: p. 163) refere que, 

simplesmente, o termo multiculturalismo é “utilizado para enfatizar o carácter 

heterogéneo das sociedades em consequência da diversidade étnica das respetivas 

populações”. E, concordarmos com Enguita (1996: p. 5) quando diz que “a divisão 

étnica é uma das fraturas mais importantes na nossa sociedade”, percebemos a 

necessidade de encontrar um processo eficaz de contrariar essa “fratura”. Assim, o 

multiculturalismo surge como resposta a essa situação, assumindo-se como um 

movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados no interior de 

sociedades culturalmente maioritárias, reclamando o reconhecimento das suas formas 

particulares de cultura, bem como a sua representação nos panoramas culturais 

nacionais. 

 Cortezão e Pacheco, citados por Villas-Boas (2001: p. 163), definem o 

multiculturalismo como “uma constatação da presença de diferentes culturas num 

determinado meio e da procura de compreensão das suas especificidades”. A ideia 

parece-nos representar um modelo de sociedade plural e tolerante, que respeita as 

diferentes identidades. Considerando que as sociedades modernas ameaçam de forma 

violenta a herança cultural do mesmo modo que ameaçam o meio ambiente, 

consideramos também que “a diversidade cultural não é menos necessária que a 

biodiversidade” (Harmon cit. in Canen, 2002: p. 178). 

A sociedade multicultural é algo de muito mais complexo do que a vivência 

harmoniosa e democrática de diversas culturas, o multiculturalismo “representa uma 

perspetiva que busca desafiar a construção das diferenças e dos preconceitos” (Canen, 

2002: p. 187). Trata-se de um movimento teórico e político que procura encontrar 

respostas para os desafios da pluralidade cultural em todas as áreas que possam 

contribuir para um sucesso a nível organizacional da sociedade. 



O Desafio da Escola Inovadora 

73 

 

 Os fenómenos sociais atuais acontecem em função das realidades que os tornam 

possíveis. O acesso à informação deixou de ser há muito privilégio de alguns, 

democratizando-se e consciencializando todas as partes da sociedade da importância 

que podem assumir num contexto multicultural. Formosinho (1997: p. 131) refere que “ 

a informação caminha no sentido da globalização e homogeneização dos 

comportamentos e hábitos.” Curiosamente, a multiculturalidade não caminha para a 

heterogeneização de hábitos e práticas condizente com a heterogeneização social, pelo 

contrário, parece caminhar para uma uniformização de modelos, inspirados, esses sim, 

em diferentes modos de ver o mundo. Se as sociedades se tornaram diversas, porque são 

multiculturais, a praxis dessas sociedades miscigenou-se, caminhando no sentido da 

prática comum, copiando, de forma inconsciente mas consequente, a tentativa da velha 

ordem estabelecida de homogeneizar. 

 Sendo frutos da sua época e contexto, as escolas tentaram encontrar práticas a 

que chamaram vulgarmente educação multicultural. Para Banks (1993), a educação 

multicultural assume uma dimensão sociocrítca, mas, também, a dimensão pedagógica, 

aliando a ação e a reflexão educativa, encontrando uma forma globalizante de 

articulação das perspetivas curricular, social e organizacional da escola. Trata-se de um 

conceito que parece abarcar toda a formação sistemática, querendo implementar os seus 

objetivos, não só junto dos grupos minoritários, mas também, junto dos maioritários. 

Pretende essencialmente, fornecer uma compreensão das diferentes culturas nas 

sociedades modernas, bem como fomentar um maior poder de comunicação entre as 

pessoas e uma atitude mais adaptada aos contextos da diversidade cultural. Para isso, 

pretende também, fomentar uma maior capacidade de participação dos indivíduos de 

determinada sociedade, interagindo socialmente e, como objetivo final, criar a 

consciência e reconhecer a presença da pertença comum à humanidade: a sociedade 

multicultural. Apesar desta ser a ideia generalizada nas sociedades modernas, a escola 

não tem outro caminho a escolher que não seja o da educação multicultural pelo que é 

fácil compreender o dilema que se coloca à escola de hoje, reconhecendo a existência de 

uma tensão real entre a tendência uniformizadora, fruto de anos de experiência e 

mesmo, em muitos casos, da pressão de determinadas forças vivas da sociedade e a 

tendência pluralizadora, introduzida pela chamada democratização dos sistemas 

educativos. As diversidades sociais e culturais que traduzem sempre diferentes 

expectativas em relação à escola, traduzem-se também, e de forma mais direta, em 
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outras tantas diversidades individuais que importa atender de forma diferenciada dentro 

da sala de aula. 

 A nossa convicção vai ao encontro de que a escola não é mais o cenário onde se 

repetiam os preconceitos e as tenções de carácter étnico, mas sim uma organização 

essencial na produção da cultura que é precisamente o elemento que distingue as 

diferentes presenças étnicas. De acordo com Enguita (1996), existem três funções 

básicas da escola: “a qualificação, a socialização e a seleção”, visando a formação de 

indivíduos, membros de uma nação e participantes num sistema político e social 

concreto.  

  A escola multicultural
3
 passa por ir mais além do que aquilo a que Cardoso 

(1996) chamou de “integracionismo”. O autor preferiu este termo ao de 

multiculturalismo, nomeadamente no que se refere à educação, já que este modelo 

previa a integração de diversas etnias, culturas, grupos minoritários, num conjunto 

pluralista que deveria ser conduzido ao sucesso através de pedagogias adequadas.  

 A formalização do conceito de educação multicultural parece ser claramente um 

fenómeno americano. Costa (1993) refere que a literatura anglo-saxónica persiste em 

falar de multiculturalismo e educação multicultural. No entanto, a literatura francófona 

apresenta preferencialmente o conceito de interculturalismo e educação intercultural. A 

diferença parece situar-se na relação que as diferentes culturas estabelecem entre si e no 

modelo seguido para o estabelecimento dessas relações. Assim, o interculturalismo 

aparece como a forma e a capacidade de comunicação entre culturas, ultrapassando o 

conceito de coexistência entre elas e privilegiando as relações de enriquecimento mútuo 

estabelecido. Clanet, citado por Costa (1993: p. 54), define interculturalidade como “ o 

conjunto de processos _ psíquicos, relacionais, grupais, institucionais…_ gerados pelas 

                                                 
3
 Canen (2002) adverte para as formas redutivas que a educação, chamada multicultural, assumiu no 

passado. Para a autora, o multiculturalismo não pode ser apenas: 

a) “Multiculturalismo reparador” – preocupação em garantir supostas correções e reparações de 

injustiças do passado, esquecendo a garantia efetiva de acesso à escola de identidades plurais; 

b) “Folclorismo” – trata-se da redução do multiculturalismo a uma valorização de costumes, festas, 

receitas e outros aspetos folclóricos e exóticos de grupos culturais diversos; 

c) “Reducionismo identitário” – é uma perspetiva que reconhece a necessidade de combate a 

situações que levam a preconceitos e ao fosso entre culturas. No entanto não é capaz de perceber 

as diferenças dentro das diferenças, ou seja, trabalha a partir de estereótipos como “o negro” ou 

“a mulher” como se fossem algo de universal e único, provocando situações de congelamento 

dessas identidades; 

d) “Guetização cultural” – está intimamente ligada à homogeneização cultural e representa um 

perigo do multiculturalismo pois impede a intercomunicação entre diferentes padrões culturais.  
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interações de culturas, numa relação de trocas recíprocas e numa perspetiva de 

salvaguarda duma relativa identidade cultural dos parceiros em relação”
4
. 

 Revisitando Coll (1997) lembraríamos que a potenciação dos processos 

interativos age significativamente a favor da aprendizagem em todos os alunos, 

inclusive em todos os que apresentam necessidades educacionais especiais, ficando 

esses processos dependentes da atuação do professor, já que ele pode conduzir o clima e 

o estilo das relações psicossociais que são estabelecidas na sala. 

 Parece-nos que os conceitos de multiculturalidade e interculturalidade, 

equacionados sob pontos de vista diferentes, coincidem nos seus objetivos básicos. Na 

verdade, se o multiculturalismo exprime a coexistência de diversas culturas e as coloca 

em plano de igualdade com o fim de promover o pluralismo, neste processo é 

obrigatório que surja algo intrínseco ao conceito de interculturalismo. Na verdade a 

coexistência só por si não resulta em valorização ou promoção efetiva de nada se não se 

derem fenómenos de comunicação e aceitação mútua. Esses fenómenos conduzem a 

situações de compreensão e enriquecimento que redundam, a nosso ver, no pluralismo 

cultural democrático.  

 O ideal do interculturalismo é defendido como algo que valoriza todas as 

culturas, que promove a integração progressiva das minorias e que garante sucesso
5
 

numa igualdade de oportunidades, reconhecendo, deste modo, o carácter multicultural 

das sociedades e organizando-se para promover uma resposta válida a situações sócias e 

históricas de desigualdades. “Tanto na filosofia como na intervenção, o uso do termo 

multiculturalismo sobrepõe-se (na literatura anglo-saxónica) ao de interculturalismo 

(na literatura francesa), na medida em que ambos têm como pressuposto o facto de que 

cada cultura está em permanente mudança por efeito da forma como são construídas e 

modificadas as interações” (Villas-Boas, 2001: p. 164).  

 De qualquer modo, os defensores do conceito de interculturalidade levam-nos à 

ideia de educação intercultural, falando-se mesmo de uma pedagogia intercultural, que 

                                                 
4
 Villas-Boas (2001: p. 180), citando Barbosa refere que o interculturalismo defende pois “ a diversidade 

como uma riqueza a preservar, com vista ao enriquecimento mútuo de uma cultura comum que vai para 

além de uma cultura específica, na medida em que é geradora de novos valores, usos e costumes”. Não 

querendo colocar em causa estes princípios, lembraríamos no entanto, e a propósito, que o conceito de 

multiculturalidade implica também as relações dinâmicas entre as identidades culturais que se assumem 

como fluidas. 
5
 Relativamente ao conceito de sucesso, partilhamos a definição de Graham (1991) que refere terem os 

investigadores da área das atribuições causais identificado as competências do aluno, o esforço 

despendido e o grau de dificuldades da tarefa como as principais causas associadas ao êxito ou fracasso 

escolar. Na maioria das situações, os professores percecionam a aptidão e o esforço como as causas mais 

relevantes. 
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na opinião de Costa (1993: p.54) implica “uma mudança nos modos de regulação em 

funcionamento na escola”. No entanto, se partirmos já de uma situação de aceitação 

mútua das culturas em presença, a pedagogia intercultural vai ao encontro do que se 

pretende com aquilo a que chamamos diferenciação, uma vez que se baseia na 

capacidade comunicativa de ambas as partes, respeitando assim a individualidade de 

cada uma. 

 Como refere Leite (2003) a educação intercultural tem de rejeitar, em primeiro 

lugar, a ideia de cultura única ou mesmo da compensação de défices culturais, terá que 

se orientar por princípios que se fundamentam na igualdade e, especialmente, na 

“aceitação ativa da diferença”. A diversidade cultural de um determinado contexto 

escolar não pode ser vista como um problema, mas sim como um factor importante de 

enriquecimento do contexto.  

A questão da igualdade tem sido, nas últimas décadas, alvo de séria e acesa 

discussão. Os países da Europa Ocidental, tentando desbravar o caminho à possibilidade 

do sucesso de todos os alunos têm partilhado uma conceção educativa global que 

constitui a base e o progresso de uma escola para todos, tendo reformulado a legislação 

sobre educação, suportando-se em quadros de mudança na transição para uma escola 

descoincidente, onde são aceites os que se revelam dissemelhantes. A didática da escola 

para todos pressupõe a educação de “igualdades injustas” e o recurso a “desigualdades 

justas”, ou seja, “desigualizar” para poder igualizar as oportunidades. 

 Baseando-se na ideia de comunicação, a interculturalidade faz sentido no âmbito 

do conceito que Ginzburg, citado por Tura (2002), que o apresentou como 

“circularidade entre culturas”. Trata-se de um relacionamento circular feito de 

influências recíprocas entre as culturas consideradas dominantes e as que se consideram 

dominadas, movendo-se de cima para baixo e de baixo para cima. A noção de 

circularidade entre culturas estabelece uma espécie de mobilidade que só é possível 

através das inter-relações e “intertextualidades” entre culturas. Estes movimentos 

ascendentes e descendentes subentendem as relações estabelecidas entre as hierarquias 

de poder. Em resultado desta circularidade, surge aquilo que Villas-Boas 2001) 

defendeu como o enriquecimento de uma cultura comum
6
. 

                                                 
6
A educação intercultural vai, aliás, ao encontro da ideia de ecologia no desenvolvimento já que o 

contexto, como defendeu Bronfenbrenner, se constitui como elemento fundamental no desenvolvimento 

humano (Portugal, 1992). Martins (2002; 176) refere mesmo que “a educação será intercultural desde 

que se potencialize a inter-relação entre as pessoas de distintas culturas e origens sociais, garantindo 

situações de “encontro” e de relações de convivência, mas sem perda de identidade”. 
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 Não sendo objetivo deste trabalho, debater os pontos de confluência e 

divergência entre os dois conceitos, referiremos, no entanto que o mais importante está 

nas tentativas que ambas as correntes têm desenvolvido para implementar pedagogias 

consentâneas com as ideias e modelos de sociedade que defendem. O respeito pela 

individualidade do outro é, a nosso ver, o primeiro passo para uma escola que é mais 

que uma escola multicultural e mais que uma escola intercultural, é uma escola de 

sucesso para todos os seus alunos e de compensação profissional para todos os 

professores. “Reconhecer e apreciar as diferenças, vencer as barreiras da rejeição e da 

discriminação têm sido alguns dos propósitos a perseguir pela educação multi e 

intercultural” (Peres, 2000: p. 173). 

 Villas-Boas (2001) refere que a educação intercultural aponta para três grandes 

ideias: o ideal da igualdade de oportunidades, o ideal de interculturalismo, e o ideal de 

antirracismo. O segundo e terceiro desses ideais fundamentam-se na valorização, 

integração e garantias de igualdade de acesso às minorias étnicas e culturais e ainda à 

eliminação de manifestações racistas. O primeiro fundamenta-se nas ideias defendidas 

na Conferência de Salamanca em 1994, sobre a qual teremos oportunidade de falar a 

seguir. 

 Ana Maria Bénard da Costa, numa comunicação, em Julho de 2003, no concelho 

da Amadora, falando sobre a preocupação geral em criar escolas que cumpram 

efetivamente o seu objetivo com todos os alunos, referia que as preocupações atuais se 

baseiam “no pressuposto de que as barreiras à aprendizagem podem ter origens muito 

variadas e que a sociedade e as instituições e, de um modo muito especial, os 

componentes do processo educativo (escolas, currículos, estratégias de ensino), são 

opressores, discriminativos e incapacitantes em relação a grande número de crianças”.  

 A autora falava sobre um outro conceito que é fruto da necessidade de alteração 

da organização escolar que é o conceito de escola inclusiva. Ao analisarmos este 

conceito e comparando-o com os outros de que vimos falando, concluímos que 

continuamos a referir-nos a aspetos muito semelhantes, por vezes apenas fruto de 

contextos e fundamentações teóricas díspares, apesar, em todos esses contextos e 

fundamentos, o objetivo de educar a todos com sucesso é claro. 
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2. DA EXCLUSÃO À ESCOLA INCLUSIVA 

 
 

scola inclusiva, inclusão, meio inclusivo, são termos que temos vindo 

com frequência a relacionar com a problemática das crianças e jovens 

com deficiência que frequentam as escolas regulares, associados aos 

termos NEE, dificuldades de aprendizagem, ou outros que, significando a antítese da 

verdadeira escola inclusiva, se têm vindo a impor, paradoxalmente, como justificação 

para as práticas ditas inclusivas. 

 Não pretendemos discutir, pelo menos por agora, as razões que levam a tais 

associações, observamos contudo que, mesmo aqueles que compreendem o espírito da 

inclusão continuam a relacioná-la apenas com a problemática das NEE decorrentes de 

deficiências várias.  

 No entanto, parece ter sido precisamente para colocar um fim na persistência da 

individualização do problema que surgiu a filosofia da escola inclusiva. Podemos 

verificar mesmo que, desde os anos sessenta do século XX, a comunidade educativa 

ocidental iniciou uma caminhada em direção à escola inclusiva, numa tentativa de 

deslocar o fulcro do problema do indivíduo para o contexto. Sabemos que esta 

caminhada é fruto do seu tempo, talvez mais influenciada pela psicologia quando o 

paradigma cognitivista se começou a impor ao tradicional behaviorismo. 

E 



Da Exclusão à Escola Inclusiva 

80 

 

Atualmente, termos como inclusão e inclusivo no contexto educativo, são 

referências obrigatórias para se propiciar um ambiente inclusivo ou escola 

verdadeiramente inclusiva. O mesmo se passa com a associação da inclusão à educação 

especial. Na verdade, quando numa escola se pensa em inclusão, pensa-se na educação 

de alunos com deficiência e, consequentemente, na tarefa quase exclusiva dos docentes 

de educação especial. 

 Convém que, desde já deixemos claro que entendemos que a educação especial 

não é um nível de ensino, mas uma modalidade de educação escolar, um conjunto de 

recursos e serviços educacionais especiais que devem estar à disposição dos alunos que 

dela necessitarem, perpassando transversalmente todos os níveis e modalidades de 

ensino. Assim sendo, os serviços de educação especial deverão estar presentes na 

educação pré-escolar, no ensino básico e secundário e mesmo no ensino superior
7
. 

Sabemos que antes de se falar em inclusão, o conceito que se destacava era o de 

integração aplicado a alunos diferentes numa escola regular. Para Wolfensberger, citado 

por Niza (1996: p. 142) “a integração é o oposto de segregação, consistindo o processo 

de integração nas práticas e nas medidas que maximizam (potencializam) a 

participação das pessoas em atividades comuns (mainstrearn) da sua cultura”. Mais 

uma vez o conceito justifica-se pela negação do seu oposto, a segregação, que no dizer 

de Niza (1996: p. 139), tem raízes nas práticas dos liceus napoleónicas em que os alunos 

eram ensinados como se fossem um só e “o equívoco tem-se arrastado ao longo de todo 

o século XX”. 

 No início do século XX, e na tentativa de se criar um sistema alternativo de 

escolaridade, o desenvolvimento e aplicação das escalas de inteligência de Binet vieram 

aprofundar as barreiras à integração já existentes, baseadas em pressupostos “menos 

científicos”.  

 Na verdade, e na sequência das teorias defendidas por Esquirol
8
, Binet vem, pela 

primeira vez distinguir o ponto de vista psicológico do orgânico: defende um dualismo 

                                                 
7

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) traz uma interessante e desafiadora conceção de 

Educação Especial ao utilizar o termo “pessoa com necessidades educacionais especiais” estendendo-o a 

todas as crianças ou jovens que têm necessidades decorrentes de suas características de aprendizagem. O 

princípio é que as escolas devem acolher a todas as crianças, incluindo crianças com deficiências, 

superdotadas, de rua, que trabalham, de populações distantes, nómadas, pertencentes a minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais, de outros grupos desfavorecidos ou marginalizados. Para isso, sugere 

que se desenvolva uma pedagogia centrada na relação com a criança, capaz de educar com sucesso a 

todos, atendendo às necessidades de cada um, considerando as diferenças existentes entre elas. 
8
 Esquirol afirma que a idiotia decorre de lesões orgânicas que provocam transtornos ao nível da 

inteligência (Zazzo, 1976). 
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metodológico explícito, separando o plano de estudo médico, que se aplica à etiologia, 

do plano de estudo psicológico a que recorre para estudar o grau de inteligência. 

Rejeitando a ideia de Galton
9
, Binet e o seu colega Simon, desenvolveram o primeiro 

teste de inteligência, vulgarizando o conceito de idade mental. A capacidade de 

estabelecer juízos corretos (definição de inteligência de Binet) encontrou-se na base da 

construção da escala. Posteriormente, com Terman, surgiram as escalas de Stanford-

Binet, estandardizadas com crianças americanas. 

 As referidas escalas foram criadas com o objetivo de medir o grau de eficiência 

em situação de aprendizagem, de aquisição de aptidões e resolução de problemas. Estas 

aptidões eram avaliadas em função dos objetivos e exigências de uma escola projetada e 

funcionando para uma camada de população muito específica. Logicamente, aqueles 

que não se adaptavam à escola eram também sinalizados pelas escalas de inteligência. 

Deste modo, nem só as crianças com problemas decorrentes de lesões psicológicas 

foram considerados débeis mentais, também foram considerados todos aqueles que, 

provenientes de meios sociais e culturais diversos, não conseguiam corresponder às 

exigências do tipo de escola vigente. 

 A aplicação das escalas nas escolas europeias e americanas desenvolveu-se 

rapidamente, criando um fenómeno de exclusão dita “científica”. Fundamentadas nas 

escalas e escudadas nos seus resultados, as escolas adquiriram o poder de afastar do 

meio regular uma enorme quantidade de alunos. Assim, ao mesmo tempo que o sucesso 

dos testes progredia, começou a crescer um movimento de contestação às escalas e às 

práticas que delas resultavam.  

 Contudo, a contestação à abordagem psicométrica só adquiriu maior peso após a 

segunda guerra mundial. A utilização dos testes tinha adquirido uma abrangência 

enorme, pois estes testes foram usados exaustivamente durante décadas. Já nos anos 

trinta se considerava não existir nenhum método psicológico que tivesse sido utilizado 

num “âmbito tão vasto e com uma variedade tão grande, para as mais diversas tarefas 

culturais, como os testes de inteligência” (Stern, 1981: p. 406). Esta divulgação atingiu 

proporções verdadeiramente gigantescas e a classificação baseada na psicometria 

começou a suscitar problemas
10

. A administração de testes psicométricos nas escolas 

                                                 
9
 Galton utilizava tarefas sensoriomotoras para medir a inteligência, enquanto que Binet e Simon 

reuniram uma série de tarefas intelectuais para a construção da sua escala (Sprinthall & Sprinthall, 1993). 
10

 Na América, os testes de inteligência chegaram a ser objeto de processos judiciais. Na Califórnia, em 

1979, o tribunal decidiu pela proibição da sua utilização nas escolas e fixou cotas de representação de 
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americanas revelou a existência de um número elevado de crianças com deficiência 

mental ligeira. Essas crianças pertenciam a comunidades étnicas, sócio-económicas e 

culturais desfavorecidas, o que se tornava incompatível com qualquer tipo de etiologia 

orgânica. Em simultâneo, desenvolviam-se perspetivas de que o desempenho intelectual 

era passível de ser alterado através de interações educativas. 

 Como demonstraram os estudos efetuados por Salvia e Ysseldyke, referenciados 

em Sprinthall & Sprinthall, (1993) avaliações baseadas apenas nos testes tornaram-se 

num fator de segregação por terem normas inadequadas e promoverem a discriminação 

entre as crianças.  

 Leite (2003) refere que à explicação baseada no Q.I. para o sucesso ou insucesso 

dos alunos, seguiu-se, após a sua falência em termos pedagógicos e éticos, uma outra 

explicação que se prende com os níveis socioculturais diferenciados, pelo que o 

handicap passou assim de intelectual para sociocultural. No entanto, fundamentalmente 

as reações contra a segregação correspondem a fatores ético-filosóficos, políticos e 

sociais que contribuíram para consolidação da integração: os movimentos críticos 

surgidos nos anos sessenta que acusaram a sociedade como corresponsável na 

rotulagem dos alunos diferentes, responsabilidade essa que se traduzia na definição de 

deficiência como um constructo social, fizeram vingar a ideia de uma única solução: a 

integração (Meijer et al., 1994). 

De acordo com Niza (1996), as estruturas consideradas segregadoras de 

atendimento à população com deficiência pautavam-se pelo modelo médico, com 

prevalência de uma conceção da deficiência vista como doença, tendo como 

preocupação a classificação e categorização por tipos de deficiência, legitimando e 

orientando a colocação no sistema (segregado), em diferentes escolas e classes. Por 

oposição, o conceito de educação integrada tem um modelo educacional de referência e 

consubstancia-se no princípio da normalização, em função do qual todas as pessoas têm 

o direito a levar uma vida o mais normal possível, podendo utilizar os serviços da 

comunidade. Este novo paradigma em educação assenta, do ponto de vista político e 

social, na conceção de que todos os cidadãos, mesmo os deficientes, têm os mesmos 

direitos e como tal deverão frequentar um ensino público adaptado às suas necessidades. 

Quanto ao conceito de exclusão, ele ganha dimensão de fenómeno social a partir 

das publicações de René Lenoir em 1974, em França. Belfiore-Wanderley (1999) 

                                                                                                                                               
grupos minoritários em classes de ensino especial. Essas cotas eram proporcionais à sua representação 

populacional (Elliot, cit. in Albuquerque, 1996). 
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identifica o aparecimento do conceito na segunda metade dos anos oitenta do século 

XX, em trabalhos académicos, especialmente os de Hélio Jaguaribe e também, na 

comunicação social, acompanhando um movimento que se tornou internacional
11

. 

Gentili & Alecar (2003: p. 32), em sintonia com as ideias de Castel (1997), 

referem que nenhum conceito é bom quando é usado para definir tantas coisas ao 

mesmo tempo e acrescenta que a massa de excluídos é tão variada que em boa parte do 

mundo há mais excluídos do que incluídos. A mudança de estado, de minoria para 

maioria resultou ser desastrosa, pois “a soma das minorias acaba sendo a imensa 

maioria. E ser maioria tem seu custo: a transparência”. Deixar de ser visível, visto de 

alguma forma, é o que os autores chamam “normalização da exclusão”. A exclusão 

passa, assim, a ser normal, a fazer parte do quotidiano. 

O grupo dos excluídos vem-se caracterizando, nos dias que correm, como um 

grande aglomerado de desempregados, que diante da situação económica não 

conseguem ser incluídos no processo produtivo, caminhando, pois, a exclusão, na 

atualidade, de mãos dadas com a pobreza. 

Castel et al. (1997), ao aprofundar as discussões a respeito do tema da exclusão 

social, diferencia exclusão de desqualificação social. O desempregado de longa duração, 

o jovem da periferia das grandes cidades e outros intervenientes no drama social atual 

que tem gerado um empobrecimento acelerado vivem sem perspetiva e projeto de vida. 

Na verdade, eles estão privados da inserção plena na sociedade, mas devem ser 

entendidos mais como desqualificados que excluídos. Para Castel
12

 et al. (1997), a 

                                                 
11

Esse conceito tem sido bastante discutido por alguns autores podendo-se destacar o trabalho do 

sociólogo francês Robert Castel que nos diz que o termo tem-se imposto progressivamente na tentativa de 

definir todas as modalidades de miséria do mundo (Castel et al., 1997). Assim, passam a fazer parte dos 

excluídos grupos como os desempregados de longa duração, os jovens da periferia das grandes cidades, 

os sem-abrigo, etc. O autor ressalta que esse tema invadiu, não só os meios de comunicação social, como 

também o discurso político e que, na verdade, tem acontecido um uso inadequado do termo no sentido de 

designar um número imenso de situações diferentes, encobrindo a especificidade de cada uma. Designar 

todos os problemas sociais como exclusão acaba por rotular com uma qualificação puramente negativa 

que designa a falta, sem dizer no que essa falta consiste nem de onde provém. Neste sentido, a situação 

torna-se perigosa, pois é impossível implementar políticas sociais que respondam a categorias sociais que 

não são específicas. 
12

 Este sociólogo francês apresenta-nos uma classificação de três formas qualitativamente diferenciadas 

de exclusão: 

a) Supressão completa de uma comunidade, que se constitui mediante práticas de expulsão ou 

extermínio. Ex: Holocausto do Regime Nazista, regimes políticos de ditaduras, etc.; 

b) Mecanismo de confinamento ou reclusão através de instituições que escondem da sociedade os 

leprosos, os loucos, os deficientes, etc.;  

c) Segregar incluindo que consiste em atribuir um status especial a determinada classe de 

indivíduos, que possuem condições para conviver com os incluídos, mas ocupam uma posição 

inferiorizada, subalterna, de “subcidadãos”. 
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exclusão está mais diretamente associada a uma clientela que se caracteriza por um 

défice pessoal que a tornou inapta a seguir o regime comum. São os inválidos, 

deficientes, idosos economicamente frágeis, crianças em dificuldade, famílias 

monoparentais, etc. É importante citar textualmente o que diz Castel a respeito de 

algumas características da exclusão: “Assim, a exclusão não é nem arbitrária nem 

acidental. Emana de uma ordem de razões proclamadas. Ousar-se-ia dizer que ela é 

“justificada”, se entendermos por isso que repousa sobre julgamentos e passa por 

procedimentos cuja legitimidade é atestada e reconhecida. (...) Quer seja total ou 

parcial, definitiva ou provisória, a exclusão, no sentido próprio da palavra, é sempre o 

desfecho de procedimentos oficiais e representa um verdadeiro status” (Castel et al., 

1997: p. 39). 

Não discutimos sequer que a exclusão social está ligada à exclusão educativa; esta 

significa que nem sequer vão à escola, ou vão à escola e não têm sucesso, ou vão à 

escola e são afastados. Se quisermos, há estas formas todas de insucesso, porque 

aqueles que não vão à escola também têm insucesso, porque simplesmente nem chegam 

a ir lá; por isso é que a palavra «exclusão» é educativa (Alves & Canário, 2004). 

Parece-nos pois, que, no caso da educação, especificamente no que à integração dos 

alunos com dificuldades ou necessidades especiais diz respeito, podemos encontrar, na 

prática das nossas escolas, algum paralelismo com o que acabámos de debater. Não nos 

parece realmente necessário que, com frequência, o termo “inclusivo(a)”, venha 

precedido da palavra “verdadeiramente”! 

Deixemos, no entanto, esta discussão para a retomarmos mais à frente quando 

tivermos oportunidade de debater o conceito de inclusão.  

 

2.1. PERSPETIVA HISTÓRICA 

 

 

A fim de melhor se entender e situar a educativa das pessoas consideradas como 

tendo necessidades especiais na evolução histórica da educação especial em Portugal, 

consideramos indispensável apresentar um enquadramento histórico geral da situação 

portuguesa e situá-la no contexto de outros países ocidentais. Assim, primeiramente 

apresentaremos uma resenha histórica e, de seguida, a situação que se registou em 

Portugal.  
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Ao lançarmos um olhar sobre a educação ao longo da história podemos ver que 

“existe educação desde que há homens sobre a Terra” (Luzuriaga, 1973: p. 11). Dos 

povos primitivos, pode-se dizer que aprendiam por imitação, por co-participação nas 

atividades e rituais das tribos, ou seja, era uma educação espontânea. 

É nas primeiras sociedades civilizadas, com uma organização política, como a 

China, a Índia e o Egito, que começam a aparecer escolas e mestres encarregados de 

transmitir um saber específico às diferentes classes sociais. Como exemplo, podemos 

citar a educação no Egito, quase trinta séculos antes de Cristo, onde os meninos, aos 

seis ou sete anos, iam para a escola.  

Luzuriaga (1973), ao falar da história da educação, afirma que, a princípio, a 

escola era reservada apenas aos filhos das classes superiores, mas depois generalizada e 

dividida em duas classes, as escolas elementares para o povo, e as superiores ou eruditas 

para os filhos dos funcionários. É possível, pois, perceber que o desenvolvimento da 

organização política e social dos povos exige a existência de uma educação 

sistematizada, embora marcada, desde seu início, pela segregação e separação de 

classes. 

Lowenfeld (cit. in Pereira, 1984) apresenta-nos quatro grandes períodos de 

abordagem da dimensão sócio-histórica desta problemática, atribuindo-lhes as seguintes 

designações:  

a) Fase separatista; 

b) Fase protecionista; 

c) Fase emancipatória; 

d) Fase integradora.  

A primeira fase parece comportar duas perspetivas diametralmente opostas 

acerca do modo como eram encarados os indivíduos com deficiência. Por um lado, 

viam-nos como possuídos pelo demónio, espíritos maléficos, produtos do pecado ou 

portadores de mau presságio; por outro, quando passível de ser colocada ao serviço de 

interesses particulares, a deficiência jogava, comparativamente com os outros, um papel 

favorável, considerando-se divinos (trabalhadores exemplares). 

Luzuriaga (1973) refere que a educação em Roma, sofrendo uma forte influência 

grega, evoluiu do sistema de ensino familiar, patriarcal, para a fase de criação de 

escolas. Anteriormente, já existiam algumas escolas na República Romana, mas as que 

havia eram esporádicas ou muito elementares. O autor, ao falar da influência dos gregos 

na educação romana, destaca que as escolas se foram generalizando e se dividiam em 
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duas classes, uma, em que o ensino era feito inteiramente em grego e outra, em que 

predominava o latim
13

.  

Ao deixar de ser assunto particular, privado, para se converter em educação 

pública, surgem as escolas municipais com o apoio do estado. Manacorda (2002), fala-

nos da impossibilidade de quantificar os mestres e os discípulos em Roma e nas outras 

cidades do império, embora somente uma pequena parcela da população é que 

frequentava a escola, registando-se uma inevitável diminuição da frequência desde os 

primeiros graus até os mais elevados. Pode perceber-se, então, que a escola de 

gramática e de retórica de níveis mais elevados, só era frequentada pelas classes 

privilegiadas. 

Relativamente às crianças com deficiência, é interessante verificar que estavam 

votadas ao infanticídio, estando inclusivamente tal ato previsto no direito romano e 

sendo aceite por filósofos como Séneca, que advogava a separação do “trigo do joio”, 

como ele próprio afirmava, separar o bom do que não serve para nada e os que 

escapavam à execução eram usados para a diversão. No caso dos deficientes mentais, 

eram vendidos como escravos ou mutilados o que valorizava o seu valor como objeto de 

caridade. No caso dos jovens cegos, estes eram treinados para mendigar e os anões e 

surdos usados para gáudio das multidões. 

Na Grécia antiga, as crianças deformadas eram eliminadas ao nascer. O culto à 

estética e à perfeição, aliado a valores sociais arraigados, não deixava espaço para a 

convivência com diferenças físicas acentuadas. Em Esparta, havia uma política de 

eugenia que recomendava “abandonar as crianças nascidas com defeitos, ou frágeis 

demais, bem como procurar fortalecer o corpo das mulheres para que gerem filhos 

robustos e sadios” (Aranha, 1989: p. 38).  

Crianças com deficiências físicas ou mentais eram consideradas sub-humanas, o 

que legitimava sua eliminação ou abandono. As pessoas cuja deficiência não era muito 

acentuada podiam, dependendo de seus familiares, sobreviver e crescer. 

Os hebreus tratavam os inválidos com alguma consideração, tendo, por exemplo, 

direito a participarem em atos litúrgicos, embora pudessem ser pura e simplesmente 

marginalizados. Seguindo as boas práticas cristãs, ricos e poderosos contribuíram 

fortemente para ajudar a debelar a pobreza, pois ao praticarem a caridade conquistavam 

o reino dos céus. 

                                                 
13

 Tanto numa, como na outra, havia os três graus clássicos do ensino: elementar, médio e superior. 
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No século XVI, a Reforma não melhorou em nada a vida das pessoas 

deficientes. A rigidez luterana exigia que se castigassem os eleitos da cólera justiceira 

de Deus e os que fossem dominados por Satanás. Esse período foi denominado de 

“época dos açoites e das algemas”. “O homem é o próprio mal quando lhe faleça a 

razão ou lhe falte a graça celeste a iluminar-lhe o intelecto. Assim, dementes e amentes 

são, em essência, seres diabólicos” (Pessotti, 1984: p. 12). Além dos castigos, as 

pessoas com deficiências físicas e mentais continuam isoladas do resto da sociedade, 

abrigadas em asilos, conventos e albergues. 

O médico Paracelso escreveu, em 1526, a obra “Sobre as doenças que privam os 

homens da razão”. A importância desse trabalho deve-se ao facto de ser o primeiro a 

considerar a deficiência mental, que até então era visto como um problema teológico e 

moral, como um problema médico. A visão de Paracelso é ainda supersticiosa, mas não 

teológica. O louco e o idiota já não são perversas criaturas tomadas pelo diabo e dignas 

de tortura e fogueira por sua impiedade ou obscenidade, são doentes ou vítimas de 

forças sobre-humanas, cósmicas ou não, e dignos de tratamento e complacência. 

Na fase protecionista, os deficientes eram colocados em hospitais ou asilos, em 

condições bastante diminuídas. Verificou-se, neste momento histórico, um crescimento 

do número deste tipo de instituições: hospícios, cadeias, asilos e hospitais, que 

partilhavam entre si o destino destes indivíduos. 

 No século XVII começam a surgir trabalhos com argumentos científicos 

tentando explicar as causas das deficiências. O interesse de médicos e anatomistas pelo 

assunto faz com que o conceito de deficiência mental vá perdendo a sua natureza 

sobrenatural e passe a ser realmente uma questão médica.  

Foi, no entanto, a perpetiva revolucionária de John Locke (1632-1704) que 

provocou mudanças significativas nas doutrinas vigentes sobre a mente humana e as 

suas funções, abalando o dogmatismo ético cristão. Merecem destaque as suas ideias de 

que a mente é entendida como uma página em branco e que cabe à experiência e ao 

ensino suprir essas carências. O entendimento de que o recém-nascido e o idiota nascem 

como tabula rasa tem implicações decisivas para a vida e o ensino das pessoas 

deficientes. A partir da teoria de Locke, começa-se então, a acreditar na educabilidade 

dessas pessoas. 

Mazzotta (1996), ao abordar a história da educação especial, situa as primeiras 

medidas para a educação das pessoas com deficiências na Europa, com expansão para 

os Estados Unidos, Canadá e, depois, para outros países. A primeira obra impressa 



Da Exclusão à Escola Inclusiva 

88 

 

sobre educação de deficientes foi editada em 1620, em França, por Jean-Paul Bonet com 

o título de “Redação das letras e a arte de ensinar os mudos a falar”. 

Esta nova forma de olhar para a deficiência deve-se também ao contributo de 

filósofos como Diderot (1713-1784) e Rousseau (1712-1778) através das suas ideias e 

também ao conhecimento da existência das pessoas com deficiência, sobretudo total ou 

parcialmente cegas que, não obstante essa diminuição se distinguiram nas suas áreas de 

atividade. É sobre este assunto que, em 1749, o português residente em França, Jacob 

Rodrigues Pereira, apresenta à Academia de Ciências de Paris um dos seus alunos 

surdos cuja desmutização iniciara em 1746, numa clara demonstração de que as pessoas 

surdas podiam ser ensinadas a falar e a ler, repetindo o que John Wallis, professor na 

Universidade de Oxford, fizera em 1661 na Real Sociedade de Londres.   

“É também nessa altura que Diderot publica em 1749 e 1751, respetivamente, 

as suas cartas acerca das qualidades dos cegos e dos surdos, dirigidas aos normo-

visuais e normo-ouvintes” (Davis & Mirzoeff, citados por Carvalho, 2007: p. 84). 

Em Paris, no ano de 1770, o abade Charles M. Eppée fundou a primeira 

instituição especializada na educação de “surdos-mudos”. Em 1784, Valentin Haüy, em 

Paris, fundou o Instituto Nacional dos Jovens Cegos. Os deficientes físicos começam a 

ser atendidos em 1832, em Munique, na Alemanha, numa instituição para educar os 

coxos, manetas, paralíticos, como eram denominados na época.  

Já no caso dos deficientes mentais, somente no século XIX é que surgem 

iniciativas voltadas para sua educação. Facto marcante para que isso acontecesse foi o 

trabalho do médico Jean Marc Itard (1774-1838) com um menino selvagem, capturado 

na floresta de Aveyron, no sul da França, por volta de 1800 (Mazotta, 1996). 

A fase emancipadora surge no seguimento da evolução do pensamento 

filosófico, do desenvolvimento da medicina e da revolução industrial. No início do séc. 

XIX, enceta-se o processo de institucionalização do indivíduo com deficiência, a qual se 

prolonga até meados do século seguinte.  

No período de 1817 a 1850 foram criadas várias instituições para a educação de 

cegos, surdos e “retardados mentais” em diversos países, tanto da Europa quanto da 

América. Nos Estados Unidos, entre 1850 e 1920, houve um aumento das escolas 

residenciais e apenas no final do século XIX, estas instituições começaram a ser vistas 

como abrigos para crianças e adultos sem esperança de vida independente, sem 

possibilidade educacional, fazendo surgir os programas de externato e o aparecimento 
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da primeira classe especial para “retardados mentais” em 1896, em Providence, Rhode 

Island (Mazzotta, 1996). 

O trabalho da médica italiana Maria Montessori (1870-1952), que se dedicou à 

educação de crianças excecionais e deficientes mentais, muito contribuiu para aumentar 

o interesse por essa área. Montessori enfatizava a importância de dar atenção ao ritmo 

próprio de cada criança. 

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

contribuir para que, gradualmente, se compreendesse o desenvolvimento humano e se 

concluísse que o mesmo não se encontrava exclusivamente dependente dos fatores 

orgânicos e intrínsecos ao sujeito, mas também de fatores ambientais e da sua interação 

com os diversos ambientes, originando a fase integradora que pode ser analisada em três 

períodos diferentes, conforme referimos nos pontos seguintes. 

2.1.1. PRIMEIRO PERÍODO - DOS ESQUECIDOS E DOS ESCONDIDOS 

(DO SÉCULO XIX AO FINAL DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL) 

 

 

 Foi prática, na maioria dos países europeus, desde o século passado, o 

estabelecimento de instituições especiais para deficientes. Na maioria dos casos, estas 

eram de carácter não oficial e funcionavam como instituições de caridade, geridas e 

organizadas, quase sempre, por organismos eclesiásticos. Numa visão asilar, o objetivo 

principal era cuidar dos deficientes e não educá-los. As primeiras escolas especiais 

parecem ter surgido para deficiências sensoriais, alargando-se depois às deficiências 

mentais e até às dificuldades de aprendizagem. A convicção de que o aluno deficiente 

era diferente das outras crianças, fez com que se desenvolvesse um sistema educacional 

separado, numa perspetiva de assistência (Meijer  et al., 1994). 

 Como vimos, é nos primeiros anos do século XX que começa a desenvolver-se a 

ideia de uma primeira variedade de integração que consistia em colocar crianças das 

escolas especiais em classes, também especiais, dentro das escolas regulares. Em 

França, por exemplo, e surgidas com base na divulgação das escalas métricas de Binet, 

foram chamadas "classes de aperfeiçoamento" e prevaleceram até ao fim da Segunda 

Guerra Mundial (Simon, 1991). As escolas especiais eram consideradas a melhor forma 

de educar deficientes. No ensino regular, estes falhavam em termos académicos e viam 

a sua moral e confiança enfraquecidas. Considerava-se desejável um adequado 

enquadramento e segregação destas crianças, não só por questões humanitárias, como 
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também do ponto de vista económico. As classes ou escolas especiais só traziam 

benefícios ao ensino regular, pois permitiam ao professor maior eficácia com as outras 

crianças, ao mesmo tempo que às crianças deficientes era garantida atenção individual e 

estratégias apropriadas ao seu desenvolvimento mental (Ettinger, 1918 cit. in Nóvoa & 

Popkewitz, 1992). 

2.1.2. SEGUNDO PERÍODO - DO DESPISTE E DA SEGREGAÇÃO (DO 

FINAL DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL À DÉCADA DE 

SETENTA DO SÉCULO XX) 

 

 

 Depois da segunda guerra mundial, um significativo número de países previram 

não poder suportar os elevados custos das escolas especiais. Ao mesmo tempo, 

começaram a surgir ideias de normalização
14

 que defendiam a integração dos alunos 

deficientes nas escolas regulares, surgindo legislação e orientações específicas em 

alguns países que lhes permitiam a matrícula nessas escolas. Os próprios sistemas 

educativos sofreram alterações profundas em que sobressai o aumento do período da 

obrigatoriedade escolar. Foram estas medidas, tomadas nos principais países da Europa 

ocidental, que levaram a um rápido crescimento do número de crianças com 

necessidades especiais.  

As escolas viram-se a braços com um problema de resolução difícil e com falta 

de meios para o resolver; Simon (1991) denominou-o como "febre segregativa". O 

acréscimo do número de crianças e a insuficiência do número de professores, bem como 

a escassez de meios, originou classes muito numerosas nas quais eram mal aceites as 

crianças deficientes e vê-las partir para classes ou escolas especializadas era um alívio 

para todos. Observou-se, pois, um importante retrocesso no processo da integração que 

será levado a cabo pelos movimentos anti segregativos desenvolvidos nos finais da 

década de sessenta, início da década de setenta. 

                                                 
14

 O conceito de normalização, primeiramente surgido na Escandinávia e depois nos Estados Unidos da 

América, assenta sobre o princípio de uma educação mais integrada possível e tem por objetivo 

proporcionar condições de vida o mais próximo possível das que usufruem os indivíduos com a mesma 

idade e o mesmo meio social (Correia, 1997). A normalização constitui-se como um movimento 

promovido por associações de pais dinamarqueses na década de 1940. Em 1959 é publicada legislação 

incorporando o conceito de normalização defendida por Bank-Mikkelsen: “a possibilidade do deficiente 

mental desenvolver um tipo de vida tão normal quanto possível”. No entanto, é o sueco Bengt Nirje quem 

faz deslocar o conceito de normalização dos resultados para os meios e métodos. Para ele, normalização é 

a maneira de “proporcionar às pessoas deficientes mentais o padrão e as condições de vida quotidiana 

tão próximos quanto possível das normas e padrões da sociedade em geral” (Niza, 1996: p. 141). 
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2.1.3. TERCEIRO PERÍODO - DA IDENTIFICAÇÃO E AJUDA (A PARTIR 

DO INÍCIO DA DÉCADA DE SETENTA)  

 

 

A legislação publicada na década de sessenta em países como a Itália, a 

Dinamarca ou a Suécia, que previa a formação de equipas multidisciplinares e 

organizava medidas para a integração escolar das crianças deficientes no sistema regular 

tentava já inverter a tradição segregativa (Meijer et al., 1994). Nos Estados Unidos da 

América a Public Law 94-142
15

, veio influenciar os meios intelectuais europeus, 

contribuindo para a criação de condições de integração e para a mudança na vontade 

política e social dos países. Na Inglaterra e País de Gales foram determinantes a 

constituição e as conclusões da Comissão Warnock, publicadas em relatório em 1978, 

sobre o qual falaremos de novo adiante (OCDE, 1994). 

A partir da década de 70, os países da Europa Ocidental criaram condições nas 

escolas regulares para incluírem todas as crianças, independentemente da sua cultura, 

raça ou capacidade. Por toda a Europa, os antigos sistemas fundiram-se num só, 

tentando partilhar as experiências, a formação e os recursos num trabalho comum. 

Contudo, e como teremos oportunidade de discutir no decorrer do nosso trabalho, a 

questão da convivência com a deficiência não foi, nem é, pacífica e de resolução fácil. 

A partir da década de noventa do século XX, identificaríamos, pela nossa parte, 

o mais recente período da fase integradora, ou mesmo o primeiro período de uma nova 

fase que se chamará certamente de inclusiva. 

Após a Conferência de Salamanca, em 1994, os países ocidentais alteraram as 

suas políticas e tomaram medidas, permitindo um rumo que descentrava a origem do 

problema do indivíduo e a colocava no seu envolvimento. 

O Tratado de Amesterdão, em vigor desde 1999, introduziu alterações significativas 

no domínio da política social da união e no âmbito da deficiência, assim como a “Carta 

dos Direitos Fundamentais Europeia” datada de 2000, que legisla contra a 

discriminação, nomeadamente no que à deficiência diz respeito e consagra a integração 

de pessoas com deficiência. A “União reconhece e respeita o direito das pessoas com 

deficiência a beneficiarem de medidas destinadas a assegurar a sua autonomia, a sua 

                                                 
15

 A Public Law 94-142 foi aprovada pelo Congresso dos E. U. A. em 1975 com o objetivo de "promover 

a igualdade de oportunidades educacionais para todas as crianças com necessidades educativas 

especiais" Esta lei é apresentada por Goodman (1976) como aquela que "provavelmente será conhecida 

como a de maior impacto na história da educação" (Correia, 1997, 21). 
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integração social e profissional e a sua participação na vida da comunidade” (art. 

26.º). 

 É, ainda, de salientar o trabalho da Comunidade Europeia, nomeadamente desde 

1981, o Ano Internacional do Deficiente, que deu origem a uma profunda reflexão e 

debate sobre as condições de vida, carências e preocupações das pessoas com 

deficiência, e, cujas conclusões serviram para futuras orientações nesta área.  

A Europa apelou aos estados membros para que continuassem a intensificar os 

seus esforços para a integração económica e social dos deficientes, de forma a 

possibilitar uma vida ativa e produtiva.  

Em termos comunitários, tratou-se de uma abordagem inteiramente nova desta 

problemática, com uma abrangência mais vasta, pois não se limitou só às questões do 

emprego e formação profissional, como também reconheceu a sua plena integração na 

vida em sociedade atribuindo-lhes o direito a participar e a contribuir em todos os 

aspetos da vida em sociedade. Por outro lado, a nova abordagem não significou uma 

diminuição das responsabilidades de outros agentes envolvidos, funcionando como um 

elemento aglutinador permanente das políticas sectoriais em estreita colaboração com as 

próprias pessoas deficientes, suas organizações representativas ou de familiares 

daquelas, na tomada e execução de decisões com a participação da restantes 

comunidade.  

 

2.2. SITUAÇÃO PORTUGUESA 

 

 

Relativamente a Portugal, podemos considerar quatro períodos distintos na 

história da educação especial que se confunde com a da educação das pessoas com 

deficiência e outras dificuldades de acesso ao currículo. 

 

2.2.1. PRIMEIRO PERÍODO (DO SÉCULO XIX A 1940) 

 

 

 Pelo enorme período de tempo ocorrido neste primeiro período, é possível 

observar a inércia a que a educação especial esteve sujeita em Portugal. O primeiro 

passo para a educação de deficientes foi dado, em Portugal, em 1822 quando José 

António Freitas Rego enviou um pedido a D. João VI no sentido de serem educados 
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cegos e surdos. O pedido foi atendido, contratando-se Aron Borg para que se 

organizasse um Instituto de Surdos e Cegos. Posteriormente, e até à primeira década do 

século XX, foram criados mais alguns asilos e instituições destinados à assistência e 

educação de pessoas com deficiências sensoriais.  

A partir de 1916 a evolução da educação especial sofre alterações importantes 

pela mão do Dr. António Aurélio da Costa Ferreira. É ele quem funda o Instituto que 

mais tarde viria a ter o seu nome, destinando-se, no início, à observação e ensino de 

alunos com deficiência mental. Mais tarde, este Instituto passa para a tutela do 

Ministério da Instrução que, em 1926, lhe faz aprovar um regulamento definindo-o 

como orientador e coordenador de serviços relacionados com a seleção e distribuição de 

crianças deficientes pelas instituições apropriadas, orientando-as e fiscalizando-as. O 

mesmo regulamento, atribui-lhe competência para a formação de pessoal docente e 

auxiliar. Prevê, ainda, a orientação de classes especiais junto das escolas primárias 

(Bénard da Costa, 1982). 

 

2.2.2. SEGUNDO PERÍODO (DE 1940 A 1973) 

 

 

 A partir de 1942, assiste-se a uma renovação da educação especial em geral 

promovida pelo Instituto Jacob Rodrigues Pereira, onde se fazia sentir a necessidade de 

novas instalações, professores especializados e assistência médica (Martins & Amaral, 

1986). Em 1946, estabelece-se por Decreto-Lei a criação de classes especiais a 

funcionar junto das escolas primárias, competindo ao Instituto Aurélio da Costa Ferreira 

a sua orientação e formação de docentes, como já era previsto desde 1926 (Bénard da 

Costa, 1982; Leal, 1985); esta prática foi muito usada na Europa nos anos anteriores à 

guerra. 

Em 1956, iniciaram-se as atividades da Liga Portuguesa de Deficientes Motores, 

mas, é na década de 60 que se dá um maior relevo ao papel do associativismo com a 

criação da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (1960), Associação Portuguesa 

de Pais e Amigos das Crianças Mongolóides (1962) e a Associação Portuguesa de Pais 

e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais (1965) (Bénard da Costa, 1982). 

 No final da década de 60, a Direcção-Geral da Assistência cria estabelecimentos 

de Educação Especial e, para assegurar o seu bom funcionamento, cria o Centro de 

Observação e Orientação Médico-Pedagógica (COOMP) e o Centro de Formação e 



Da Exclusão à Escola Inclusiva 

94 

 

Aperfeiçoamento de Pessoal (CFAP). O primeiro destinava-se à seleção de crianças e o 

segundo à formação de pessoal (Leal, 1985; Martins & Amaral, 1986). São ensaiadas as 

primeiras tentativas de integração efetiva de crianças deficientes no sistema regular. 

Estas tentativas começam a nível do Ensino Secundário e só para a deficiência visual. 

Recorde-se que o Instituto de Assistência a Menores criara, em 1964, os serviços de 

educação de deficientes, cuja ação consistia na implementação de estabelecimentos 

oficiais e na remodelação de privados já existentes. Entre 1965 e 1970, este instituto 

organizou e criou 8 estabelecimentos educativos para deficientes visuais, 10 para 

deficientes auditivos e 11 para deficientes mentais (Bénard da Costa, 1982). 

 

2.2.3. TERCEIRO PERÍODO (DE 1973 A 1994) 

 

 

Em 1973 é publicada legislação referente ao Ensino Básico e Secundário, 

constando dela as divisões de Ensino Especial e Ensino Especial e Profissional, cuja 

competência era a organização de estruturas educativas para deficientes. Estas divisões 

orientaram a sua atividade para a especialização de professores e criação de estruturas 

regionais com o objetivo de desenvolver o chamado ensino integrado. Dá-se um 

incremento especial à formação de pessoal docente e técnico no sentido de proporcionar 

condições de integração. Criam-se alguns modelos que vão desde as salas de apoio às 

classes especiais integradas, passando muito pelo apoio itinerante (Bénard da Costa, 

1982).  

Com a revolução de 1974, a divisão de Ensino Especial do Ensino Básico passa 

a apoiar escolas para deficientes mentais criadas pela iniciativa de associações de pais e 

cooperativas. Assiste-se à expansão das CERCI (Cooperativas para a Educação e 

Reabilitação das Crianças Inadaptadas) e das CER (Centros de Educação e 

Reabilitação). Em 1975 nasce, também, o Secretariado Nacional de Reabilitação e são 

os membros deste Secretariado que sugerem a articulação, por uma única lei, de todos 

os departamentos que detêm competências na Educação Especial tuteladas pelo 

Ministério da Educação e em 26 de Junho de 1979 é aprovada a Lei da Educação 

Especial que, infelizmente, nunca chegaria a ser regulamentada. No entanto, o facto da 

sua publicação demonstra o apoio oficial à perspetiva de ter a educação especial e a 

educação regular integradas na mesma organização administrativa (Leal, 1985).  
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Já anteriormente, fora publicado o Decreto-Lei n.º 174/77 que regulamentava o 

regime escolar dos alunos portadores de deficiência, quando integrados no sistema 

regular. As deficiências deveriam estar comprovadas pela apresentação de parecer 

médico especialista e os alunos passariam a estar sujeitos a condições especiais de 

matrícula, frequência e avaliação de conhecimentos. Este decreto restringia o seu 

âmbito ao ensino preparatório e secundário, sendo publicado posteriormente o Decreto-

Lei n.º 84/78 que fixava o mesmo tipo de dispositivos para o ensino primário.  

No ano letivo de 1976/77 foram criadas as Equipas de Ensino Integrado que 

dedicavam os seus esforços apenas a deficiências comprovadas e contavam com 

professores e técnicos especializados. Por ser assim, e por haver escassez de pessoal 

especializado, as equipas funcionavam apenas em seis distritos do país. Também o tipo 

de problemas em que intervinham era limitado às deficiências motora, visual, auditiva e 

múltipla. De referir que a perspetiva de intervenção dos técnicos se centrava na criança 

deficiente e desenvolviam-se esforços para que essa criança não fosse um elemento 

perturbador na turma (Bénard da Costa, 1981). 

Posteriormente, o Decreto-lei n.º 301/84 visa o aperfeiçoamento da legislação já 

existente sobre a garantia do cumprimento da escolaridade e decreta que o dever dessa 

mesma escolaridade obrigatória cesse em caso de incapacidade física ou intelectual, 

reconhecida pelas autoridades sanitárias e escolares da zona. Prevê, ainda, o adiamento 

da escolaridade em casos de deficiência, cujas normas se estabeleceram através do 

Decreto Regulamentar n.º 21/86. Porém, a experiência mostrou a necessidade de 

eliminar as dificuldades que se vinham a apresentar aos alunos deficientes. Estes teriam 

que ter acesso à escolaridade obrigatória com base em princípios de normalização e 

integração social. É a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, que 

consagra o direito à diferença como um princípio do sistema educativo e vem criar 

condições para que surjam múltiplas iniciativas no campo da integração. Nesta 

sequência surge o Despacho Conjunto 36/SEAM/SERE/88 que regulamenta as 

chamadas Equipas de Educação Especial, substituindo as que funcionavam apenas com 

pessoal especializado em seis distritos e passando a ser constituídas por educadores de 

infância e professores do ensino não superior, preferencialmente com curso de 

especialização ou experiência em educação especial, por psicólogos, terapeutas e 

pessoal auxiliar.  

Estas equipas passam a abranger todo o sistema não superior e orientam a ação 

pelos objetivos e princípios consignados na Lei de Bases do Sistema Educativo. Têm 
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também um papel essencial na orientação dos docentes do ensino regular, 

especificamente para possibilitar o apoio a alunos portadores de deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem. 

 A década de noventa traz ao panorama legislativo três diplomas verdadeiramente 

inovadores para a educação especial. O primeiro foi publicado em Janeiro de 1990 

(Decreto-Lei n.º 35/90) e parece surgir de uma preocupação do poder central devida a 

um baixo índice de escolarização das crianças e jovens com NEE. O aspeto mais 

importante deste diploma era a garantia da obrigatoriedade no cumprimento da 

escolaridade das crianças com NEE, fosse em escolas regulares ou instituições 

específicas de educação especial. 

O segundo foi o Decreto-Lei n.º 319/91 que surgiu no sentido de garantir o 

acesso à escola às crianças com NEE. O facto de utilizar esta nomenclatura refletia 

desde logo a preocupação expressa de romper com as classificações do foro médico. 

Assim, pretendia fomentar uma igualdade de oportunidades a todas as crianças e jovens 

deficientes e permitia que às NEE correspondessem, no âmbito das escolas regulares, 

intervenções específicas adequadas. Permitia, ainda, o desenvolvimento da integração, 

sendo generalizada a todos os alunos que, de acordo com critérios psicopedagógicos
16

, 

tivessem NEE. Os alunos com NEE viram assim consignado o direito a adequações no 

processo de ensino, traduzido em medidas diversas, designadas neste diploma Regime 

Educativo Especial
17

. Às escolas dava-se o poder de organizar o seu funcionamento 

com o apoio de professores de educação especial de modo a poderem acolher aquela 

população específica. 

O terceiro normativo foi o Despacho Conjunto n.º 105/97 que veio introduzir 

uma mudança significativa na educação especial em Portugal. Como consequência 

imediata, terminou com o sistema das Equipas de Educação Especial. Os técnicos 

passaram a ser colocados nas escolas e criaram-se assim os chamados serviços de apoio 

educativo que abrangiam todo o sistema não superior. Visando contribuir para a 

igualdade de oportunidades de sucesso de todos os alunos e a qualidade educativa, 

defendia a articulação dos recursos existentes noutros serviços. 

                                                 
16

 Posteriormente, o Despacho 173/ME/1991 vem reforçar o disposto no Decreto-lei 319/91 no que diz 

respeito à atribuição de competências ao professor para identificar os alunos com necessidades educativas 

especiais.  
17

 O Regime Educativo Especial consiste na adaptação das condições em que se processa o ensino 

aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais e compreende diferentes processos de 

matrícula ou frequência, adaptações curriculares, condições especiais de avaliação, apoio educativo ou 

ensino especial. 
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 A criação dos serviços de apoio educativo trouxe a reorganização à educação 

especial que se esperava há anos. Este diploma foi considerado mais um passo para a 

não segregação, pois o facto de os docentes especializados passarem a fazer parte dos 

recursos da escola, retirava-lhes uma conotação que provocava um rótulo nos alunos 

apoiados pelas Equipas de Educação Especial: o ato de colocar os recursos nas escolas, 

na tentativa de as preparar para a diversidade da sua população, parece-nos estar de 

acordo com o conceito de inclusão que aponta para a "necessidade de reformular a 

escola de modo a que garanta a educação e justiça social para todos passando a 

constituir uma Escola Inclusiva" (Bénard da Costa, 1996: p. 153).  

 

2.2.4. QUARTO PERÍODO (A PARTIR DE 1994) 

 

 

O conceito de inclusão, surgido em 1994 na Conferência de Salamanca, marcou 

radicalmente a teoria e a prática da educação especial em Portugal. 

O paradigma da qualidade de vida apoia a educação inclusiva e permite avançar 

em direção a uma “educação integral”, tendo em consideração todas as dimensões da 

vida. Mais concretamente, o modelo de qualidade de vida serve como referência, como 

marco conceptual para mudanças curriculares e outras transformações.  

Já a Lei de Bases do Sistema Educativo, publicada em 1986 revelou-se, uma 

forma inovadora de encarar a questão educativa das crianças e jovens com deficiência, 

onde são evidentes as orientações que visam a integração nas escolas regulares. “Desde 

então se aponta para a necessidade de garantir a igualdade de acesso e sucesso 

educativos a todos os alunos e, nesse sentido, já nas últimas décadas do século 

passado, se desenvolveram processos que visavam a integração escolar dos alunos com 

necessidades educativas especiais ” (Madureira & Leite, 2003: p. 9). 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, teve início em 

Portugal, a verdadeira operacionalização dos princípios da inclusão e do paradigma da 

qualidade de vida. Este normativo tem como princípio a qualidade de ensino orientada 

para o sucesso de todos os alunos. Um aspeto decisivo dessa qualidade é o 

desenvolvimento de uma escola inclusiva, consagrando princípios, valores e 

instrumentos fundamentais para a igualdade de oportunidades.  

Um sistema de educação inclusivo, deve estruturar-se e desenvolver-se 

atendendo à diversidade de características das crianças e jovens, às diferentes 
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necessidades ou problemas e, portanto, à diferenciação de medidas. Neste sentido, o 

Decreto-Lei n.º 3/2008 vem enquadrar as respostas educativas a desenvolver no âmbito 

da adequação do processo educativo às NEE dos alunos com limitações significativas 

ao nível da atividade e participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais de carácter permanente e das quais resultam 

dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da 

autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social. De igual modo, nele 

são definidos os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos 

básico e secundário dos sectores público, particular, cooperativo ou solidário, visando a 

criação de condições para a adequação do processo educativo destes alunos. 

 

2.3.  O MOVIMENTO INTEGRACIONISTA 

 

 

Por integração entende-se o processo através do qual uma criança/jovem com 

necessidades educativas é integrada numa turma do ensino regular, beneficiando de 

todas as adaptações curriculares e arquitetónicas imprescindíveis a uma plena 

integração. 

Para Fonseca (2004), o termo “integração” é um conceito que corresponde à 

colocação de crianças e jovens com NEE nas escolas regulares, para fins académicos e 

sociais, recebendo serviços especiais e interagindo com os seus pares num ambiente o 

menos restritivo possível.  

Reportando-nos ao modelo médico, sabemos que esse modelo subsidiava a 

conceção de deficiência vigente em que a pessoa deficiente é que precisa ser curada, 

tratada, reabilitada e habilitada a fim de ser adequada à sociedade como ela é, sem 

maiores modificações. As mudanças eram exigidas somente às pessoas consideradas 

diferentes pelo que cabia à sociedade o papel de aceitá-las, sem que espaços e atitudes 

fossem modificados. Diniz e Rahme (2004) apontam as consequências do modelo 

médico na educação das pessoas com deficiências referindo que as ações educacionais 

desenvolvidas a partir de então têm, até hoje, um enfoque terapêutico marcante.  
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A primazia do discurso médico no campo pedagógico ocasionou a isenção da 

área educacional, do compromisso de investir na produção de conhecimentos sobre a 

questão da aprendizagem dos alunos com deficiência
18

. 

O conjunto dos fatores mencionados, juntamente com as alterações sociais 

provocadas pela Segunda Guerra Mundial, decorrentes do regresso de um número 

significativo de mutilados e perturbados mentalmente, que a sociedade sentiu 

necessidade e obrigação de reabilitar, desempenhou um papel determinante nas 

alterações produzidas na mentalidade da época: “A 2ª Guerra Mundial e as suas 

opiniões crescentes de que a segregação no plano educativo e social era antinatural e 

indesejável impulsionaram a nova visão filosófica da Educação Especial e 

Reabilitação” (Pereira, 1984: p. 16). 

  O movimento de integração deu-se, em primeiro lugar, nos países nórdicos, 

Suécia, Dinamarca e Noruega, tendo sido sucessivamente implementando noutros 

países europeus, especialmente a partir das décadas de sessenta e setenta do século XX. 

Nos primórdios dos anos setenta, inicia-se um novo período com a publicação de 

dois documentos legislativos considerados marcos decisivos na integração da educação 

especial no sistema geral de ensino: a Education for Handicapped Children Act de 1975 

(P.L. 94-142), nos Estados Unidos da América, que estabelece a oportunidade de 

crianças com deficiências terem um pleno acesso a programas de educação em escolas 

públicas, juntamente com serviços de apoio para responder às suas necessidades 

especiais de educação e o Warnock Report em 1978, no Reino Unido, com um racional 

semelhante e que introduz o conceito de NEE (Bairrão, 1998). A tarefa principal da 

educação especial passa então a ser a de identificar as necessidades educativas da 

criança (Wedell, 1983). 

O Warnock Report resultou efetivamente do trabalho realizado pela Comissão de 

Inquérito sobre Educação de Crianças e constituiu um marco de grande importância 

para a Educação Especial, operando profundas alterações neste âmbito, abrindo 

caminhos que, mais tarde, vieram a permitir o aparecimento do conceito de Escola 

Inclusiva. É de salientar que este relatório, não só contempla uma nova filosofia que 

                                                 
18

No início do século XX, o modelo médico começa a ser colocado em causa, perspetivando-se a 

chamada fase integradora, que contou com as contribuições da Declaração de Genebra, de 1924 

(consagrou os direitos da criança); da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro 

de 1948, proclamada pela Assembleia Geral da ONU; da Declaração dos Direitos da Criança, de 20 de 

Novembro de 1959, adotada pela Assembleia das Nações Unidas: “À criança incapacitada física, mental 

ou socialmente serão proporcionados o tratamento e os cuidados especiais exigidos pela sua condição 

peculiar” (in: Declaração dos Direitos da Criança).  
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abandona a categorização para valorizar as necessidades e os direitos destes indivíduos, 

como, introduzindo o conceito de NEE, define, em termos dos fatores suscetíveis, a 

forma de intervir no processo educativo.  

Podemos afirmar que os dois documentos referidos vieram trazer um novo 

enquadramento à Educação Especial. O sistema tradicional de classificação por 

categorias de deficiência, que anteriormente fundamentava a tomada de decisão para a 

educação especial, é substituído pelo conceito de NEE e a intervenção passa a estar 

centrada no aluno e na resposta adequada às suas necessidades educativas (Felgueiras, 

1994). A identificação destas necessidades, da responsabilidade conjunta de pais, 

professores e outros técnicos, não deveria ser discriminatória, sendo baseada em 

procedimentos de avaliação ecológica, fornecendo orientações sobre o tipo de 

intervenção a realizar com as crianças e organizando modalidades de apoio que 

maximizassem o sucesso na vida escolar. 

Revendo a obra de Diniz e Guilhem (2007) sobre as mudanças na terminologia, 

pode-se associar o termo deficiente com o modelo médico vigente nas primeiras 

décadas do século XX, mas ao adotar a terminologia NEE está presente a dimensão que 

evolui do indivíduo para uma conceção social em que a comunidade passa a participar 

do problema. 

O termo necessidades educativas especiais é de tal modo importante na história 

da educação especial que, ainda, hoje não reúne unanimidade, subsistindo discussões 

aem redor da terminologia adequada, tanto em instituições dedicadas à investigação, 

como entre os próprios grupos de pessoas com deficiências, resultando, muitas vezes, na 

necessidade contínua da revisão crítica da legislação sobre o assunto. 

Afirmaremos, porém que esta nova conceção não nega que os alunos tenham 

problemas no seu desenvolvimento. No entanto, a ênfase consiste em oferecer ao aluno 

uma mediação. A finalidade primordial é analisar o potencial de aprendizagem, como 

um sujeito integrado num sistema de ensino regular, avaliando ao mesmo tempo, quais 

os recursos que necessita para que sua evolução ser bem-sucedida. O conceito 

necessidades educativas especiais remete para as dificuldades de aprendizagem e, 

também, para os recursos educacionais imprescindíveis para atender essas necessidades 

e evitar dificuldades. 

O processo de integração escolar é, também, chamado de sistema de cascata, e 

temtem por objetivo favorecer o ambiente o menos restritivo possível, criando 

oportunidades ao aluno para transitar entre o ensino especial e o ensino regular.  
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O aluno passa por diversas etapas de inserção e, dependendo do grau de 

dificuldades que apresenta, frequenta uma escola especial, uma turma especial ou sala 

de recursos especiais. Por isso, deve ser preparado para a integração total, no ensino 

regular, mas antes disso, precisa de frequentar os serviços especializados. No entanto, 

este modelo não abrange a totalidade dos alunos, pois os que não apresentavam 

condições de mudar do ensino especial para o ensino regular, continuam segregados. 

 Surge, disseminado um pouco por toda a Europa o sistema baseado em salas de 

apoio. As críticas à utilização da estratégia da sala de apoio são diversas, centrando-se 

em torno dos seguintes argumentos
19

: 

a) As necessidades educativas não resultam unicamente de problemas inerentes à 

própria criança, mas resultam também da dinâmica vivida a nível da sala de 

aula, ou seja, da relação com professor, alunos, estratégias, currículos, materiais, 

etc. (Bénard da Costa, 1996); 

b) A separação da criança da classe regular, pode trazer consequências negativas 

para a sua autoimagem, bem como contribuir para o baixo estatuto social 

apresentado pelos alunos com dificuldades escolares (Vaughn & Schumm, 1995; 

Meyers et al., 1991); 

c) A permanência na sala de apoio representa, muitas vezes, oportunidades 

educativas mais limitadas (Bénard da Costa, 1996); 

d) Os alunos que são colocados nas salas de apoio, não encontram ligação entre os 

conteúdos que lhes são ensinados e o programa curricular administrado na sala 

de ensino regular (Kugelmss, 1995); 

e) Os especialistas (professores especializados e terapeutas), estando em espaços 

próprios, afastados dos professores do ensino regular não têm a ação formativa 

junto destes que poderiam ter, se estivessem em contacto direto (Bénard da 

Costa, 1996). 

É por isso que na década de oitenta do século XX, na sequência dos inúmeros 

protestos da parte das pessoas com deficiência, exigindo os seus diretos e propondo 

mudanças significativas na sociedade para que suas necessidades fossem atendidas, 

surge um novo modelo como diretriz de inserção social, o modelo social da deficiência.  

                                                 
19

Para Mantoan (1997), esta foi a forma que a escola encontrou para ocultar o seu fracasso, isolando os 

alunos e integrando somente os que não constituem um desafio à sua competência. Na sociedade nada 

mudava, as pessoas com deficiência é que precisavam de se adaptar aos espaços urbanos, meios de 

transporte, atividades de lazer, trabalho e educação. 
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De acordo com esse modelo, definido por Sassaki (1999), cabe à sociedade 

eliminar todas as barreiras físicas, programáticas e atitudinais para que as pessoas com 

necessidades especiais possam ter acesso aos serviços, lugares, informações e bens 

necessários ao seu desenvolvimento pessoal, social, educativo e profissional. 

 Katheleen Kelley (198: p. 27) afirma poderem encontrar-se três chaves na 

política de integração. A primeira prende-se com a legislação, o que é muito importante, 

uma vez que quando a integração é consignada na lei, torna-se um direito que assiste a 

todas as pessoas. É frequente encontrar na legislação expressões como: “na medida do 

possível…”; “desde que a criança possa sentir benefícios…”; “desde que não seja 

prejudicial para os outros…”; etc. Estas afirmações refreiam seriamente reformas que 

são, por vezes, tão necessárias como desejadas pelos atores. 

 A segunda chave tem a ver com a modificação na organização administrativa; é 

habitual, no mesmo país, diferentes ministérios tutelarem instituições de educação que 

necessitam de uma forte coordenação para que não se verifiquem práticas segregadoras. 

No entanto, na maioria das vezes, constituem mundos diferentes que não se encontram, 

produzindo contradições por falta de uma única coordenação. Neste aspeto, há ainda a 

referir a importância da descentralização, uma vez que parece ser mais fácil conseguir 

um meio integrador quando depende de decisões mais próximas, e portanto, 

dependentes de poderes descentralizados. 

 A terceira chave diz respeito ao fator económico, talvez o mais importante em 

certos meios políticos: este aspeto está intimamente ligado com os que se lhe 

antecedem, pois relaciona-se com a administração de verbas, seja pelo poder central, 

seja pelos poderes locais (Kelley, 1981). Acerca deste aspeto, parece ter sido aceite por 

todos os países que concretizaram os princípios da integração que esta é realmente mais 

económica do que a segregação. Sabe-se que o custo médio da educação especial é sete 

a nove vezes superior no caso das colocações em escolas especiais. Isso mostra a 

economia considerável que é feita quando, em casos em que se registam hesitações, é 

preferida a integração à segregação (OCDE, 1994). 

 Os países escandinavos e os Estados Unidos da América tomaram a dianteira na 

definição de uma política de integração. No caso da Escandinávia, partiu-se do princípio 

da normalização para passar a uma “convivencialidade” apercebida como uma 

componente fundamental de bem-estar individual sentido pelo poder público. Foi a 

Dinamarca quem, em 1969, avançou com uma resolução do parlamento que estabeleceu 

que o ensino dos alunos deficientes deveria ser alargado de modo a que estes pudessem 
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ser educados no sistema regular (Gaspar, 1989). E foi também através de movimentos 

políticos, partindo do princípio da educação com iguais oportunidades para todas as 

crianças e jovens, que os ministros da educação do Conselho da Europa, em 1984, 

adotaram uma resolução onde se indica que em todos os estados membros a política da 

educação se orienta para a integração de todas as crianças e jovens com NEE nos 

sistemas de ensino regular.  

 A saga política sobre a integração, desempenhada pelo Conselho da Europa, 

reflete a forma como os poderes públicos tomaram em mãos a causa dessa integração, 

promovendo-a e incentivando os seus pares a que a promovessem. Como referem 

Meijer et al. (1994), este processo político foi complicado pelo facto de, em muitos 

países, coincidir com a implementação de extensas reformas educativas. Por isso, em 

alguns casos, a integração permaneceu exclusivamente como uma forma de inovação 

pedagógica a implementar em escolas modernizadas por reformas. 

 A integração de crianças com NEE nas salas de aula constituiu e continua a 

constituir atualmenteum dos mais significativos e ambiciosos objetivos da educação, 

pois pressupõe que se deverãoenfrentar novas situações e dar-lhes a respetiva e 

adequada resposta. 

 Ainscow (1998) defende que a perspetiva dominante quanto à prática da 

integração se manteve durante anos como uma resposta a que se dava o nome de 

“individualizada”
20

, mas, sim entendendo-se por isto interpretar os problemas sem 

referência aos contextos envolvimentais. Trata-se de uma abordagem centrada na 

criança com NEE, nas suas características e, principalmente, nas suas incapacidades. 

Esta perspetiva, se bem que fruto de uma época e aplicada com a melhor das intenções, 

revelou-se afinal como ineficaz e segregadora. A perspetiva do “ponto de vista do aluno 

individual”, não é mais que uma ideia baseada em pressupostos que levam ao 

entendimento da aprendizagem como um processo no qual os professores são utilizados 

para transmitir conhecimentos que os alunos precisam de aprender pelo que se os alunos 

não se dispuserem a aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas é porque são 

incapazes ou deficientes
21

. 

                                                 
20

 O problema da individualização acarreta consequências graves que se situam em cinco campos de 

argumentos: (1) “o impacto dos rótulos”; (2) “a estandardização das respostas”; (3) “as limitações de 

oportunidades”; (4) “a utilização de recursos”; (5) “a manutenção do status quo” (Ainscow, 1998: p. 27). 

Estes encontram-se interligados pelo fator segregador da individualização. 
21

 Na verdade, o uso dos rótulos para descrever os alunos, sintetizando a natureza das suas dificuldades, 

influência de forma determinante a resposta educativa. Focalizar a atenção em categorias de alunos 

conduz à homogeneização e estandardização das respostas educativas, limitando as oportunidades que 
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 A edificação de envolvimentos o menos restritivos possível passa realmente pelo 

respeito pelas características individuais de cada aluno, mas essa ideia prende-se com a 

chamada filosofia da heterogeneidade, segundo a qual a intervenção terá de ser diferente 

de criança para criança, caracterizando-se o processo de ensino aprendizagem por 

múltiplas atitudes que começam pelo respeito pelas variáveis de personalidade de cada 

aluno e terminam no estilo individual de aprendizagem. Assim, os programas e as 

estruturas de ensino deverão permitir que umas crianças evoluam lentamente e outras 

rapidamente, sem que recebam estigmas ou rótulos de inferioridade ou superioridade. 

“De certa forma, a integração desde que encarada nesta perspetiva de inovação, 

constitui uma arte e uma ciência de individualização do ensino” (Fonseca, 1981: p. 8). 

 As questões que têm a ver com a utilização dos recursos prendem-se com a ideia 

de que os alunos especiais só podem ser atendidos através de práticas e materiais 

específicos. As condições melhoradas numa escola, no que respeita ao aumento de 

materiais, à redução de alunos por turma e à experimentação de novas metodologias não 

poderão ser associados aos alunos com NEE, mas sim promovidas com vista à 

otimização da aprendizagem de todos. O olhar individualizado tende também, a manter 

o status quo da criança e jovem com NEE na escola e mesmo na sociedade que a 

envolve. Perigosamente, a organização da escola e do seu currículo, sob este ponto de 

vista, não é posta em causa, uma vez que se parte do princípio de que é adequada para a 

maioria dos alunos. 

 A integração perspetiva um novo olhar sobre estes assuntos, significando 

práticas diversas, baseadas em abordagens diferenciadas. Algumas propostas são 

mesmo apontadas como fundamentais: compreender a criança com NEE dentro do seu 

próprio sistema de referências; entrar nesse sistema relativizando os prognósticos que o 

saber técnico sugere; aceitar que em cada criança existem capacidades de adaptação e 

possibilidades de aprender e criar; compreender os sinais de uma organização e 

identidade próprias de cada criança; colocar em primeiro plano as motivações do ato de 

aprender, do desejo de compreender e ser compreendido e de estabelecer relações; 

respeitar uma perspetiva balizada pelos direitos da criança, incluindo o de aceder à 

autonomia e a um estatuto de adulto.  

                                                                                                                                               
podem consistir na preparação de tarefas e materiais específicos e no comportamento individual do aluno, 

separando-o e privando-o da aprendizagem com os outros e de um contacto enriquecedor para todos. 
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 As práticas que conduziram aos resultados pretendidos derivaram do chamado 

“ponto de vista curricular”, baseando-se no reconhecimento de que os indivíduos têm 

que ser vistos dentro do seu contexto. A implementação deste ponto de vista curricular 

requer quatro condições: avaliação e registo centrados nas interações entre os alunos e 

professores, no ambiente normal da sala de aula; interação coligida numa base de 

continuidade; um papel chave reservado à reflexão dos alunos sobre a sua própria 

aprendizagem; e, como objetivo fundamental, melhoria da qualidade de ensino 

aprendizagem proporcionada a todos os alunos” (Ainscow, 1998: p. 31-40). 

 Como refere Hegarty (1987), a integração é um processo e não um fim em si 

mesmo. Os alunos com NEE não necessitam de integração, o que eles precisam é de 

educação, o que supõe que “esta população tem potencial de aprendizagem. Quer dizer 

que também se espera dela sucesso, tal como em relação a qualquer outra criança ou 

jovem em idade escolar. (…) Não estando à partida preparada para este desafio, a 

escola terá que adequar, que criar abordagens, que recriar os seus próprios conceitos 

de aprendizagem, de sucesso e de níveis e participação em atividades” (Amaral, 1998: 

p. 14).  

Diversos autores enfatizam a insustentabilidade dos dois sistemas: educação 

regular e educação especial (Stainback & Stainback, 1987), considerando que em vez de 

concentrar esforços no aperfeiçoamento de um sistema separado e segregado, deverá 

investir-se no sistema regular
22

. 

Considerando o conceito de inclusão enquanto continuidade da fase de 

integração e não como uma realidade contraditória, integrar não se restringe apenas à 

ação de colocar as crianças no sistema de ensino regular. Este princípio pressupõe, da 

parte da escola, um processo de mudança, ainda que incipiente, adaptando as suas 

condições para que sejam dadas às crianças com NEE oportunidades de receber uma 

educação adequada, tendo em conta as suas necessidades e interesses. 

 

                                                 
22

 É neste contexto que se criam as condições para que ns Estados Unidos da América surgisse um 

movimento, para incluir em pleno os alunos com incapacidade nas salas de aula regular, o Regular 

Education Iniciative (REI), alertando para a necessidade de remover as barreiras que excluem as crianças 

e jovens com problemas escolares da inclusão plena na vida da escola e da sociedade e que propõe a fusão 

da educação regular com a educação especial (Will, 1986). No Reino Unido, Ainscow (1998), propõe 

uma reconceptualização do enquadramento educativo das necessidades educativas, através do 

reconhecimento de que as dificuldades sentidas pelos alunos surgem como resultado da organização da 

escola e do tipo de ensino lhes é ministrado. Alerta também para o facto de que focalizar demasiado a 

atenção nas crianças, leva à ideia de que há crianças especiais, que podem ser ensinadas de forma 

especial, por professores especiais, situação que não é favorável ao desenvolvimento de um ensino eficaz 

para todos. 
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3. O CONCEITO DE INCLUSÃO  

 

 direito de todos à educação, ou seja o direito de todos à aprendizagem e 

ao sucesso escolar aparece consignado em declarações e princípios 

assumidos internacionalmente. Foi com este sentido de compromisso que 

a comunidade internacional subscreveu a Declaração Mundial de Educação para Todos, 

na Conferência Mundial sobre Educação, realizada em Jomtien, na Tailândia em 1990, e 

que contou com a presença de cerca de 60 países. Este documento define genericamente 

a necessidade de assegurar a igualdade de acesso à educação a todos, incluindo os 

deficientes, garantindo uma educação básica para todos os cidadãos (UNESCO, 1996; 

Ainscow, 1998). 

Começamos este ponto por referir os principais movimentos internacionais que 

contribuíram nas últimas décadas para a criação e clarificação do conceito de inclusão. 

Como referimos, o movimento impulsionado pela Declaração Mundial de Educação 

para todos (1990) tem desencadeado mudanças legais e novas abordagens pedagógicas, 

que contemplam a inclusão em educação e a construção de estratégias pedagógicas que 

possam refletir a diversidade. 

Os princípios defendidos compreendem uma escola cuja função, em muitos 

casos, é a repetição do status quo existente fora de seus muros, na sociedade. Manter o 

status quo seria o que Mclaren (1997: p. 242) chama de currículo oculto “que desobriga 

o professor da necessidade de engajamento num auto escrutínio pedagógico ou em 

qualquer crítica séria de seu papel na escola, e da escola na sociedade em geral”. 

O 
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É impossível pensar num sistema educativo inclusivo para o qual as políticas 

públicas se voltam, mantendo o mesmo sistema inalterado. Para corresponder às 

diversas necessidades educacionais e aos diferentes ritmos de aprendizagem é 

importante uma reestruturação socioeducativa, com propostas curriculares apropriadas e 

adaptadas para a diversidade, mudanças organizacionais, estratégias didáticas e 

pedagógicas, recursos diferenciados, estruturação do espaço físico, acessibilidade e 

capacitação docente. Este sistema implica, também, questionar o que realmente 

significa aprender. 

Como referimos, o atual enquadramento da ação sobre Necessidades Educativas 

Especiais, foi adotado pelo Congresso Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais, organizado pelo Governo de Espanha, em colaboração com a UNESCO e 

realizou-se em Salamanca, de 7 a 10 de Junho de 1994, baseando-se na premissa da 

igualdade de oportunidades, que pretendia oferecer uma perspetiva totalmente inclusiva.  

O seu plano de ação consistiu em estabelecer uma política orientadora dos 

governos, organizações internacionais, organizações de apoio nacionais, organizações 

não-governamentais e outros organismos, através da implementação da Declaração de 

Salamanca sobre os princípios, política e prática na área das Necessidades Educativas 

Especiais.  

O princípio orientador deste enquadramento da ação consiste em assegurar que 

as escolas se devem ajustar a todos os alunos, independentemente das suas condições 

físicas, sociais, linguísticas ou outras.  

No que se refere à gestão escolar, a Declaração de Salamanca acentua o “papel 

determinante dos serviços educativos locais e dos diretores das escolas na resposta 

eficaz às necessidades educativas especiais” (Madureira & Leite, 2003: p. 37). 

 Assim, cada país subscritor da Declaração de Salamanca, comprometeu-se a: 

a) Construir um sistema de qualidade para todos; 

b) Adequar as escolas às características, interesses e necessidades de seus alunos, 

promovendo a inclusão escolar de todos no sistema educacional. 

No seguimento de Salamanca, outro evento importante na luta contra qualquer 

tipo de preconceito a que estão sujeitas as pessoas com deficiências foi a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, também chamada Convenção da Guatemala, que 

ocorreu a 8 de junho de 1999. 
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No seu artigo 1.º, a “discriminação contra as pessoas portadoras de 

deficiência” é definida da seguinte maneira:  

a) O termo “discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência” significa 

toda a diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente 

de deficiência anterior ou perceção de deficiência presente ou passada, que tenha 

o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício 

por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas 

liberdades fundamentais; 

b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo estado 

membro para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos 

portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite 

em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas 

a aceitar tal diferenciação ou preferência. Nos casos em que a legislação interna 

preveja a declaração de interdição, quando for necessária e apropriada para o seu 

bem-estar, esta não constituirá discriminação. 

Esta Convenção, com o apoio da OEA reafirma que as pessoas deficientes têm 

os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as outras pessoas. Tais 

direitos e, principalmente, o direito de não serem submetidas a discriminação tendo 

como base a deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são os direitos 

inerentes a todo ser humano. 

O texto do documento convoca os estados participantes para o 

comprometimento a tomar medidas de cooperação entre si, no sentido de trabalharem 

prioritariamente nas áreas da prevenção de todas as formas de deficiências preveníveis, 

bem como na deteção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, 

formação ocupacional e prestação de serviços completos para garantir o melhor nível de 

independência e qualidade de vida para as pessoas portadoras de deficiência. 

Comprometeram-se ainda, os estados presentes a tomar medidas com vista à 

sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, destinadas a eliminar 

preconceitos, estereótipos e outras atitudes atentatórias contra o direito das pessoas a 

serem iguais, permitindo, desta forma, o respeito e a convivência com as pessoas 

portadoras de deficiência. Também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 

2006, conduziu a que vários países assumissem o compromisso de respeitar os direitos 
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das pessoas com deficiência, através da sua assinatura e do Protocolo Opcional em 

março de 2007.  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi alvo de intensos 

trabalhos e negociação por um período de 5 anos, tendo sido aprovada, até à data, por 

127 países dos quais Portugal faz parte. Nela se assegura que a maior minoria mundial 

possa desfrutar dos mesmos direitos e oportunidades que todos os outros indivíduos. 

Isso contempla as diversas áreas nas quais as pessoas com deficiência têm sido 

discriminadas, incluindo o acesso à justiça, a participação na vida política e pública, a 

educação, o emprego, a proteção contra a tortura, a exploração e a violência, assim 

como a liberdade de movimentos (Byrnes, et al., 2010:p.  3).  

Trata-se de um marco histórico, representando um importante instrumento legal 

no reconhecimento e promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência e na 

proibição da discriminação destas pessoas em todas as áreas da vida, incluindo ainda 

previsões específicas no que respeita à reabilitação e habilitação, educação, saúde, 

acesso à informação, serviços públicos, etc.  

Atualmente, ainda existem muitas barreiras na educação das pessoas com 

deficiência e no seu artº24 a Convenção aborda os diferentes aspetos da educação nas 

diferentes fases da vida, fazendo referência ao elevado número de adultos com 

deficiência, que não têm instrução ou têm instrução insuficiente devido à falta de 

oportunidades ou acesso quando eram crianças.  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência preconiza a 

educação inclusiva como um modo de acesso à educação defendendo que a educação 

inclusiva não só cria um melhor contexto educativo, como também ajuda a derrubar 

barreiras e a pôr em causa certos estereótipos. Esta abordagem contribui para criar uma 

sociedade que aceite e inclua a deficiência facilmente, em vez de a temer. Quando as 

crianças com e sem deficiência crescem juntas e aprendem, lado a lado, na mesma 

escola, desenvolvem uma maior compreensão e respeito umas pelas outras.  

Os governos comprometeram-se a desenvolver um conjunto de medidas que 

permitam tornar a educação mais inclusiva, através de: 

a) Divulgação de metodologias educativas inclusivas, como parte integrante 

dos planos de estudo de formação dos professores; 

b) Incentivo às pessoas com deficiência a adquirirem formação com 

professores; 
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c) Utilização de técnicas de formação em pirâmide, em que os professores, 

devidamente habilitados em metodologias de educação inclusiva, ensinam 

outros professores;  

d) Promoção de programas de ensino entre pares, em que alunos de nível mais 

elevado ajudam os mais novos;  

e) Promoção de parcerias entre as escolas e os pais; 

f) Estabelecimento de ligação entre as redes de reabilitação baseadas na 

comunidade e as iniciativas de educação inclusiva; 

g) Garantia de adaptações razoáveis ao nível da avaliação das crianças; 

h) Transformação das escolas especiais existentes em centros de recursos; 

i) Criação de um mecanismo de comunicação para monitorizar as inscrições 

nas escolas e o sucesso escolar das crianças com deficiência (Byrnes et al., 

2010: p. 84).  

Mas afinal, como conseguir tudo isto que se nos afigura como tarefa gigantesca 

para uma escola que se defronta, no seu quotidiano, com problemas cada vez mais 

frequentes e de crescente gravidade? 

Acreditamos que apenas será possível com a colocação em prática do principio 

da inclusão que, como atrás referimos, vem sendo desenvolvido através de inúmeras 

iniciativas, tanto da comunidade científica, como da comunidade social e política e, 

especialmente, consolidado numa prática que cremos cada vez mais aproximada ao seu 

sentido mais puro. 

 O princípio da escola inclusiva consiste na realidade de todos os alunos 

aprenderem juntos, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. De acordo com este princípio, cabe às escolas seguirem esta orientação 

inclusiva, lançando mão aos “meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias para combater as atitudes, criando comunidades abertas e solidárias, 

construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos” (UNESCO, 

1994: p. 5). 

 O princípio da inclusão surge assim, como pólo oposto à exclusão que, por sua 

vez, se traduz em práticas justificativas da mudança e que abrangem toda a caminhada 

que tem vindo a ser feita desde o século XIX. Na própria Declaração de Salamanca se 

reconhece o papel que a integração, outro conceito amplamente discutido e posto em 

prática, desenvolveu para se chegar à inclusão. A integração veio, na verdade, a 

construir o caminho para a escola e sociedade inclusivas. Ela praticou medidas que 
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conduziram à urgência da inclusão, sendo o seu conceito absorvido neste outro mais 

amplo. 

 Em termos filosóficos, e tendo presente o indivíduo considerado excecional, as 

preocupações foram no sentido da igualdade de oportunidades, concretizando-se naquilo 

a que inicialmente foi chamado de valorização, e depois de normalização. 

 Com a normalização não se procura transformar o anormal em normal, nem 

significa que toda a gente deve ser a mesma coisa. Significa apenas que o indivíduo siga 

uma vida normal. Promover a normalização não é intervir junto da pessoa considerada 

em desvantagem, mas no seu envolvimento, porque é a “sociedade que contém a 

desvantagem e a pessoa a ela sujeita” (Costa, 1995: p. 14). 

Segundo Verdugo (2009) o conceito de inclusão vai além do conceito de 

integração, ou seja, não se trata de garantir que estudantes com deficiência e sem 

deficiência partilhem os mesmos espaços, os mesmos contextos e o mesmo currículo, 

mas que as escolas os incluam, independentemente do ambiente social, da cultura de 

origem, da ideologia, sexo, etnia ou situações pessoais resultantes de deficiência física, 

intelectual, sensorial ou de sobredotação intelectual. Para isso, junto com muitas outras 

ações, é necessário trabalhar as atitudes e os estereótipos, qualificar os professores 

assim como outros profissionais envolvidos, mudar a dinâmica dos programas e a 

conceção de currículo e os contextos em que as pessoas são incluídas. 

Falar em inclusão é falar de multiplicidade, de diversidade, de integração. A 

interação social é essencial nesta dinâmica, uma vez que favorece aprendizagens 

significativas e a expressão de múltiplas linguagens: verbal, corporal, bem como a 

afetividade, a criatividade, a imaginação que, segundo teóricos como Piaget, Vygotsky 

ou Wallon, constituem funções mentais superiores tipicamente humanas (La Taille, 

1996, Lourenço, 2010; Sousa, 2010). 

A inclusão concilia-se com uma educação para todos e com um ensino 

especializado no aluno, mas não se consegue implantar essa opção de inserção sem 

enfrentar um desafio ainda maior, o que recai sobre o fator humano. 

O conceito de escola inclusiva é baseado na premissa de que todas as crianças 

com NEE beneficiam, tanto académica como socialmente, de um meio de aprendizagem 

onde se encontrem outras crianças com realizações académicas normais, em oposição à 

sua colocação em ambientes segregados (Banerji & Dailey, 1995). 

A inclusão, sendo encarada como uma filosofia, está assente em determinados 

tipos de princípios sobre os alunos e a educação, relacionados principalmente com os 
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direitos humanos, com a discriminação e com as melhores práticas educativas (Ballard, 

1995). Este mesmo autor refere os seguintes princípios que estão na base desta posição: 

a) A crença de que todas as crianças e jovens têm o direito de ser membros 

importantes e valiosos das suas comunidades escolares próximas; 

b) A crença de que as mudanças metodológicas e organizativas que têm por fim 

responder aos alunos que apresentam dificuldades irão beneficiar todas as 

crianças; 

c) A crença de que negar às crianças com necessidades educativas a 

possibilidade de receberem o ensino a que têm direito no mesmo espaço que 

as outras crianças colide com os seus direitos civis. 

 Como vimos, a grande rutura com os sistemas baseados na compensação 

individual opera-se com a conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada 

em Jomtien, Tailândia, em 1990. Nesta Conferência foi produzida a também já 

referenciada declaração, assinada por sessenta países, em que os subscritores se 

comprometeram a garantir respostas às necessidades educativas fundamentais, 

providenciando uma educação básica para todos (Niza, 1996; Morgado, 2003). Neste 

contexto surge a raiz da inclusão como um processo que visa incrementar a participação 

de alunos com necessidades educativas na vida e currículo escolar (Booth, 1995). 

A ideia do homem imerso num contexto social como tendo corpo e mente 

enquanto ser biológico e social, como membro da espécie humana e participante de um 

processo histórico, conjuga-se com a conceção histórico-cultural (Oliveira, 2005). 

Implementar e manter a educação inclusiva carrega em si a necessidade de 

mergulhar na educação em toda a sua complexidade, em toda a sua rica variedade, em 

conhecer o outro, desfazendo ideias preconcebidas e discriminação impensada, e ver a 

heterogeneidade como algo rico e valioso. “Opor a aventura da diferença, a 

curiosidade intelectual, à monotonia de um padrão único é uma atração no 

aprendizado” (Mindlin, 1998: p. 12). 

O processo de inclusão pressupõe também, uma mudança na sociedade, como 

primeira etapa, para que o aluno com necessidades especiais possa construir o seu 

desenvolvimento e desempenhar seu papel de cidadão. A inclusão defende a ideia de 

que todas as crianças podem aprender e fazer parte de uma vida escolar e comunitária. 

Regista-se pois, uma valorização das singularidades como criadoras de oportunidade de 

novas aprendizagens. É, de acordo com Sassaki (1999: p. 41), “um processo pelo qual a 

sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 
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necessidades especiais e, simultaneamente, estas preparam para assumir seus papéis 

na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, 

decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos”. 

O mesmo autor salienta que “a inclusão social é um processo que contribui para 

a construção de um novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e 

grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e externos), equipamentos, aparelhos e 

utensílios, mobiliário e meios de transporte e na mentalidade de todas as pessoas, 

portanto também do próprio portador de necessidades especiais” Sassaki (1999: p. 42). 

O fim gradual das práticas educacionais provenientes do passado proporciona a 

todos os alunos uma oportunidade igual para terem as suas necessidades educativas 

satisfeitas dentro da educação regular. O distanciamento da segregação facilita a 

unificação da educação regular e especial num sistema único. Apesar dos obstáculos, a 

expansão do movimento da inclusão, em direção a uma reforma educacional mais 

ampla, é um sinal visível de que as escolas e a sociedade vão continuar a caminhar rumo 

a práticas cada vez mais inclusivas (Stainback & Stainback, 1999: p. 44). 

Contudo, a inclusão não reúne o consenso de toda a comunidade científica e tem 

sido alvo, inclusivamente de críticas severas. Não poderíamos deixar de abordar aqueles 

que consideram a inclusão como uma filosofia que só tem trazido mais dificuldades às 

pessoas com deficiência. 

Os críticos da inclusão (Fuchs & Fuchs, 1994; Kauffman & Hallahan, 1995; 

Semmel et. al. 1995), advertem para o facto de esta, sobretudo a nível mais extremo, 

não responder às necessidades reais de todos os alunos com NEE, ou seja, desvaloriza o 

que deveria ser essencial, o processo de ensino/aprendizagem e os seus efeitos na 

criança. 

Outros investigadores (Zigmond & Baker, 1995), apelam ao diálogo conciliador 

entre as duas perspetivas, combinando a escolaridade inclusiva com recursos adicionais 

e pessoal especializado, no sentido de se atingirem os objetivos educativos individuais 

dos alunos com NEE. 

Vaughn et. al. (1995), levaram a cabo um estudo, durante um ano letivo, para 

recolha de dados relativamente à socialização de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, pela primeira vez em situação de inclusão educativa na sala de aula 

regular. Estes investigadores não conseguiram comprovar que a frequência da sala de 
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aula promova a socialização dos alunos com dificuldades de aprendizagem, mas 

verificaram alguns ganhos relativamente à autoestima.  

Banerji & Dailey, (1995) referem um estudo realizado com o objetivo de 

comparar os resultados académicos relativos à leitura e à matemática de dois grupos de 

alunos com NEE, um em situação de turma inclusiva e o outro em sala de apoio, não 

tendo sido encontradas diferenças significativas entre esses dois grupos. Além disso, 

estes mesmos investigadores, compararam os resultados de alunos sem dificuldades, 

inseridos em turmas inclusivas com os dos seus colegas com dificuldades e também não 

encontraram diferenças entre os dois grupos, sugerindo então que esses alunos não são 

afetados negativamente pelo facto de estarem colocados junto de alunos com NEE. 

Por outro lado, num estudo realizado por Klingner et al. (1998), em que se 

compara o progresso académico a nível da leitura de alunos com e sem dificuldades de 

aprendizagem, colocados a tempo inteiro na sala de aula, com um adequado apoio do 

professor de educação especial, chegaram aos seguintes resultados: alguns alunos com 

dificuldades de aprendizagem tiveram ganhos consideráveis na leitura, outros tiveram 

poucos ou nenhuns ganhos e muitos fizeram poucos progressos. Os investigadores 

concluíram então, que a colocação a tempo inteiro na sala de aula regular com o apoio 

do professor de educação especial, não é suficiente para responder às necessidades dos 

alunos, sendo necessários serviços combinados que incluam o apoio dentro da sala de 

aula e treino intensivo em sala de apoio. 

Uma das críticas mais contundentes feitas à inclusão é a que considera que esta 

não foi iniciativa de professores de educação regular, mas de professores de educação 

especial (Minke et al., 1996).  

Consideramos, no entanto, que, mesmo tentando compreender as críticas a que a 

filosofia da inclusão tem estado sujeita, parecem ser mais as vantagens no sistema 

inclusivo do que na exclusão e segregação das pessoas que, por qualquer motivo, são 

diferentes das que se consideram normais. 

Aliás, as críticas à inclusão poderão contribuir seguramente para que uma 

melhor prática surja, uma vez que uma das caraterísticas do conceito é ser reflexivo, 

suscitando a sua própria monitorização. Julgamos que, na sociedade atual, o caminho 

percorrido já foi bastante longe e será impossível voltar aos tempos da escola 

segregadora. 

Como vimos, nas últimas décadas têm surgido iniciativas importantes que têm 

por objetivo, não só debater, mas também fidelizar os países e os decisores políticos à 
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filosofia inclusiva. Focámos a importância que a Declaração Mundial de Educação para 

Todos teve na preparação da Conferência Mundial de Salamanca e esta, por sua vez na 

Convenção da Guatemala e, posteriormente, também na Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência. 

O princípio da inclusão em educação mantém-se: a aprendizagem deve ser feita 

em conjunto, em escolas onde se eduquem todos os alunos, a educação é um bem a que 

todos têm de ter acesso. Aliás, falando de inclusão, estamos a reafirmar os direitos 

fundamentais da pessoa humana, bem como o acesso a tudo o que a sociedade nos 

oferece. No seio de um paradigma que privilegia a qualidade de vida, falar de inclusão é 

falar de cidadania, é falar de diferenciação, é negar qualquer tipo de discriminação. 

No âmbito da educação, a implementação da inclusão concretiza-se na educação 

inclusiva, tema que abordaremos no ponto seguinte. 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

 

primeira parte do nossos trabalho é constituída por dois capítulos, 

sendo o objetivo deste primeiro capítulo fazer uma constextualização 

das matérias que iremos debater e aprofundar no âmbito do nosso 

estudo. Começamos por equacionar aquilo a que frequentemente se chama a crise na 

educação que se iniciou ainda no século XX e se tem arrastado ao longo dos últimos 

anos. A crise na educação é o reflexo prático da transformação social que levou a que a 

escola deixasse de ser uma escola para elites e tivesse de se abrir a todos quantos a 

procuram. Com o desenvolvimento das condições socio-económicas que ocorreu no 

século passado, começaram a chegar à escola populações que não eram. Habitualmente, 

escolarizadas, exigindo uma abertura para a qual a escola não estava preparada. É 

fenómeno da escola para todos que transforma uma escola de certezas numa escola de 

incertezas.  

 Para fazer face à escola de incertezas, há que encontrar soluções que passam 

pelo fenómeno, almejado e muito discutido, da inovação. A inovação pedagógica tem 

servido, aliás, como bandeira dos decisores políticos para a introdução de políticas e 

reformas que, em rigor, não resolveram os problemas estruturais da escola moderna. 

 Com a chegada à escola de alunos provenientes das diversas camadas socias, 

começam também a desenvolver-se movimentos que defendem a abertura da escola e 

sugerem modelos para o seu funcionamento. É o caso do multiculturalismo que defende 

A 
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uma escola multicultural, seguindo o princípio de que a cultura dominante, aquela que é 

tradicionalmente veiculada na escola, deve criar mecanismos de acolhimento para as 

outras culturas, minoritárias e com dificuldades de afirmação. 

 Complementando esta teoria do multiculturalismo, desenvolvida nos Estados 

Unidos da América, surge uma corrente europeia, a do interculturalismo. A escola 

intercultural é a escola que não só se predispõe para acolher todas as culturas, como está 

disponível para as tornar suas. Pretende o diálogo equitativo entre culturas, valorizando 

todas do mesmo modo e vivendo, precisamente, das relações que as culturas 

estabelecem entre si. 

 Estes movimentos desempenharam um papel fundamental nas sociedades 

ocidentais, criando a consciência da necessidade urgente de adotar nas escolas valores 

como a igualdade de oportunidades, a equidade e a justiça social. 

 Esta nova escola, que é uma escola que acolhe todos, proporcionando-lhes 

respostas individualizadas e oportunidades de sucesso é a escola inclusiva, a escola que 

se opõe à exclusão social e educacional. Embora os termos inclusão e escola inclusiva 

estejam conotados com a chegada à escola dos alunos decientes ou com NEE, 

verdadeiramente, a escola inclusiva é a escola de todos, para todos e garante o sucesso 

de todos. 

 No que aos alunos com NEE diz respeito, a história também não foi facilitadora 

para que estes tivessem oportunidades iguais e justas no acesso à educação. Tivemos 

oportunidade de abordar o conceito e a prática da segregação, uma vez que durante 

séculos foi o que marcou a história da educação. Na verdade, a história relata-nos 

realidades que, à luz dos nossos dias, são feitas de horrores, como o infanticídio, o 

abandono ou a expulsão dos ambientes sociais. Só já na idade moderna se começa a 

olhar a pessoa com deficiência como alguém que merece, senão ainda a educação, os 

cuidados primários de saúde e bem-estar. 

 No século XIX inica-se, nos países ocidentais um movimento que começa, 

timidamente, a lutar contra a exclusão e que vai prosseguir com algumas conquistas 

importantes até ao final da segunda guerra mundial. 

 Após a segunda guerra mundial, as mentalidades começam a mudar e surgem as 

primeiras tentativas de despiste das deficiências, agrupando-as e iniciando uma 

educação, que embora segregada, já se entende como tal, demonstramdo-se, finalmente, 

que a pessoa com deficiência é “educável”. 
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 Após a década de setenta, iniciam-se fortes movimentos de alteração deste 

estado de coisas, com principal ênfase, nos países do norte da Europa. É então que surge 

a cetgorização “necessidades educativas especiais” que até hoje se mantém, bem como a 

integração de alunos deficientes nas escolas regulares, não para ser visto como uma 

raridade, mas como uma realidade a ser seguida por todos. 

 Em Portugal também se desenvolveu, embora em longo e penoso percurso, uma 

perspetiva integradora que veio a culminar, nos anos noventa do século passado com a 

publicação do primeiro articulado legislativo verdadeiramente moderno e inclusivo. 

 No final do século XX, em Espanha, realiza-se a Conferência de Salamanca, 

reunindo um elevado número de países e de consensos. É o surgimento triunfal de um 

conceito que a escola há muito vinha preparando: a educação inclusiva. 

 Os princípios de Salamanca ainda hoje se encontrem em vigor e são 

inquestionáveis quanto à defesa da igualdade e da justiça para todos os alunos, não 

importando as suas careterísticas físicas ou psíquicas, a sua origem étnica, social e 

cultural, a sua língua materna ou qualquer outra caraterística que possa não ser comum 

numa comunidade escolar. 

 A escola inclusiva altera o centro da problemática, em comparação com a escola 

integradora. Nos movimentos integracionistas, o centro do problema era o aluno e a sua 

deficiência. Conhecendo as suas caraterísticas, a escola agia para ir ao encontro das suas 

necessidades. A escola inclusiva desloca o centro do problema do alçuno para o meio, 

ou sej apara ela própria, colocando a questão na sua capacidade para educar todos os 

alunos com sucesso, oferecendo-lhes oportunidades de acesso ao currículo. O que se 

coloca em causa são os meios que o aluno possa ter para aceder a um currículo escolar 

que pode ser o comum ou um currículo adaptado às suas possibilidades, sem perder de 

vista que o objetivo da escola é educar todos com sucesso. 
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4.  FUNDAMENTOS DA ESCOLA INCLUSIVA  

 

eclaradamente, o chamado “novo olhar” opõe uma pedagogia que 

durante décadas vigorou como inovadora e que se fundamentava na 

perspetiva centrada no aluno (integração) à perspetiva centrada no 

currículo (inclusão), entendendo-se este como algo bastante vasto e ao mesmo tempo 

preciso. A caminhada para centração no currículo implica a ideia de progressão, fazendo 

compreender que a integração dá lugar à inclusão, não se opõe a ela, mas antes 

complementa-a. 

A ideia pode colocar-se da seguinte forma: “ao falarmos de integração, há 

subjacente ao conceito, alguém que está de fora e pretendemos por dentro da escola: 

na ideia de escola inclusiva, não há ninguém de fora”. Assim, a inclusão completa os 

esforços da integração na medida em que parte do pressuposto que as escolas “devem 

reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos adaptando-se aos 

vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação 

para todos” (Bénard da Costa, 1995: p. 7, 11). 

Stainback & Stainback (1999: p. 12) referem que a escola inclusiva deve ser 

“um lugar do qual todos fazem parte, em que todos são aceites, onde todos ajudam e 

são ajudados por seus colegas e por outros membros da comunidade escolar, para que 

as suas necessidades educacionais sejam satisfeitas.” 

D 
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A escola inclusiva terá de ser capaz de desenvolver uma pedagogia diferenciada 

e centrada no aluno, passível de os educar a todos com sucesso, olhando cada um como 

um ser diferente de todos os outros, com especificidades próprias. A pedagogia centrada 

na criança é compreendida como sendo benéfica para todos os alunos e 

consequentemente para a sociedade em geral, uma vez que poderá possibilitar a 

diminuição substancial do insucesso e abandono escolar.  

As escolas para todos são organizações que incluem todas as pessoas, aceitam as 

diferenças, apoiam a aprendizagem e respondem às necessidades individuais. A escola 

inclusiva fundamenta-se:  

a) No direito fundamental à educação; 

b) No respeito pelas características, interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagem; 

c) Em sistemas planeados tendo em vista a diversidade; 

d) No acesso generalizado às escolas; 

e) Em escolas dotadas de meios capazes para combater as atitudes 

discriminatórias. 

Esta escola pressupõe, pois, o combate à exclusão, fomentando ao mesmo tempo 

a dignidade e o desfrute dos direitos humanos e a construção de estratégias para uma 

verdadeira igualdade de oportunidades. 

A escola inclusiva obriga, pois, a que se respeitem determinados princípios na 

sua organização: 

a) Destina-se a educar todos os alunos e não apenas aqueles que apresentam 

necessidades especiais e que necessitam de apoio educativo  

b) Concentra-se na resolução de problemas, relegando o diagnóstico para segundo 

plano;  

c) Orienta-se pelos princípios de equidade, cooperação e solidariedade, 

considerando as diferenças como uma fonte de enriquecimento da sociedade;  

d) Preza pela inclusão total e incondicional dos alunos;  

e) Exige uma rutura das práticas tradicionais e uma profunda transformação do 

sistema educativo;  

f) Centra-se na sala de aula, proporcionando os apoios necessários aos alunos na 

sala de aula regular (Moriña, 2002; Verdugo, 2009). 
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Segundo a AEDEE
23

 (2012), estão identificados quatro valores fundamentais, 

relacionados com o ensino e a aprendizagem, para o trabalho de todos os professores em 

contextos inclusivos. São eles:  

 Valorização da diversidade – a diferença é considerada um recurso e um 

valor para a educação;  

 Apoiar todos os alunos – os professores têm elevadas expectativas sobre 

os resultados a atingir por todos os alunos;  

 Trabalho com outras pessoas – colaboração e trabalho em equipa são 

metodologias essenciais para todos os professores;  

 Desenvolvimento profissional e pessoal – o ensino é uma atividade de 

aprendizagem e os professores assumem a responsabilidade pela sua 

aprendizagem ao longo da vida.  

A Declaração de Salamanca traça também, o perfil de uma verdadeira política 

inclusiva, referindo a necessidade de legislação adequada, dotações financeiras justas, 

campanhas de informação pública, programas de orientação e formação profissional, 

adaptação de instalações, organização escolar adequada e disponibilização dos recursos 

e apoios necessários. 

Só respeitando essa política se pode alcançar igualdade de oportunidades, 

participação e excelência, de tal forma que os alunos consigam desenvolver plenamente 

as suas potencialidades e que a escola possa aceitar as diferenças individuais, 

proporcionando apoios individualizados e atenção à diversidade centrada na pessoa 

(Schalock & Verdugo, 2002). 

Gordon Porter (1995), na comunicação apresentada na Conferência de 

Salamanca, refere claramente que não se trata de propor abordagens centradas nos 

problemas individualizados que os alunos parecem trazer consigo para a escola. Trata-se 

antes de uma estratégia global, estabelecendo objetivos e práticas comuns a todos os 

intervenientes e que demonstram a cada um de nós como é possível desenvolver as 

nossas práticas como profissionais de educação. 

Para Ainscow (2001), uma prática inclusiva na escola pressupõe investimento 

em algumas mudanças fundamentais que conduzam à perceção na diferença de uma 

oportunidade de aprendizagem, ao derrubar de barreiras de modo a garantir a 

participação de todos, estimulação para o uso de todos os recursos possíveis à 

                                                 
23

 A sigla significa: Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial. 
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aprendizagem, investimento nas práticas e conhecimentos já existentes, enfatização de 

uma linguagem ligada à prática, e ainda o investimento na aceitação de riscos. 

O conceito de escola inclusiva foi, como já referimos, amplamente veiculado 

depois da Conferência de Salamanca, decorrida em 1994. No entanto, perguntar-nos-

emos se as escolas atuais são inclusivas, se esta filosofia se encontra instalada dando 

lugar a uma verdadeira pedagogia inclusiva. Na verdade o conceito parece ter sido 

aceite e partilhado por toda a comunidade educativa, constituindo-se mesmo em muitos 

casos como uma velha aspiração. Contudo, continuamos sem saber se essa facilidade de 

aceitação não se consubstancia no seu ponto mais fraco. De acordo com Nunes (1998: 

p.6), “os princípios em que assenta a ideia de Escola Inclusiva fazem apelo a uma 

razoabilidade sem correspondência com a realidade social em que se inscreve: um 

repto à procura de sentido no que não tem sentido”. 

A legislação existe, mas a educação inclusiva baseia-se em fatores mais 

abrangentes do que somente nos legislativos. Uma das questões centrais reside em saber 

como tornar compatível esta realidade heterogénea com os esquemas, as tradições e as 

inércias profissionais de alguns professores, bem como de setores da sociedade que 

ainda fundamentam suas práticas em modelos que não estão preparados para trabalhar a 

diversidade e a diferença.  

Sabemos que a estrutura escolar foi historicamente construída obedecendo a 

critérios racionalistas, com base no conceito de normalidade, de forma que os alunos 

aptos a superar os obstáculos de apreensão dos conteúdos tivessem acesso aos níveis 

mais elevados de ensino. 

A educação inclusiva propõe pensar a diferença como uma marca humana, 

presente em todas as situações sociais e, consequentemente, em todas as salas de aula, 

nos diversos níveis e modalidades de ensino e realidades socioculturais. 

O estado de sossego que se seguiu à consensual Declaração de Salamanca 

encontra-se a entrevar o processo de inclusão. Sabemos que uma reforma, 

transformação ou mudança não se opera com o sossego dos seus atores. A alteração de 

paradigma com a introdução da ideia de escola inclusiva não operou na maior parte das 

escolas o desassossego que seria próprio e frutificador. Aceitar uma ideia como válida e 

desejável não significa que ela se autocoloque em prática e, admitimos também, a 

sociedade em que vivemos está longe de ser inclusiva, multicultural e intercultural. 

Entretanto, sabemos que existe um modelo idealizado de escola, pois a realidade 

comporta muitas comunidades escolares ainda, pouco acessíveis a uma educação 
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inclusiva que estimulam práticas de competição e não promovem a democracia em 

nenhuma instância de suas estruturas (Rodrigues et al., 2005). Falamos de comunidade 

porque todos estes conceitos remetem para a ideia de comunidade. No entanto, 

esquecemos frequentemente, na prática, que a comunidade se sustenta com a 

comunicação e, sem ela, sem um meio comum de comunicação e entendimento, não há 

comunidade. 

No entanto, existem dois pilares que nos parecem decisivos para a construção de 

uma escola inclusiva, verdadeiramente respeitadora das diversas identidades e produtora 

do sucesso para todos. O primeiro constitui-se como a nova abordagem às classificações 

de alunos considerados diferentes, enquanto o segundo assenta no acesso ao currículo 

por parte dos mesmos alunos. 

Quando hoje falamos em inclusão, a ideia que surge na mente de muitos, 

atrever-nos-íamos a afirmar mesmo na grande maioria dos casos, relaciona-se com 

deficientes ou outras pessoas que apresentam defeitos físicos ou psicológicos.  

O erro grosseiro desta associação foi corrigido com a Declaração de Salamanca, 

que aponta claramente o tipo de alunos que podemos considerar como tendo 

necessidades educativas especiais: “Neste conceito, terão de incluir-se crianças com 

deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que trabalhem, crianças de 

populações remotas ou nómadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais 

e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. (…) A expressão 

“necessidades educativas especiais” refere-se a todas as crianças e jovens cujas 

carências se relacionam com deficiências ou dificuldades escolares” (UNESCO, 1994: 

p. 6). 

Julgamos que a intenção de discriminar determinados grupos de alunos não teve 

como objetivo tornar o conceito restritivo, mas antes ampliá-lo, tomando como exemplo 

os grupos referidos e sublinhando que todos os alunos, em qualquer idade ou etapa do 

seu percurso educativo, podem apresentar NEE. Este conceito não corresponde a 

nenhum tipo de categorização, mas antes a constatação da necessidade da parte da 

escola de tomar medidas diferenciadas que são necessárias ao sucesso de todos os 

alunos. Aliás, atrever-nos-íamos mesmo a defender que todos os alunos têm 

efetivamente NEE, uma vez que parece consensual a ideia de que cada aluno é um 

indivíduo que tem que ser entendido respeitando as suas características próprias e 

pessoais. Não é novidade para ninguém que todas as pessoas, em qualquer altura da sua 

vida, nas tarefas mais diversificadas, poderão vir a ter dificuldades especiais.  
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Assim, as escolas que queiram corresponder ao desafio contra as dificuldades de 

exclusão, terão de implementar novos modelos pedagógicos, terão de se tornar mais 

flexíveis, capazes de garantir a equidade na “oportunidade de aprender” para todos. 

Além disso, a sua preocupação deverá ser a de se adequarem às necessidades dos seus 

alunos, promovendo o seu sucesso educativo, em vez de se centrarem na 

categorização/classificação dos alunos com dificuldades (Wang, 1994). 

Um grande passo foi dado com a Declaração de Salamanca, uma vez que o 

termo ganhou a abrangência que precisava para se tornar um constructo inclusivo, 

deixando de se referir apenas a crianças e jovens com deficiência e alertando as escolas 

para o facto de que a preocupação apenas com este tipo de crianças é redutiva e 

insuficiente. Existe uma camada populacional proveniente de todas as classes e 

quadrantes da sociedade que merece uma atenção especial da escola para que a tarefa de 

educar todos seja levada a bom porto. No entanto, observamos que permanecem ainda 

algumas fações dentro da escola, e controversamente ligadas à educação especial, que 

tentam manter o conceito de NEE na sua forma mais restritiva e como algo de diferente, 

no sentido de constituírem uma população onde o ensino regular não pode e nem deve 

interferir sem tutoria. 

Para Rosemary Davinson, citada por Niza (1996:p. 146), “um aluno tem 

necessidades educativas especiais se tem dificuldades de aprendizagem que exigem 

adaptações das condições em que se processa o ensino/aprendizagem, isto é, uma 

dificuldade significativamente maior em aprender do que a maioria dos alunos da sua 

idade ou uma incapacidade ou incapacidades que o impedem de fazer uso das mesmas 

oportunidades que são dadas nas escolas a alunos da mesma idade.” A este propósito, 

Niza (1996) reforça a ideia de que as NEE surgem na relação que os alunos estabelecem 

entre o ensino e a aprendizagem. O autor vai mais longe, quando afirma que só existirão 

NEE para aqueles que venham a precisar de adaptações das condições de 

ensino/aprendizagem do currículo. 

Numa escola inclusiva, devem ser as características e necessidades dos alunos a 

estabelecer o currículo a considerar, flexibilizando o trabalho em grupo e apresentando 

as temáticas da forma mais concreta e expressiva possível, promovendo e estimulando a 

participação e cooperação de todos. O processo de inclusão pressupõe uma 

reestruturação do sistema de ensino, que deverá adequar-se às diferentes necessidades 

de cada aluno. 
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Após o reconhecimento dos tipos de necessidades educacionais dos educandos, 

cada escola, através dos seus instrumentos de planeamento, organiza os tipos de apoio 

ou suportes que pode oferecer e organizar, como as adequações ou adaptações 

curriculares para que eles tenham acesso ao currículo regular. 

As adaptações curriculares, o ensino direto, a tutoria entre pares, o ensino por 

computador, entre outros, constituem algumas práticas, emergentes da investigação 

mais recente, cuja aplicação é cada vez mais evidente em contextos inclusivos, pois a 

equidade, sendo um dos conceitos básicos da filosofia da educação inclusiva, não 

consiste em educar todas as crianças no mesmo local e ao mesmo tempo, mas em 

assegurar que os alunos tenham as suas necessidades básicas satisfeitas (Correia, 2003; 

Gallagher, 1995), 

Como referimos, é precisamente na relação com o currículo que assenta o 

segundo pilar fundamental para a compreensão e prática da escola inclusiva. De acordo 

com Niza (1996), a escola inclusiva, como alternativa mais recente, é a escola orientada 

para o currículo. Como vimos, a descentração do focus nas incapacidades ou 

dificuldades dos alunos, levou à nova ideia de inclusão. Ainscow, citado por Niza  

(1996: p. 147), coloca em causa a necessidade de um conceito de necessidades 

educativas especiais uma vez que “a preocupação dominante em definir as 

necessidades educativas especiais e a elas responder só vem prejudicar as crianças em 

causa”. 

As escolas não conseguem responder à equidade, estabelecendo apenas 

programas especiais para os alunos com dificuldades. Tentar conseguir a igualdade de 

oportunidades educativas, sem assegurar um igual acesso ao currículo normal, leva a 

que a desigualdade, de uma forma até mais subtil, continue a ser perpetuada (Wang, 

1994). 

Norwich citado por Marchesi (2001) apresenta-nos aquilo que denominou como 

dilemas essenciais, ou seja, os principais problemas que se colocam à prática da 

inclusão. Os primeiros que enuncia são sintomáticos e consentâneos com a nossa 

perspetiva, quando defendemos que a classificação e a relação com o currículo são os 

pilares da filosofia da inclusão. O autor é claro e conciso, apresentando os principais 

dilemas como: 

1) O dilema do currículo comum; 

2) O dilema da identificação. 
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Marchesi (2001) defende que a resolução dos dilemas parece ser incompatível, 

uma vez que se o segundo identifica as NEE de cada aluno e exige uma educação 

adaptada, reforçando a dimensão da igualdade, o primeiro salienta a dimensão da 

diferença.  

“É fácil ver como se pode acomodar o que é comum, formulando um currículo 

comum, criando escolas completamente inclusivas e proporcionando experiências de 

aprendizagem idênticas para todas as crianças: é também fácil que os caminhos mais 

óbvios para responder à diferença sigam exatamente estratégias opostas: a formulação 

de currículos alternativos, a criação de diferentes escolas para diferentes tipos de 

alunos e a provisão de diferentes tipos de experiências de aprendizagem por diferentes 

grupos ou indivíduos. Mas como podem precisamente estas diferentes perspectivas tão 

diversas de ser conciliadas de tal maneira que os currículos sejam comuns e também 

diferenciados, que as escolas sejam inclusivas mas também selectivas, que as classes 

proporcionem experiências de aprendizagem e sejam as mesmas para todos e diferentes 

para cada um?” (Clark et al., cit. in Marchesi, 2001: p. 96). 

A questão levantada, que nos parece fulcral no processo, atinge uma 

profundidade que ultrapassa as vontades individuais e os esforços locais, uma vez que 

vai ao fundo dos sistemas educativos dos países, e passará não só pela prática da 

inclusão através da diferenciação pedagógica, mas também, pela observância das 

recomendações de Salamanca para as políticas educativas nacionais. 

Em Portugal, e com a possibilidade da gestão flexível do currículo, as condições 

parecem ter melhorado nesse aspeto. No entanto, não podemos esquecer que foi 

entregue nas mãos das escolas a responsabilidade de praticar a inclusão, muitas vezes 

sem que os meios humanos e materiais sejam adequados para tal. A situação leva-nos 

também, a reflexões fruto da comparação com as realidades existentes noutros países, 

uma vez que as questões levantadas acerca desta problemática surgem-nos precisamente 

de países onde a flexibilização curricular já não é ou nunca foi uma novidade e a 

procura de soluções persiste da mesma forma.  

Kauffman & Lloyd (1995, p. 11) consideram que “a colocação homogénea (isto 

é, a colocação semelhante para todos, que cria grupos heterogéneos) representa um 

dilema para os educadores”. Os alunos diferem não só naquilo que sabem à partida, 

mas também, naquilo que necessitam de saber e como tal é difícil oferecer todo o 

currículo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Apesar das divergências no modo como o 

atendimento às crianças com NEE deva ser estruturado, num aspeto, tanto proponentes 
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como críticos estão de acordo: para que a inclusão tenha sucesso é imperiosa uma 

reorganização do atendimento prestado (Minke et al., 1996). 

A escola terá que encontrar a solução na conciliação dos dois dilemas 

apresentados por Norwich e, por um lado, não ceder à tentação de rotular os alunos 

aquando da identificação das suas reais necessidades e, por outro, fazer dessa 

identificação a pedra de base da sua estratégia curricular. 

A escola inclusiva descreve o processo através do qual a escola tenta responder a 

todos os alunos enquanto indivíduos, reconhecendo e reestruturando a sua organização 

curricular.  

Trata-se, pois, de uma mudança conceptual e estrutural da escola para que possa 

verdadeiramente responder às necessidades de todos os alunos o que, na opinião de 

Ainscow et al. (1997) exige a mudança de um sistema fixo para um sistema flexível, 

capaz de garantir a equidade na oportunidade de aprender por todos os alunos. 

O desenvolvimento, implementação e sucesso de uma escola inclusiva 

dependerá sempre da movimentação que as forças vivas do contexto em que se insere a 

escola se dispõem a levar a cabo. Parafraseando Morgado (2003: p. 45), “o 

desenvolvimento de um modelo inclusivo para as escolas radica também de forma 

muito nítida numa perspetiva ecológica envolvendo diferentes entidades numa rede de 

interdependência”. 

O mérito da escola inclusiva não consiste apenas no facto de serem capazes de 

proporcionar uma educação de qualidade a todas as crianças. A “inclusão supõe um 

compromisso comum com todos os objetivos da educação, uma responsabilidade no 

seio da sociedade atual ” (Correia, 2003: p. 59). 

Verifica-se que se trata de defender uma genuína igualdade de oportunidades no 

que à educação diz respeito, o que perante os alunos com NEE será conseguido nas 

escolas com uma educação centrada neles, respeitando a sua inserção numa determinada 

comunidade, permitindo assim os seus processos de autonomia e integração social.  

A subsistência desta escola estabelece um passo crucial na mudança de atitudes 

discriminatórias e na prolificação de sociedades acolhedoras e inclusivas. É, pois, 

imperioso que haja também uma mudança na perspetiva social, dado que as pessoas 

com deficiência têm sido marcadas por uma sociedade que faz questão de continuar a 

salientar mais os seus limites do que as suas potencialidades. 

Se a escola segue a noção, que é clara e simples, de NEE, adquirindo uma 

prática respeitadora dos princípios de inclusão no seu uso, o que nos parece 
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inclusivamente a componente mais fácil de conseguir neste processo, terá que adotar 

também, práticas curriculares consentâneas com o cuidado que teve na classificação. 

Todavia, e como aliás já debatemos, esta prática curricular diferenciada será o mais 

complicado passo em direção à inclusão plena. 

Bairrão (1998) considerava que existia uma grande discrepância entre os textos 

da lei e a formação e prática dos professores, uma vez que grande parte dos professores 

não possuía formação adequada e não existiam equipas multidisciplinares com técnicos 

especialistas em áreas importantes. Referia também, relativamente às modalidades de 

apoio, haver uma grande inconsistência na forma como as diferentes medidas vinham 

sendo utilizadas em função dos tipos de necessidades educativas dos alunos, não 

existindo um modelo conceptual que suportasse a tomada de decisões. 

Afirmava o mesmo autor: “Podemos concluir que, de um modo geral os 

obstáculos à integração de alunos com NEE nas escolas de ensino regular (...) 

colocam-se nos aspectos organizacionais e na racionalização do sistema e dos recursos 

nelas existentes” (Bairrão, 1998: p. 296). O pessimismo do autor, expresso no final do 

século passado, em relação à implementação de uma escola inclusiva, prendia-se com o 

facto de existirem dificuldades quer a nível jurídico, legislativo, educacional, científico, 

organizacional e financeiro, situação que não parece ter-se alterado desde então. 

Assim, é importante reafirmarmos que, para a escola ser inclusiva, é necessária 

mobilização conjunta entre todos os agentes educativos, envolvendo alunos, famílias e 

sociedade, havendo, prioritariamente, uma atenção especial às diferenças, por exemplo, 

por meio de uma equipe qualificada de apoio aos alunos e professores (Stainback & 

Stainback, 1999; Stone & Collicott, 1994). 

“É claro que a resposta aos alunos com necessidades educativas especiais não é 

apenas uma questão de recursos a nível da sala de aula. Importa reconhecer que a 

organização da escola determina, igualmente, a quantidade e o tipo dos recursos que 

os professores podem usar no ensino de alunos com necessidades educativas especiais” 

(Meijer, 2003: p. 14-15). 

Além do desenvolvimento dos vínculos afetivos que são responsáveis pelo 

equilíbrio nas relações em sala de aula, facilitando o processo inclusivo do aluno, é 

necessário abordar a questão do contexto escolar que influencia no sucesso ou fracasso 

dessa inclusão. Para Antunes (2004), o professor é o elemento fundamental no 

estabelecimento do vínculo, mas, para tanto, precisa ter os seus conflitos pessoais 

elaborados, de forma a permitir-se viver uma relação afetiva satisfatória com o aluno, 
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além de que, a natureza da ligação entre eles determinará os comportamentos que irão 

surgir e, ao mesmo tempo, terão efeito causal na interação do grupo com a criança 

portadora de necessidades especiais. 

A inclusão “é um casamento para o qual os professores de educação especial se 

esqueceram de convidar a noiva (professor de educação regular).” Mais de duas 

décadas decorridas sobre esta afirmação de Lieberman, citado por Minke et al. (1996: p. 

26), reconhecemo-la como atual, uma vez que diversas investigações apontam para que 

menos de metade dos professores, ditos regulares, assumam responsabilidades pelos 

alunos com NEE integrados nas suas turmas, concordando, no entanto, que mesmo as 

crianças com deficiências graves têm o direito básico de serem educadas numa classe 

regular. 

Meijer (2003), refere que a inclusão depende largamente da atitude dos 

professores face aos alunos com necessidades especiais, das suas perceções sobre as 

diferenças na sala de aula e da sua vontade de lidar, eficazmente, com essas diferenças. 

A atitude dos professores foi indicada como um fator decisivo na construção de escolas 

mais inclusivas. Se os professores não aceitarem a educação de todos os alunos como 

parte integrante do seu trabalho, tentarão que alguém, na maior parte das vezes o 

professor especializado, assuma a responsabilidade pelos alunos com NEE e organize 

uma segregação dissimulada na escola, tentando implementar, por exemplo, classes 

especiais. 

Tão relevante quanto isso, é que o professor esteja preparado para lidar com as 

diferentes necessidades de aprendizagem de cada aluno, inclusive os deficientes, e o 

locus inicial em que ele deve adquirir esses fundamentos é a formação inicial, ou seja, o 

seu curso de graduação profissional. 

Para isso, é preciso considerar a formação do professor para a educação 

inclusiva como parte integrante do processo de formação geral, e não como um 

apêndice dos seus estudos ou um complemento. 

Mais do que isso, é importante que o professor adquira uma visão crítica sobre o 

assunto, pois é ele que será o responsável pela seleção curricular nas escolas e deverá 

adaptar-se quanto aos conteúdos, práticas avaliativas e atividades de ensino e 

aprendizagem. Deste modo, para que tenhamos uma mudança paradigmática na 

educação inclusiva, o primeiro a ser mudado é o professor (Hoffman, 2004). 

Tiballi (2003) refere três elementos fundamentais na educação inclusiva, o 

aluno, o professor e o conhecimento. Para o professor deve haver formação profissional 
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de maneira que ele saiba distinguir todas as diferentes formas de aprender que os alunos 

possam apresentar na mesma sala de aula. E, sob essa perspetiva, refere o mesmo autor 

que não deve existir uma educação inclusiva, pois não existem excluídos na escola, mas, 

sim, pessoas com diferentes necessidades de aprendizagem, e é para essas diferenças 

que o professor deve estar preparado.  

Segundo Meijer (2003), existem várias condições, tanto a nível do professor 

como do aluno, que influenciam a prática na sala de aula e que determinam o sucesso, 

ou seja, a inclusão. A nível dos docentes, podemos identificar claramente três 

condicionantes à prática da escola inclusiva: 

a) A inclusão depende, em grande medida, das atitudes dos professores face aos 

alunos com NEE, dos seus pontos de vista sobre as diferenças nas salas de aula e 

da sua disponibilidade para responder, de forma positiva e eficaz, a essas 

diferenças; 

b) Os professores desempenham o papel fundamental de conseguir recursos 

humanos e outros para determinados alunos, em estreita cooperação com todos 

os intervenientes; 

c) Os professores desempenham um papel vital no aumento das relações sociais 

significantes entre os alunos. Satisfazer as relações entre colegas é crucial para o 

êxito da inclusão de alunos com NEE. 

Assim, a qualificação ideal do professor, que deve estar baseada na superação da 

racionalidade técnica e fundamentada em princípios de investigação e reflexão, 

representa o fortalecimento da educação como um todo, pois viabiliza a crença de que 

os próprios professores podem desenvolver novas alternativas e competências (Schön, 

1998). 

Os defensores da inclusão, propõem uma articulação de práticas eficazes da 

educação especial e educação regular, com recurso a uma nova abordagem que 

responda eficazmente às necessidades de todos os alunos. Numa orientação inclusiva, os 

principais focos de intervenção para a criação de escolas que sejam efetivamente para 

todos, devem estar centrados ao nível da própria escola, da classe e dos professores 

(Ainscow, 1995). 

Destacamos, ainda, que a importância de os professores pensarem sobre a 

educação inclusiva não advém apenas do fato de que são políticas instituídas pelo 

governo, mas sim, como referimos anteriormente, da preocupação de serem formados 
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professores reflexivos, capazes de interpretarem, compreenderem e, o mais importante 

de tudo, questionarem (Schön, 1998).  

O discurso dos professores aponta para a aceitação da educação inclusiva, mas 

parece-nos que estes ainda não se sentem preparados para tal, e a principal dificuldade 

consiste em como preparar os professores formadores. 

Trata-se, como temos vindo a referir de uma formação para a individualização 

do ensino, baseada na conceção de diversidade, uma vez que é com a diversidade que os 

docentes são confrontados quotidianamente na escola inclusiva. Terão de escolher 

metodologias que se adaptem a cada caso em particular, dado que existem diversas que 

propõem a individualização do ensino através de planos específicos de aprendizagem 

para o aluno.  

Esta conceção justifica-se observando a diferença entre os alunos e o respeito à 

diversidade. Porém, como pensar a inclusão se os alunos com dificuldades e, apenas 

eles, têm um plano específico para aprender? Um plano individualizado, nessa 

perspetiva, pode ser um reforço à exclusão. Ora, levar em linha de conta a diversidade 

não implica fazer um currículo individual paralelo para alguns alunos. Se isso acontecer, 

verifica-se que estes alunos permanecem à margem do grupo, pois as interações 

significativas feitas numa sala de aula, necessariamente acontecem em torno dos objetos 

de aprendizagem comuns. 

  Porém, por vezes, é necessário prestar apoio a pequenos grupos de alunos com 

necessidades especiais. Ficou demonstrado que retirar o aluno da sala para algumas 

sessões de trabalho pode, de facto, permitir que o aluno não seja excluído da classe 

regular (Meijer, 2003). 

As flexibilizações curriculares são fundamentais no processo de inclusão 

educativa. Contudo, é necessário pensá-las a partir do grupo de alunos e da sua 

diversidade e não para alguns alunos considerados isoladamente. Páez (2001) considera 

que atender à diversidade é atender as crianças com deficiências, mas também, a todas 

as outras diversidades que aparecem quotidianamente na comunidade educativa. 

A importância da flexibilização curricular para viabilizar o processo de inclusão 

concretiza-se nas estratégias facilitadoras para as adequações curriculares que, por sua 

vez, necessitam de ser pensadas a partir do contexto grupal em que se insere 

determinado aluno.  

Como afirma Filidoro (2001: p. 112), as adaptações referem-se “a um contexto - 

e não me refiro à criança, mas ao particular ponto de encontro que ocorre dentro da 
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aula em que convergem a criança, sua história, o professor, sua experiência, a 

instituição escolar com suas regras, o plano curricular, as regulamentações estaduais, 

as expectativas dos pais, entre outros”. 

Consideramos, que não é possível pensar em adaptações gerais para crianças em 

geral. As adaptações curriculares devem ser pensadas a partir de cada situação particular 

e não como propostas universais, válidas para qualquer contexto escolar. As adequações 

feitas por um determinado professor para um grupo específico de alunos só são válidas 

para esse grupo e para esse momento.  

Será muito importante sublinhar que no paradigma da interdisciplinaridade não 

se trata de estímulo à prevalência do discurso de uma ou outra especialidade, mas de 

articulá-los entre si. Páez (2001: p. 31) observa que “este novo espaço discursivo, esta 

nova região teórica possibilita a comunicação interdisciplinar e a produção de uma 

nova ordem do saber, em que uma conceção acerca do sujeito é compartilhada por 

todas as disciplinas”. 

Watkins (2009: p. 17) refere haver cinco abordagens educacionais que parecem 

ser as que podem garantir uma verdadeira educação inclusiva. Elas baseiam-se 

essencialmente na cooperação entre os alunos, os professores e todos os que, de algum 

modo interagem no processo.  

a) “Ensino cooperativo – os professores trabalham em conjunto (professor 

especializado ou outro colega), com o diretor e com outros profissionais; 

b) Aprendizagem cooperativa – os alunos que se ajudam uns aos outros, 

especialmente quando têm níveis de capacidades diferentes, beneficiam da 

aprendizagem em conjunto; 

c) Resolução cooperativa de problemas – para todos os professores, estabelecer 

regras claras e um conjunto de limites (acordados com os alunos), para além de 

(des)incentivos apropriados, provaram ser particularmente eficazes no 

decréscimo da quantidade e da intensidade dos distúrbios durante as aulas; 

d) Grupos heterogéneos – quando se lida com uma diversidade de alunos na sala 

de aula, é necessário organizar grupos com diferentes níveis de capacidades e 

utilizar estratégias de diferenciação pedagógica; 

e) Ensino eficaz e programação individualizada - todos os alunos, incluindo os que 

apresentam necessidades educativas especiais, conseguem mais quando é feita 

uma sistemática monitorização, avaliação, e planeamento do seu trabalho. O 

currículo pode adaptar-se às suas necessidades e pode ser introduzido um apoio 
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adicional através do Programa Educativo Individual que se ajusta ao currículo 

comum”. 

Em jeito de conclusão podemos afirmar que a escola inclusiva e a prática a que 

está sujeita é uma responsabilidade de todos, de uma sociedade alargada que, também 

ela se quer inclusiva. Talvez por, desde cedo, os teóricos da inclusão se terem 

apercebido da amplitude ecológica que o termo significa, chamaram a atenção dos 

políticos e decisores para a ideia de inclusão, produzindo, inclusivamente diversos 

manuais que permitem identificar estratégias para garantir condições de inclusão, em 

especial de escolas inclusivas. 
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5. O PAPEL DOS PROFESSORES NA ESCOLA INCLUSIVA 

 
 

omo tivemos oportunidade de focar, todos os processos ativos que 

possam decorrer no interior das escolas têm uma importante parte de 

responsabilidade dos professores. As mudanças que a escola tem 

vindo a sofrer e aquelas que não ocorreram, mas que deveriam talvez ocorrer, têm como 

principais atores os professores. Parecer-nos-ia claro e lógico que o professor, 

considerando-o um profissional especializado em pedagogia, acompanharia de forma 

óbvia a alteração da organização onde exerce, adequando as suas práticas, fruto da sua 

experiência e conhecimento específico, às situações que se lhe deparam, regidas, cada 

uma delas, por características contextuais próprias. 

Contudo, esta situação não corresponde à que realmente tem acontecido no 

processo de mudança das escolas.  

Segundo Gomes (1993), é precisamente no facto de a profissão docente nunca 

ter conseguido afirmar-se dos pontos de vista científico e social em torno de um saber 

pedagógico que reside o problema; esta alegada falta de reconhecimento da pedagogia, 

enquanto corpo autónomo de saberes, levou a que a profissão docente não conseguisse 

uma legitimidade científica que lhe permitisse um processo de argumentação forte junto 

da sociedade em geral. Assim, as crises que se instalaram no sistema, aliadas ao pouco 

poder argumentativo dos professores, permitiram que o estado, sua entidade patronal, 

C 
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atribuísse à profissão docente responsabilidades acrescidas na chamada crise da 

educação e procurasse entregar-lhe a responsabilidade na procura de soluções. Os 

professores veem-se assim numa situação difícil, ambígua, quase insustentável. 

Apelidados de incompetentes, esperam-se deles as resoluções necessárias. 

Nóvoa (1992: p. 65) refere: “Uma análise breve das notícias publicadas na 

imprensa sobre os professores confronta-nos com o sentimento ambíguo de que nos 

encontramos perante profissionais incompetentes e que têm comportamentos pouco 

corretos, nos quais se depositam, no entanto, quase todas as esperanças de melhoria do 

ensino e da qualidade da educação”. Também Canário (1992: p. 15) é da mesma 

opinião quando afirma: “O papel dos professores nos processos de mudança 

educacional tem sido encarado sob a forma de um paradoxo: eles são, por um lado 

reconhecidos como o fator decisivo para o êxito das mudanças e, em simultâneo, como 

o seu principal obstáculo.” 

Estamos perante uma retórica que guarda traços da ambiguidade que marcou o 

modo como estes profissionais foram encarados no período da reforma educativa: eles 

eram vistos, em simultâneo, como os garantes da reforma e como os principais 

obstáculos à sua concretização.  

Freire (1977) defendia que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende 

ensina a aprender, introduzindo a ideia de reaprender, destacando ainda que não se trata 

apenas de aprender a aprender, a fazer, a conviver. Trata-se de algo que ultrapassa o 

“aprender o porquê”. Freire (1977) propõe uma mudança de paradigma, considerando 

que todos os seres humanos são incompletos e inacabados, completando-se na interação 

com os outros. Conscientes desse processo, os seres humanos são movidos pela 

esperança, necessitam do sonho e da utopia para viver plenamente. 

Também Vygotsky (1984: p. 127) defendia que o professor deve ser um 

mediador entre o sujeito que aprende e o conhecimento. “Mediar consiste nas ações de 

um agente intermediário em uma relação. A interação entre homem-mundo não é 

relação uma direta, mas fundamentalmente mediada”. 

Este conceito de mediação de Vygotsky (Lourenço, 2010) vai ao encontro do 

que nos é sugerido por Larrosa e Skliar (2002) quando debatem a ideia de uma 

pedagogia do diálogo, da harmonia, da empatia, não para terminar com as diferenças, 

mas para manter a tensão entre elas, compreendendo que é da tensão que emerge a 

criação de algo novo e a possibilidade de uma nova ordem, que subverte o caos. Não se 
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trata de caracterizar o que é a diversidade e quem a compõe, mas sim de compreender 

melhor como as diferenças constituem seres humanos. 

A aprendizagem e o desenvolvimento, ainda, que diretamente ligados, não 

ocorrem simetricamente. O desenvolvimento não é estanque, nem acompanha a 

aprendizagem como uma sombra acompanha o objeto que a projeta. 

Não se apreende a realidade diretamente, mas por reconstrução. Ensinar é, então, 

muito mais do que transmitir informações. Implica mobilizar nos educandos o prazer de 

aprender, que se vincula também, com recursos e métodos de ensino, com a inserção de 

linguagens verbais e não-verbais. A educação multicultural é uma possibilidade de 

romper as barreiras que inviabilizam a aceitação das diferenças entre as pessoas. 

Contudo, trata-se de um processo complexo, que exige capacitação, exercício da 

tolerância, conhecimento, e que também necessita de uma avaliação permanente. 

Todos sabemos que não há um modelo único para ensinar, assim como nem 

todos os seres humanos apresentam ritmos idênticos para aprender. Por isso, Canen 

(2002: p. 175) refere que “a questão do múltiplo, do plural, do diverso, bem como das 

discriminações e preconceitos a ela associados, passam a exigir respostas, no caso da 

educação, que preparem futuras gerações para lidar com as sociedades cada vez mais 

plurais e desiguais”. No dizer de Leite (2003), uma “escola para todos” exige que os 

professores detenham as capacidades necessárias para inovar na linha de um novo 

paradigma que visa proporcionar o êxito a todos sem despersonalizar ou aculturar. 

As rápidas e acentuadas mudanças registadas nas últimas décadas dos públicos 

escolares, estão presentes, como não podia deixar de ser, no discurso dos professores e 

dos decisores políticos da educação para quem essas mudanças são vistas como 

positivas, traduzindo-se numa atitude marcada pela empatia em relação aos alunos. 

Porém, parece não se ter encontrado ainda uma resposta satisfatória com efeitos 

práticos. 

 Como refere Cardoso (1993: p. 14), “na situação atual, os professores têm 

procurado responder como sentem, como sabem e como podem aos desafios postos pela 

crescente diversidade étnica nas suas escolas. Estes desafios apresentam-se de formas 

cada vez mais exigentes e complexas no sistema educativo português”. A verdadeira e 

profícua educação multicultural tem, pois, que alargar o seu âmbito consoante o 

contexto em que é aplicada, dependendo sempre da vontade dos atores sociais e das 

práticas e vontades efetivas. As políticas que conduzem a um processo multicultural 

terão que ser acompanhadas por outras políticas, essas internas, que se traduzam numa 
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organização pedagógica que não ceda à tentação da homogeneidade, ou seja, não 

adianta fomentar uma política de heterogeneização social e académica, se a prática da 

sala de aula não potenciar as condições criadas por este processo. Os professores terão 

que adotar práticas de efetiva diferenciação, será o que Barroso (1995) classifica como 

um modelo organizacional destinado a ensinar muitos como se fossem um só. 

 Se bem que a diversidade étnica não seja uma novidade nas sociedades 

contemporâneas, hoje terá que se transformar num sistema de produção de saberes, 

capaz de integrar diferenças, transformando-as num enriquecimento cultural. Deste 

modo, a escola de um país multicultural e multiétnico, para cumprir a sua missão de 

educar, consistindo esta em desenvolver as capacidades humanas fundamentais, tem 

obrigatoriamente de conhecer os parâmetros culturais dos seus utentes, bem como o 

grau de etnicidade que lhes subsiste e é dependente do processo de aculturação. Terá 

que ser, como refere Bottani (1989), aquela que vai ao encontro das minorias étnicas 

pois é a educação para a tolerância e para o espírito crítico, tolerância para com o outro 

e espírito crítico para si próprio.  

 Neste processo de inclusão de minorias subsiste ainda uma ideia que nos parece 

importante já que denota algumas resistências ao próprio processo de 

multiculturalidade. Tavares (1998) refere que em sociedades que praticam uma 

educação multicultural, as minorias deixarão de ter razões para adotar comportamentos 

desenvolvidos como reação às diferenças culturais. Para isso, haverá necessidade de não 

subestimar ou mesmo denegrir determinados tipos de comportamento que são prática 

comum em algumas minorias, já que estas podem reagir mal e verificar-se a chamada 

inversão cultural. Nestes processos, as minorias reagem de forma diferente, registando-

se em alguns casos um fechamento sobre si próprias e noutros casos a construção de 

praxis transitórias entre a cultura de origem e a cultura dominante. 

A política de esbatimento de conflitos conduz a que neste conjunto documental o 

estatuto do professor seja enfatizado pela positiva, atribuindo-se-lhe um papel 

privilegiado enquanto agente de mudança (Alves & Canário, 2004). 

 Na literatura já referenciada, os professores são frequentemente definidos como 

profissionais altamente qualificados e força motriz da inovação. A importância 

simbólica que é conferida aos professores, a par da complexidade de conhecimentos que 

lhes são exigidos para o desempenho das suas funções, é acompanhada por um discurso 

recorrente em torno da valorização do profissionalismo docente. 
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Para Alves & Canário (2004), a imagem que políticos e quadros superiores 

veiculam dos professores constrói-se, quase exclusivamente, por referência à relação 

direta que estes profissionais da educação estabelecem com os alunos. O papel dos 

professores continua a ser inquestionável, definindo-se, exclusivamente, por via da 

relação pedagógica. A ideia que parece prevalecer é a da imagem do professor como 

aquele que ensina, aquele que forma, pedindo-se aos professores do ensino básico que a 

criança aprenda a ler e a escrever. No ensino secundário, o que se pede aos professores é 

que preparem os alunos para terem boas notas no final do 12.º ano. 

Esta ambiguidade manifesta-se numa inflação retórica sobre a missão dos 

professores, concomitante com a instauração de modalidades de controlo que implicam 

uma real depreciação das suas competências.  

Os professores encontram-se, assim, mergulhados num quadro marcado por 

tensões contraditórias em que “elementos de afirmação profissional se misturam com 

lógicas de desvalorização e de controlo autoritário da profissão” (Nóvoa, 1998: 167).  

Parece-nos que, mesmo que os professores tenham aplicado os seus melhores 

conhecimentos e implementado as suas melhores estratégias, não têm sabido 

corresponder aos desafios que são colocados diariamente por uma escola que, há muito, 

deixou de ser uma instituição estanque. Esta situação parece ter criado um grande 

descontentamento na profissão docente, levando mesmo a fenómenos coletivos e 

pessoais de desorientação. Os professores, que gozavam de um estatuto de prestígio na 

escola tradicional, veem-se subitamente confrontados com mudanças profundas no seu 

status profissional, no seu papel enquanto intervenientes no processo educativo e 

mesmo no seu papel como pessoa. Além disto, e segundo Lima (1996: p. 67), “têm 

ainda de redefinir o seu papel num sistema cultural em acelerada mutação”.  

Benavente (1993) lembra-nos que os professores, habituados a implementar 

reformas ditadas pelo poder central, foram abandonados por esse mesmo poder, uma 

vez que ele não foi capaz de avançar com estratégias específicas de apoio aos 

professores. O sistema exigiu novas necessidades de diferenciação pedagógica, para as 

quais ninguém estava preparado, nem os professores nem o estado. 

Segundo Lima (1996) o papel do professor tem vindo a sofrer significativas 

alterações de carácter estrutural. O seu papel, considerado “estrategicamente central” 

nas sociedades modernas, está cada vez mais sujeito a constrangimentos e pressões que 

exigem alterações profundas na profissão docente. Essas alterações levam a que o 

professor tenha vindo progressivamente a transformar-se num profissional polivalente e 
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consistem essencialmente, na adoção de novos papéis, que tradicionalmente não 

estavam associados à profissão docente, como por exemplo os de formador ou de 

animador. Estes novos papéis exigem novas competências ao mesmo tempo que a 

situação nas escolas exige um cada vez maior grau de diferenciação e de especialização 

dado que elas próprias se transformam também, em organizações cada vez mais 

complexas. 

O próprio papel do professor tende cada vez mais a confundir-se com o papel da 

própria escola uma vez que as mudanças e adequações se realizam no contexto da sala 

de aula. Trata-se da “emergência de modelos que centram a abordagem da eficácia e 

qualidade ao nível já não da escola considerada no seu todo mas, fundamentalmente, a 

nível da sala de aula” (Morgado, 2003: p. 26). 

Se a solução apontada passa precisamente por essa diferenciação pedagógica que 

mais não é que uma contextualização da ação educativa, e, dado que são os professores 

que regem essa ação, não nos restam dúvidas quanto ao papel do professor numa escola 

ativa e atual. No entanto, subsiste a questão fundamental: com que práticas terão os 

professores de avançar na nova conceção de escola? 

Sanches (1996) refere que se exige ao professor o desempenho de uma função 

pedagógico-educativa cada vez mais alargada e diversificada. A profissão docente 

assume-se hoje como detentora de um processo permanente de redefinição e de 

diversificação das suas funções dentro da escola, sendo chamados a desempenhar um 

conjunto alargado de papéis, numa dinâmica de renovação e reinvenção da profissão, ou 

seja, a “busca de uma nova epistemologia da prática profissional” (Shöm, cit. in 

Santana, 1999: p. 170). 

Benavente (1993) considera que a mudança assenta em duas vertentes distintas, 

sendo a primeira a nível estrutural, que, como vimos é fundamental e assente numa nova 

ordem das coisas, funcionando sob novas fórmulas organizativas, e a segunda não é 

mais do que as práticas dos protagonistas. Thurler (1994) refere mesmo que podemos 

encarar a mudança como estratégias e dinâmicas de ação dentro da escola e 

desenvolvidas pelos professores. Esta segunda vertente, afigura-se, desde logo, como 

sendo mais difícil de conseguir uma vez que assentará sobre a mudança de 

representações de escola que os professores têm interiorizado. Na verdade, e como 

referia Benavente (1993), a praxis pedagógica reveste-se de uma complexidade enorme 

que decorre da articulação entre diversas realidades que se entrecruzam e encontram 

raízes em referências ideológicas e normas sociais e culturais. 
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Contudo, há que concordar que os professores se têm movimentado no seu papel 

de agentes de mudança, na procura de soluções. Na verdade, pouco a pouco, a 

uniformidade das práticas tem vindo a dar lugar à heterogeneização dessas mesmas 

práticas, implicando uma maior diversidade num processo de produção de saberes 

marcado pela imprevisibilidade. Na verdade, seria bastante confortável que se 

encontrassem algumas receitas que sempre funcionassem com a crescente 

heterogeneização da população escolar e que fornecessem os níveis de sucesso que 

todos pretendemos. Mas, felizmente, parecem ser já muito poucos aqueles que 

acreditam ou anseiam por uma solução desse género: em contrapartida, os professores 

tomaram consciência da complexidade de que se reveste a sua ação profissional.  

Hutmacher (1992) relembra que os professores não mudam as suas práticas por 

decreto e Thurler (1994: p. 33) refere que “a mudança em educação depende daquilo 

que os professores pensarem dela e dela fizerem e da maneira como eles a conseguirem 

construir ativamente”. As novas práticas, para os professores que se colocaram em 

movimento, surgiram inventadas, conquistadas, construídas coletivamente, dentro da 

escola, resultando do esforço de todos os atores. As novas práticas dependem do 

respeito por fatores aparentemente extrínsecos à prática pedagógica e que se relacionam 

com as questões sociais que a envolvem, uma vez que a escola é o espelho do seu meio 

social e as estratégias a utilizar terão que ser, em primeira análise, centradas nesse 

mesmo meio. Assim, fazendo depender a prática pedagógica de algo tão particular como 

o meio social em que a escola se insere, afigura-se-nos que as “boas práticas” passam 

precisamente pela individualização, contextualização e diferenciação, não reconhecendo 

pedagogias boas ou más, mas sim promovendo uma escola consciente. 

Segundo Sanches (1996) o professor terá que estar disponível para enfrentar os 

imprevistos que se lhe deparam no dia-a-dia e, mais importante do que isso, terá que 

gostar de criar e experimentar soluções diferentes porque cada situação requer uma 

resposta individualizada
24

. 

Arroteia (1998) refere que a escola como organização, cada vez mais se torna 

complexa, sendo povoada por uma diversidade de alunos e professores que provêm de 

origens sociais muito diversas, trazendo para a escola motivações, expectativas e 

                                                 
24

A dialética do ensinar e do aprender gerou, segundo Freire (1977), o neologismo “dodiscência”, unindo 

docência e discência, como, muitos anos antes Vygotsky criava o termo “obuclênia”, que significa ensinar 

e aprender ao mesmo tempo, tendo sido o mesmo conceito, mais recentemente retomado por Luria, 

(2005). 
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interesses diferenciados. Se defendemos a construção de uma escola para todos e não 

apenas uma oferta para um tipo de clientela ideal, há que tomar em mãos o desafio de 

prever e conceber diferentes processos e meios de ensinar. Thurler (1994) defende que o 

professor, na sua sala de aula confronta-se diariamente com problemas que não são 

independentes, uma vez que surgem de situações dinâmicas complexas existentes num 

meio social diverso e que interagem entre si. Deste modo, a sua ação junto dos alunos 

exige a construção e execução de planos que criam condições onde todos se sintam 

reconhecidos, respeitados e dispostos a aprender. 

A diferenciação pedagógica exige uma reflexão aprofundada também, na 

formação dos próprios professores já que “foca aspetos fundamentais da prática 

docente, designadamente como se organiza o ensino e se promove a aprendizagem que 

configuram novos papéis de professor, de aluno e de escola” (Santana, 1999: p. 170). 

Uma nova estratégia de ação no atendimento à população escolar constitui “uma 

necessidade da escola para manter credibilidade e garantir a sua subsistência e, ao 

mesmo tempo, uma exigência da sociedade que a sustenta” (Machado & Gonçalves, 

1999: p. 13). 

Segundo Gil (2001: p. 159) o mundo atual caracteriza-se por uma enorme 

explosão do conhecimento e “esta explosão de conhecimento é também a própria 

mudança – não há receitas para o funcionamento dos sistemas de ensino. Há metas, 

tentativas, estratégias diversas e, sobretudo muitas dúvidas, o que necessariamente, 

acarreta novos desafios pedagógicos”. 

Canário (1992) defende que falar de práticas de efetiva articulação de escola 

com a comunidade, é falar de três palavras-chave: “autonomia, diversidade, projeto”. O 

projeto surge-nos como uma espécie de redentor da crise escolar, encaminhando os 

professores para práticas e estratégias adequadas. No entanto, não nos auto-iludamos 

com a ideia de que o projeto funciona como uma panaceia para todos os problemas. O 

projeto poderá ser a via mais atrativa para conseguir um processo funcionante na escola 

da heterogeneidade, no entanto há que considerá-lo logo à partida, não como algo que é 

instituído de fora para dentro, mas como a constatação de uma necessidade da escola, 

dos alunos, dos professores.  

A adoção ou não de metodologias específicas, como é a de projeto, transporta-

nos para uma outra discussão que se prende com os paradigmas curriculares e que está 

também, intimamente ligada com a mudança da escola. A adoção de uma linha 

curricular é uma medida que os professores terão que tomar em função do seu contexto 



O Papel dos Professores na Escola Inclusiva 

 

147 

 

escolar e o seu contexto escolar prende-se precisamente com a chamada escola de 

massas que passou a receber no seu seio a heterogeneidade social que caracteriza a 

escola dos dias de hoje. 

Sabemos que, historicamente, os professores não têm reagido favoravelmente à 

integração de alunos com necessidades diferentes (Larrivee & Cook, 1979). Os 

primeiros estudos que se debruçaram sobre a integração de alunos com dificuldades 

(decorrentes ou não de deficiência) evidenciaram que os professores se revelavam muito 

apreensivos acerca da qualidade do trabalho académico que estes alunos pudessem 

realizar, integrados em classes regulares. Igualmente, expressavam outros receios, 

nomeadamente preocupações relacionadas com os seus níveis de preparação e a 

quantidade de tempo necessário para o ensino individualizado que os alunos com 

dificuldades de aprendizagem necessitam (Bender et. al. 1995).  

A literatura especializada (Bishop, 1986; Hannah & Pliner, 1983, cit. in 

Morgado & Silva, 1999) refere que vários têm sido os estudos destinados a avaliar a 

integração de alunos com necessidades específicas de aprendizagem, quer sobre o tipo 

de interações desenvolvidas com outros alunos, quer ainda, sobre os efeitos da 

integração dos indivíduos com deficiência sobre o desenvolvimento dos restantes alunos 

ou sobre as opiniões e atitudes dos professores relativamente à sua educação. 

Os resultados obtidos a partir de investigações sugerem que a implementação 

efetiva e o sucesso da escolarização de todos os alunos depende das atitudes 

evidenciadas por parte do corpo docente responsável pelo ensino desses mesmos alunos.  

Os estudos demonstram que os professores não desenvolveram uma 

compreensão empática das condições subjacentes à permanência na escola de alunos 

com dificuldades (Berryman, 1989; Vitello, 1991) e que, regra geral, os professores 

tendem a não apoiar a colocação de alunos com necessidades educativas específicas em 

classes regulares (Jamieson, 1984; Thomas, 1985). Contudo, investigações recentes 

apontam para uma perceção mais positiva relativamente à educação de crianças e jovens 

desfavorecidas e com dificuldades de aprendizagem por parte dos professores do ensino 

regular. Alguns investigadores verificaram que as atitudes dos professores estão, 

progressivamente a tornar-se mais favoráveis às políticas de educação para todos, 

apoiando-as em determinados aspetos (Fuchs et al., 1991). 

A investigação e a opinião dos profissionais da educação mostra que o 

diagnóstico dos problemas de aprendizagem poderia melhorar se fosse prestada atenção 

diferenciada a uma série de variáveis destacadas no estudo de Wang et al. (1990), tais 
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como os antecedentes escolares do aluno, fatores contextuais como é o exemplo do 

apoio familiar às atividades desenvolvidas na escola, a qualidade das interações entre 

professor e aluno, entre outras. 

Um pressuposto frequente nas políticas educativas atuais supõe um processo 

sustentado unicamente pelo professor, no qual o trabalho do mesmo é concebido como 

o responsável pelo seu sucesso ou fracasso. A aprendizagem dos alunos é uma das 

metas fundamentais, não só dos professores, mas de todo o profissional que esteja 

implicado com a educação e, sem dúvida, uma prática pedagógica adequada é 

necessária para alcançá-la. Contudo, acreditar que este objetivo possa ser alcançado 

apenas com a modificação destas práticas é uma simplificação que não reflete a 

realidade de nossas escolas.  

Neste contexto, recordaríamos a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), 

realçando que “a preparação adequada de todo pessoal da educação constitui um 

fator-chave na promoção do progresso em direção às escolas inclusivas”. 

Sabemos que um professor sozinho pouco pode fazer diante da complexidade de 

questões que seus alunos colocam em jogo e, por isso, a constituição de uma equipa 

interdisciplinar, que permita pensar o trabalho pedagógico nos diversos campos do 

conhecimento, é fundamental para compor uma prática pedagógica adequada. 

No contexto da educação inclusiva, ao comentar sobre os argumentos dos 

professores a respeito dos obstáculos à inclusão, Rodrigues (1998) ressalta três fatores 

fundamentais: (1) problemas na formação dos professores; (2) falta de recursos; (3) falta 

de mudanças estruturais nas escolas para suprirem as necessidades de um processo 

educacional inclusivo.  

O professor é o responsável pela condução do processo de mediação na 

aprendizagem dos seus alunos, visto que, pelo conhecimento que tem das 

potencialidades existentes no contexto da sua turma, a possa utilizar como mediadora 

metodológica do processo educativo, desenvolvendo aulas dinâmicas, alegres, sensíveis 

aos múltiplos interesses dos seus alunos, tendo em mente a realização dos objetivos 

previstos para suas aulas. 

A capacidade intra e interpessoal do professor é fator relevante para que se possa 

desenvolver um bom trabalho em contexto de sala de aula. Segundo Antunes (2004), o 

professor terá de ser sensível às suas próprias necessidades como ser humano e como 

ser profissional, visto que ambas as dimensões nunca estão desvinculadas. Esse 

equilíbrio trará condições para que possa estar atento às necessidades dos alunos, 
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criando vínculos afetivos no ambiente escolar, capazes de motivar para a aprendizagem. 

Deve-se considerar cada aluno com a sua individualidade e com o seu próprio tempo 

para corresponder a esses vínculos. 

Considerando que o trajeto rumo a uma educação verdadeiramente vocacionada 

para todos os públicos das escolas dos nossos dias passa, não só pela preparação 

pedagógica, mas pelo seu conhecimento reflexivo com o objetivo de transformar esse 

mesmo conhecimento nas bases da solução para os problemas que lhe são colocados, 

refletiremos, nos pontos seguintes sobre as questões que se relacionam com uma escola 

de culturas diversas, de competências díspares e, possivelmente, apenas capaz de 

respostas únicas.  

Subiste, todavia, um dos fatores mais importantes, senão o mais importante, na 

ação pedagógica do professor que se traduz na sua ação em relação à praxis curricular. 

Abordar o papel dos professores na prática curricular é falar de quem, 

diariamente, define a estratégia curricular, decide sobre a forma como pode 

implementar e adequar a prescrição curricular estatal e, acima de tudo, quem é capaz de 

utilizar habilmente todas as ferramentas e possibilidades de que dispõe para transmitir o 

conhecimento que irá gerar a competência que se quer em cada aluno em particular. 

Os professores podem ser encarados como os verdadeiros engenheiros do 

currículo, apesar de na sua prática quotidiana reconhecermos todas as dificuldades que 

tal tarefa exige. Tais dificuldades, porém, não têm sido impeditivas de que o currículo 

seja implementado à luz de novos paradigmas teóricos que exigem uma tomada de 

decisão diária, bem como precauções e atenção a aspetos que se relacionam 

fundamentalmente com a aproximação do currículo aos alunos. É o que Roldão (2002) 

defende quando refere que diariamente o professor constrói e reconstrói o currículo. 

Na verdade, existe hoje uma preocupação de aproximar o currículo daqueles 

para os quais ele foi construído, através de um maior e mais aprofundado conhecimento 

do aluno individualmente, conduzindo a uma prática que respeita a diversidade, 

adequando e contextualizando esse mesmo currículo através de uma pedagogia que 

podemos chamar de diversificada. 

Como referem Morgado et al (2011), um dos problemas que continua a afetar as 

escolas e, em particular, o trabalho dos professores é a dissonância que existe entre 

aquilo que se ensina ou pretende ensinar, e aquilo que, de facto, os alunos aprendem 
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durante o seu percurso de escolarização. Trata-se do primeiro desafio que se lança ao 

docente enquanto obreiro do currículo
25

.  

A ênfase é, todavia e sempre, colocada nos professores, enquanto configuradores 

e decisores curriculares, assumindo-se a prática pedagógica como uma dimensão 

estruturante da contextualização curricular.  

È claro que nem todos os docentes utilizam a possibilidade que lhes é oferecida 

na implementação do currículo. Num estudo realizado por Barata et al (2011), conclui-

se existir um número elevado de professores que, dadas as respostas proporcionadas, 

não assumem o papel de gestores do currículo, confinando mais a sua atuação à mera 

reprodução e execução daquilo que lhes é proposto, em termos curriculares, a nível 

nacional. Tal prática resulta descontextualizada da escola dos dias de hoje onde o 

currículo está permanentemente a ser construído. Na prossecução dos objetivos 

definidos para o currículo, os professores não realizam simples operações mecânicas. 

Embora apliquem o currículo prescrito para atingirem certos objetivos, podem sempre 

selecionar e organizar as experiências de aprendizagem, adaptando-o assim de forma 

eficaz. Podemos, a propósito, questionar se ao fazê-lo não estarão os professores já a 

definir novos objetivos e portanto a alterarem a essência do currículo.  

Alguns estudos como, por exemplo, os de King et. al. (2008) e de Bergamaschi 

(2007), concluem que a consecução de práticas pedagógicas contextualizadas melhora o 

nível de desempenho dos alunos e promove o seu sucesso escolar. A contextualização 

do currículo no ambiente real onde se implanta a escola é pois a palavra de ordem. 

Atualmente, este termo simboliza o reconhecimento da autonomia da escola e dos 

professores no que ao desenvolvimento do currículo prescrito a nível nacional diz 

respeito, ou seja, um desenvolvimento do currículo sensível ao contexto em que está inserido, 

aos recursos que dispõe e às características dos alunos que a frequentam. 

Sabemos que, como em todos os processos de inovação e mudança, a alteração 

das práticas curriculares desde a escola tradicional até à escola contemporânea não tem 

sido um processo isento de dificuldades, por vezes ainda não ultrapassadas. 

Desde logo se coloca, a nosso ver, um aspeto fundamental, que é a 

descentralização da tomada de decisões do professor, individualmente, e isoladamente 

                                                 
25

 Já antes havíamos falado do que muitos autores apelidam de currículo oculto, devemos, no entanto 

salientar que este aspeto pode não ser um problema para o docente, mas uma estratégia do próprio, uma 

vez que ele tem a possibilidade de manejar o currículo de modo a que o seu aspeto formal seja desfocado 

através de uma prática mais voltada para as suas crenças. 
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na sua sala de aula, para uma comunidade a que não podem ser alheios os próprios 

alunos. Tradicionalmente, o professor era o único e soberano decisor sobre as opções a 

tomar relativas ao processo de ensino e aprendizagem. A passagem de uma cultura 

individualista para uma cultura de colaboração é vista como um processo complexo, 

difícil e moroso, podendo até necessitar de uma etapa intermédia, a colegialidade 

forçada. Trata-se de um substituto administrativo da verdadeira colaboração, 

constituindo uma imposição que pressupõe alguns procedimentos formais e burocráticos 

com vista à planificação conjunta e à troca de informação (Fullan & Hargreaves, 2001). 

Por vezes, esse substituto acaba por ser o gérmen de culturas colaborativas futuras, o 

que nos permite reconhecer a sua pertinência, pelo menos numa fase inicial. 

Por outro lado, alguns autores apresentam-nos as dificuldades que advêm da 

relação nem sempre fácil entre o currículo e a didática. Estrela (2011) deixa claras, pelo 

menos, três possibilidades de interpretação dessa mesma relação. A primeira seria a de 

se entenderem os campos do currículo e da didática como sobrepostos. Neste caso, 

pode-se deduzir que os teóricos do currículo defenderiam a possibilidade e a 

propriedade da substituição da didática pelo currículo, e os especialistas em didática 

defenderiam o contrário. A segunda seria a do entendimento de que o currículo e a 

didática possuem tradições diferentes, e não se sobrepõem, mas se interdependem. A 

terceira seria a assunção da defesa da maior ou menor abrangência de um campo em 

relação ao outro, implicando relações de conjunto e subconjunto: o currículo 

englobando a didática e vice-versa. 

A diversidade de práticas sugere que as dificuldades não passam apenas pela 

perceção que os professores possam ter sobre instrumentos de gestão curricular mas, 

fundamentalmente, por dificuldades que resultam como atrás vimos, do trabalho 

colaborativo, bem como da preponderância que a prática curricular assume na opinião 

de cada professor em particular. 

“Existem claras divergências dos professores relativamente à 

recontextualização do currículo prescrito, que podem, porém, resultar de múltiplos 

fatores, tanto localizados ao nível das conceções que possam ter sobre trabalho 

colaborativo, como ao nível de condicionalismos existentes nos agrupamentos para o 

desenvolvimento do mesmo” (Barata et al, 2011:p. 41). 

Parece pois, urgente e necessário que, tal como defende Imbernón (2010: p. 79), 

implementar um sistema de “formação que permita uma visão crítica do ensino, para 

se analisar a postura e os imaginários de cada um frente ao ensino e à aprendizagem, 



O Papel dos Professores na Escola Inclusiva 

152 

 

que estimule o confronto de preferências e valores e na qual prevaleça o encontro, a 

reflexão entre pares sobre o que se faz como elemento fundamental na relação 

educacional.”  

 De facto, a manifesta diversidade sociocultural “presente na escola e a 

crescente necessidade e especificidade educacional na sociedade de informação 

contemporânea (…) sustentam a necessidade de reconstrução de processos de 

desenvolvimento e gestão curricular que visem a eficácia e adequabilidade das práticas 

educativas a públicos muito diferenciados” (Roldão, 2005: p. 14). 

 Vimos, no decorrer deste trabalho, que a escola se debate hoje com o desafio de 

educar todos, num ambiente que seja capaz de ensinar, respeitando as diferenças, cada 

vez mais heterogénea, seja no campo social, económico ou mesmo étnico e religioso. O 

conceito de educação tem subjacente o que entendemos por educação intercultural e, 

por isso mesmo, inclusiva “pressupõe fazer dos destinatários não meros recetores de 

uma informação”, mas transformá-los em “agentes produtores do seu conhecimento, 

construído em situações de vivência social que tornem a aprendizagem significativa e 

funcional” (Leite, 2003: p. 91). 

Wieviorka (2002), propondo uma configuração ideal do que denomina como 

triângulo da diferença, refere que, definir as condições em que a afirmação de uma 

diferença é aceitável e legítima equivale a conciliar as exigências das pessoas 

singulares, como indivíduos e como sujeitos, com exigências particulares em termos 

culturais, e as exigências da sociedade inteira.  

As intensas transformações que têm perpassado o panorama social 

contemporâneo tornaram visível a necessidade de um paradigma educativo capaz de 

apetrechar cada indivíduo com um conjunto de capacidades e competências que lhe 

permitam aprender continuamente ao longo da sua vida, condição imprescindível para 

poder integrar-se e agir em contextos que se transfiguram rapidamente (Morgado et al, 

2011). 

Questionamo-nos se é possível inverter o foco do currículo do conteúdo a ser 

ensinado para o educando e como pode isso ser feito, bem como se é possível inverter a 

relação predominantemente estabelecida no currículo escolar, valorizando o educando e 

colocando-o como o ponto de partida para as opções curriculares. É importante discutir 

as lógicas e os valores que estruturam o currículo, tentando responder a essas questões 

através do entendimento sobre as imagens e conceções de aluno que nos são mais 

familiares e tentar problematizá-las. Uma visão comum é a dos alunos como recursos 
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humanos destinados ao mercado de trabalho segmentado e seletivo e partir do qual 

privilegiamos e selecionamos as habilidades e competências que devem ser ensinadas, 

segundo a mesma lógica segmentada, hierarquizada e seletiva. Arroyo (2008: p. 53) 

afirma a este propósito que “não se deve sustentar essa estreita relação entre o domínio 

das competências escolares e a empregabilidade. O ordenamento dos conteúdos por 

séries, níveis, disciplinas, gradeado e precedente, por lógicas de mérito e sucesso nada 

mais é do que a tradução curricular dessa lógica do mercado e da visão mercantilizada 

que nós fazemos dos educandos.” 

Como nos referem, Leite & Fernandes (2002), a esta dimensão subjaz a intenção 

de “dar voz aos alunos” na construção dos seus percursos de aprendizagem, 

consignando-lhes um papel ativo nas decisões quer dos conteúdos a abordar, quer do 

seu desenvolvimento, quer, ainda, de regulação dos processos de formação. 

Morgado (2004: p. 27) fala-nos do chamado “Método de adaptação dos métodos 

de ensino”, consistindo este na ideia de que “nenhuma opção metodológica em matéria 

de ensino/aprendizagem é, por si só, suficientemente potente para responder à 

diversidade às necessidades de todos os alunos”. Nesta perspetiva, cumpre à escola 

ajustar e diversificar os seus métodos de trabalho e formas de organização de modo a 

que todos possam atingir o mais alto nível de sucesso e aquisição de competências 

possível. Trata-se de um método que propicia a diversificação pedagógica, tornando-a 

“o elemento-chave para a qualidade e eficácia dos processos educativos”.  

De acordo com Sousa (2010: p. 49), a questão da identificação das diferenças de 

cada aluno em particular tem de ser cuidada pois, o importante e fundamental é 

respeitar-se a identidade de cada aluno, “tomando como objetivo central de análise e 

intervenção o processo de aprendizagem e os obstáculos à realização da aprendizagem 

e não o registo de identidades e diferenças ou uma genealogia das mesmas”. 

Em jeito de síntese, importa relembrar que educar na contemporaneidade exige 

ruturas com modelos tradicionais de currículo, de escola, de ensino e de aprendizagem, 

bem como a assunção de um outro paradigma de formação docente, mais consonante 

com as exigências atuais, tendo em vista a diferenciação qualitativa do ensino. 

Sublinhamos Popper (2009) quando defende a prevalência do contexto na valorização 

de um conhecimento baseado na discordância e no método crítico, mas desde que os 

contextos não se apresentem como prisões ou barreiras à construção do conhecimento. 
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6. AS PERCEÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

odemos afirmar que os professores são um dos elementos chave no 

processo da construção e prática da escola inclusiva, como referem 

Sharma & Chow (2008), e esta nova cultura educacional exige 

modificações importantes do currículo para incluir alunos com deficiência nas escolas 

regulares e torna-se incompatível com a cultura escolar anteriormente existente em que 

a individualização e a concorrência é que eram recompensadas. 

É inegável que se torna necessário introduzir inovações educacionais 

substantivas que sejam capazes de produzir um efeito verdadeiramente revolucionário, 

de modo a quebrar com modelos tradicionais e introduzir uma perspetiva moderna que 

crie as condições para a efetiva educação para todos, isto é, uma educação com a 

verdadeira dimensão do termo. 

 Muitas são, porém, as vozes que se fazem ouvir referindo que as alterações 

necessárias aos sistemas educativos, no que à prática da educação inclusiva dizem 

respeito, só se consubstanciarão a partir do momento em que os fundamentos da escola 

inclusiva sejam concordantes com as perceções que os professores têm acerca dessa 

mesma escola inclusiva. Assim, as inovações educacionais a introduzir na escola 

deveriam ser selecionadas em função da sua adequação aos valores e perceções dos 

P 
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professores, pois segundo Malouf & Schiller (1995), existe uma considerável correlação 

entre as atitudes dos professores e as práticas educativas relativas aos alunos com NEE.  

Diversos são os autores (Kauffman, 1995; Prior, 1996; Scruggs & Mastropieri, 

1996; Zigmond, 1996) que têm vindo a referir com veemência que as reformas 

educativas iniciadas contra os professores, apesar da sua colaboração, têm geralmente 

resultados desastrosos. Os professores, na sua maioria, reconhecem o direito que os 

alunos têm a ter uma escola inclusiva, mas a perceção da sua incapacidade em lidar com 

problemáticas que se lhes afiguram, provavelmente incompreensíveis, apresenta-se 

como um obstáculo incontornável. 

Durante a segunda metade do século passado, Scruggs (1996) realizou uma 

longa e intensiva série de investigações nos Estados Unidos da América do Norte (desde 

1958 até 1995), tendo-se concluído que mais de dois terços dos professores do ensino 

regular apoiavam o conceito de integração/inclusão, e uma pequena maioria estava já 

disposta a incluir alunos com NEE nas suas turmas, dependendo esta aceitação do tipo 

de dificuldades e do grau de responsabilidade que seria pedido a cada professor. 

Minke et al. (1996) referem as numerosas investigações que demonstraram que 

os professores do ensino regular se percecionam como não estando preparados para 

ensinar crianças com NEE, referindo baixa perceção de autoeficácia a nível pessoal e de 

ensino e considerando ineficazes as adaptações curriculares na sala de aula, ao invés dos 

professores de educação especial, que têm uma visão mais positiva da inclusão. Parece 

evidente, que apesar da inclusão poder ser imposta por lei, o modo como os professores 

lidam com as necessidades dos seus alunos pode ser uma variável muito mais influente 

para o seu êxito do que qualquer estratégia administrativa ou curricular (Verdugo, 

1994). Do mesmo modo, sabemos que a organização e gestão da sala de aula se baseiam 

principalmente nas crenças e perceções dos professores, considerando-se estes, como 

aliás já tivemos oportunidade de debater, como os elementos chave em qualquer 

mudança que possa ocorrer no âmbito da escola (Speece & Keogh, 1996). Como atrás 

referimos, Malouf & Schiller (1995), baseados em estudos que relacionam o 

conhecimento da investigação e o conhecimento da prática, concluíram que são as 

crenças e as atitudes dos professores a par de dois outros fatores – o conhecimento e 

aprendizagem do professor e os fatores contextuais - que condicionam todo o processo 

da educação inclusiva. O mesmo concluíram Avramidis & Norwich (2002) quando 

realizaram estudos relativos à atitude dos professores em relação à inclusão e 

verificaram que a eficácia de qualquer método de inclusão depende da atitude positiva 
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dos professores, bem como das atitudes que eles precisam de desenvolver em direção às 

práticas inclusivas. 

Na verdade, e de uma maneira geral, tanto os professores de educação regular 

como os professores de educação especial, parecem revelar uma atitude favorável em 

relação à inclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem ou problemas 

comportamentais e concordam que esses alunos têm direito a uma educação na escola 

regular. No entanto, nem todos concordam que esses mesmos alunos beneficiem sempre 

com a integração a tempo inteiro na sala de aula. Camisão (2004), tendo desenvolvido 

um estudo nesse âmbito, refere que a sala de apoio é considerada por metade dos 

professores inquiridos como o local mais adequado ao ensino de alunos com NEE. 

Os professores não têm experiência no desenvolvimento de um senso de 

autoeficácia que está associada a atitudes positivas em relação às práticas de inclusão, 

bem como às suas crenças. Por exemplo, a sensibilidade para com as diferenças 

socioculturais e a experiência docente anterior com NEE, são de fundamental 

importância para que o desenvolvimento de uma noção positiva de autoeficácia  permita 

um sentimento de segurança no seu trabalho com alunos com NEE (Avramidis et. al, 

2007). 

Segundo Avramidis, et. al. (2000), diversos estudos, realizados nos Estados 

Unidos da América e na Austrália, tendo a integração como o principal foco de 

pesquisa, foram concordantes em que uma das principais barreiras para a 

implementação da inclusão de alunos com deficiência significativa é a atitude dos 

professores relativamente ao próprio processo de inclusão.  

Atitudes profissionais podem atuar para facilitar ou restringir a implementação 

de políticas que podem ser até consideradas controversas, assim como para o sucesso de 

programas inovadores e desafiantes, devendo os estudos que têm vindo a ser realizados 

um pouco por todo o mundo ser projetados de forma a mudar e melhorar o papel dos 

professores no contexto da sala de aula (Sharma et. al. 2012).  

Para que melhor se possa compreender este processo de mudança tão complexo, 

é importante que se aborde a definição do termo perceção. Locke (2004) refere que para 

percecionar algo não é necessário estar consciente de algumas coisas físicas, por 

exemplo objetos, mas sim estar consciente de entidades mentais, ideias, sensações, 

impressões, que não sendo palpáveis no mundo real, existem na nossa mente A maior 

dificuldade vai precisamente colocar-se no exame da natureza dessas entidades mentais, 
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bem como no seu estado, existência, localização e ainda o seu papel nas funções e na 

constituição da mente.  

Perceção é o processo que envolve o reconhecimento e a interpretação de 

estímulos registados pelos nossos sentidos, assumindo-se esta definição como algo 

bastante metafísico que não contempla a possibilidade cara ao ser humano de “ver para 

crer”, uma vez que a perceção é algo que está para além do simples olhar, daí o 

interesse dos psicólogos no estudo da mesma, na tentativa de compreender as 

complexidades nela escondida (Rookes & Willson, 2000). 

A perceção, sendo algo que não é palpável nem identificável pelos sentidos é 

vista como uma representação que o ser humano desenha na sua mente e, sendo uma 

representação, ela significa o modo de apreensão de um objeto social por parte de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos. Este entendimento surgiu a partir da publicação, em 

1961, de uma tese intitulada La Psychanalyse, son image e son public de Serge 

Moscovici. Com esta tese, Moscovici inaugurou uma nova área na psicologia social, o 

estudo das representações sociais e surgiu assim uma problemática específica que se 

resume na questão: como é que o conhecimento científico é visto, interiorizado, 

modificado e usado pelo homem e de que modo conceptualiza ele a realidade? 

Moscovici (1988) apresenta-nos uma concessão das representações sociais como 

sistemas de interpretação, regulamentando a nossa interação com o que nos rodeia e 

dirigindo a nossa forma de ser e de agir, ou seja, o nosso comportamento. Assim, as 

representações interferem em processos tão diversificados como a divulgação e a 

apropriação de conhecimento, a formação e criação de identidades pessoais e socias, a 

forma de agir no seio de um grupo, bem assim como as atitudes de relutância e de 

mudança social. Como referia Morin (2000), as interações entre indivíduos produzem a 

sociedade, que, por sua vez, testemunha o surgimento da cultura, e que retroage sobre os 

indivíduos através dessa própria cultura. 

Se para Moscovici (1988) as representações sociais regulam o comportamento, 

parece-nos importante aprofundar um pouco a noção de comportamento, uma vez que 

se encadeia na lógica de compreensão da noção de perceção, essa sim em causa no 

estudo que pretendemos realizar. 

Randoll (2008) cita-nos a teoria do comportamento planeado de Ajzen, onde se 

defende que o desempenho de qualquer comportamento é determinado por três fatores 

conceptualmente interdependentes, sendo estes: (a) as atitudes da pessoa em relação ao 

comportamento; (b) a norma subjetiva em torno do desempenho do comportamento; (c) 
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a quantidade de controlo comportamental percebido que a pessoa tem sobre o 

comportamento em questão.  

Do ponto de vista da aprendizagem social, o funcionamento psicológico é uma 

contínua interação recíproca entre os determinantes pessoais, comportamentais e 

ambientais, havendo momentos em que os fatores ambientais exercem fortes restrições 

sobre o comportamento, e outros momentos em que os fatores pessoais são os 

reguladores primordiais do curso de eventos ambientais (Bandura, 1997). 

No esquema que apresentamos, Randoll (2008)
26

, sintetiza o processo 

psicológico subjacente ao comportamento. 

 

Figura 1 – Crenças e comportamento (retirado de Randoll, 2008) 

 

Ao invés de tomar as atitudes como o fator determinante no nosso 

comportamento, Ajzen (cit. in Randoll, 2008) considera mais importantes as intenções 

comportamentais. Assim, os indivíduos formam intenções de fazer algo, sendo estas 

intenções compostas de indicações de quão difícil alguém está disposto a tentar fazer 

alguma coisa e que esforço é que está disposto a colocar nesse comportamento. Só em 

momento oportuno, essas intenções comportamentais são traduzidas em ação.  

Portanto, as intenções são derivadas de atitudes, considerando-se que mais dois 

outros elementos importantes são envolvidos, as normas subjetivas e o controlo 

comportamental percebido. É importante esclarecer que para aquele autor atitude é a 

resposta afetiva e avaliativa de um indivíduo de alguma coisa, enquanto a crença é algo 

meramente cognitivo e reflete o conhecimento ou a informação que se possa ter sobre 

                                                 
26

 Tradução livre.  
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algo. Neste sentido, pode considerar-se que as nossas crenças comportamentais 

determinam as nossas atitudes. 

Voltando ao contexto escola e aos seus principais agentes, os professores, 

recordamos a opinião de Rief & Heinburge (2000: p. 13), quando referem que “a forma 

como vemos, entendemos, percecionamos o mundo e interagimos com os alunos afeta 

significativamente o sucesso destes”. 

Deste modo, e recordando também Mantoan (2006: p. 192) ao referir que “as 

diferenças são produzidas e não podem ser naturalizadas, como pensamos 

habitualmente”, importante será pois agir junto da forma como os docentes percecionam 

a inclusão em todas as suas componentes de modo a que o esforço externo para a 

mudança vá ao encontro do comportamento dos agentes internos. Os professores 

apresentam atitudes, sentimentos, preocupações e noções de autoeficácia relativamente 

à prática da inclusão que condicionam o seu comportamento, condicionando 

drasticamente o sucesso do processo inclusivo e, assim, o sucesso dos alunos. Nos 

pontos seguintes pretendemos discutir estes aspetos de forma mais pormenorizada. 

 

6.1.  ATITUDES DOS PROFESSORES 

 

Por tudo quanto foi debatido até ao momento, reconhecemos que no processo de 

construção da escola inclusiva, “um fator que interfere de forma decisiva consiste na 

atitude dos professores perante a integração, e no empenhamento com que procuram 

resolver os problemas que se colocam e ultrapassar os obstáculos que se levantam” 

(Guia de Leitura do D.L. 319/91). 

Sharma et. al. (2011), citando Bandura (1997), refere que as influências de 

eficácia percebida pelos professores dependem, tanto do tipo de ambiente que os estes 

criam para seus alunos, como dos seus julgamentos sobre as diferentes tarefas de ensino 

que irão realizar para melhorar a aprendizagem desses alunos. Aplicando esta teoria 

num cenário de educação inclusiva, um professor com eficácia elevada na 

implementação de práticas inclusivas acredita que um aluno com NEE pode ser 

efetivamente ensinado numa sala de aula regular. Em alternativa, professores com 

pouca eficácia para a implementação de práticas inclusivas consideram que há muito 

pouco que se possa fazer para incluir um aluno com NEE na sala de aula regular. 
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Depende pois, da perceção da sua competência docente, uma atitude mais positiva ou 

mais negativa relativamente à inclusão.   

Tal como já referimos, os estudos sobre as atitudes dos professores e, 

nomeadamente, sobre as atitudes relativas à inclusão têm vindo a multiplicar-se nos 

últimos anos pois, embora o conceito de atitude seja de difícil definição e estudo, 

considera-se que é um fator que influencia grandemente a prática educativa (Ritter, 

1989, Semmel et. al., 1991; Bender, et. al., 1995; Minke et. al., 1996; Scruggs, & 

Mastropieri, 1996; Vaughn  et al., 1996; Villa et. al., 1996, Wood, 1998). 

Para Lima (2002:188), o estudo das atitudes parece ter conquistado uma posição 

importante no domínio das ciências sociais, uma vez que estas são consideradas 

elementos básicos das relações sociais. “Atitude é um estado de preparação mental ou 

neural, organizado através da experiência, e exercendo uma influência dinâmica sobre 

as respostas individuais a todos os objetos ou situações com que se relaciona”. O seu 

conceito permite identificar o posicionamento de um indivíduo face à realidade social, 

ou seja, a sua predisposição para responder a um objeto, pessoa ou situação de uma 

forma positiva ou negativa. Parece ser uma ideia ou tendência para responder perante 

determinadas situações. O termo atitude evoca uma linguagem comum, uma maneira de 

sentir e de uma certa forma, uma opinião assumida em determinadas circunstâncias 

(Lima, 1992). 

Segundo Santos (2008), já no início do século passado teóricos como Gordon 

Allport consideravam o conceito de atitude como um dos mais importantes e estudados 

no seio da psicologia social. Allport (1935, cit. in Lima, 2002: p. 188), refere que a 

“atitude é um estado de preparação mental ou neural, organizado através da 

experiência, e exercendo uma influência dinâmica sobre as respostas individuais a 

todos os objetos ou situações com que se relaciona”. 

É interessante analisar também, a noção de atitude defendida por Verdugo et al. 

(1995) que nos apresenta uma definição englobando diferentes componentes e 

descrevendo-a como uma ideia carregada de emoção que predispõe a um conjunto de 

ações face a um determinado tipo de situações sociais. A sua definição é concordante 

com outras quando a faz depender de três componentes: a ideia, a emoção e a ação, ou 

seja a componente cognitiva, a componente afetiva e a componente comportamental. 

Concordando com Santos, (2008: p. 25), que se apoia em vários outros autores, “as 

atitudes são, em parte, aquilo que direciona os comportamentos em termos de valores e 
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crenças e, por isso, são suscetíveis de mudança. Contudo, alguns estudos mais recentes 

têm vindo a sugerir que são demorados os processos de mudança de atitudes”.   

É inegável o papel fundamental dos docentes nas aprendizagens dos seus alunos. 

Deste modo, as suas conceções e perceções que se traduzem nas suas atitudes, são de 

especial relevância em contexto de aprendizagem. O’Donughue & Chalmers, (2000) 

concluíram, após terem desenvolvido um estudo junto de professores de escolas ditas 

inclusivas, que as conceções sobre inclusão do corpo docente de uma instituição 

resultarão no sucesso ou insucesso das políticas de inclusão, já que são os professores 

que desempenham os papéis fundamentais no funcionamento das estruturas 

educacionais, como o desenvolvimento de toda a componente pedagógica, incluindo a 

execução dos seus instrumentos, os projetos educativos e as planificações do trabalho 

docente, para além da responsabilidade em ministrar as disciplinas. 

Já Ajzen (1991) ao explanar a sua teoria do comportamento planeado, 

considerava existirem três fatores críticos que podiam ser aplicados à educação, 

nomeadamente no que diz respeito à atitude dos professores em relação ao 

comportamento que devem adotar para a implementação bem sucedida da inclusão em 

cada sala de aula. Os três fatores que podem influenciar as atitudes dos professores são 

o contexto humano (caraterísticas dos alunos e professores), as normas subjetivas de 

desempenho docente, e ainda, a influência que o envolvimento pode ter sobre o 

comportamento do professor (diretores, colegas…). 

Rodrigues (2007: p. 19) refere a propósito que “de pouco serviriam os saberes e 

as competências se os professores não tivessem atitudes positivas face à possibilidade 

de progresso dos alunos. É fundamental que os professores do ensino regular e de 

Educação Especial conheçam, em diferido e também por experiência própria, situações 

em que uma adequada modificação do currículo e das condições de aprendizagem 

conseguiram eliminar barreiras à aprendizagem e promover a aquisição, pelos alunos, 

de novos saberes e competências”.  

Como temos vindo a referir, muitos estudos se têm debruçado sobre as perceções 

e atitudes dos docentes, tendo por objetivo avaliar as suas atitudes e identificar as 

variáveis que as influenciam. Os aspetos mais referidos na literatura dizem sobretudo 

respeito às atitudes gerais face à inclusão educativa, o tipo de estratégias adotadas na 

sala de aula e a perceção do sentido de eficácia pessoal. 

Grande parte das investigações desenvolvidas neste âmbito, procuraram 

determinar a relação entre as características dos professores e as suas atitudes em 
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relação à educação de crianças com NEE. Os investigadores têm explorado uma série de 

variáveis específicas, tais como sexo, idade, nível de ensino, experiência, contacto com 

pessoas com deficiência e ainda fatores de personalidade que possam influenciar a 

aceitação por parte do professor do princípio da inclusão. O que se tem evidenciado nas 

revisões de literatura pertinente é que, apesar dos inúmeros estudos realizados as provas 

são pouco consistentes e nenhuma das variáveis mencionadas, só por si, é um forte 

preditor de atitudes dos educadores, como analisaremos de seguida. 

Salend & Duhaney (1999) analisaram trinta e dois estudos que procuraram 

estudar programas de inclusão de alunos com e sem necessidades especiais e seus 

professores. Os autores detiveram-se sobre os resultados académicos e sociais dos 

alunos de ambos os grupos, bem como sobre as atitudes dos educadores em relação à 

inclusão e concluíram que não havia nenhuma evidência de um consenso quer a favor 

da inclusão, quer contra. Outros estudos têm indicado que a atitude dos professores em 

geral não tem desenvolvido uma compreensão empática das condições incapacitantes 

dos alunos, parecendo apresentar consecutivamente dificuldades na aceitação dos que 

têm NEE (Horne & Ricciardo, 1988). 

Sharma et. al. (2008), apoiados em outros autores (Cook et al., 1999; Daane et 

al., 2000; Janney et al., 1995; Sharma & Desai, 2008) referem que as atitudes dos 

professores são influenciadas por uma série de fatores e evidenciam o facto de se ter 

comprovado que os professores de crianças de classes sociais mais baixas, geralmente 

têm atitudes mais positivas relativamente à inclusão do que os seus colegas, professores 

de crianças de classes sociais mais altas.  

Randoll (2008) é positivo ao referir que as atitudes e expectativas de 

comportamento dos alunos por parte dos professores podem influenciar os resultados 

dos alunos. Na sua opinião, é interessante analisar o efeito que a expetativa do professor 

sobre os alunos tem no seu próprio comportamento e atitude. No estudo que realizou, 

concluiu que as principais diferenças entre a interação aluno-professor estão 

relacionadas com os níveis de género e de aproveitamento dos alunos. Tal conclusão 

direciona-nos a discussão para as caraterísticas dos alunos como fator influenciador da 

atitude dos professores. 

Como dissemos, os docentes que têm experiência profissional com alunos de 

classes sociais mais desfavorecidas são os que parecem estar mais predispostos a aceitar 

alunos com problemas de aprendizagem decorrentes de deficiências, enquanto que os 

que nunca tiveram contacto com alunos mais problemáticos são os que têm mais 
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predisposição para adotar atitudes mais segregadoras com configurações de escolas e 

turmas especiais.  

Avramidis & Norwich (2002) descobriram, através das investigações que 

realizaram, que os professores tinham atitudes mais positivas para a inclusão de alunos 

com deficiências mais leves. A maioria dos professores acredita que os alunos com 

deficiências leves são mais propensos a beneficiar da inclusão, enquanto que os alunos 

com deficiência considerada grave, independentemente da sua natureza, beneficiariam 

mais de classes especiais, onde poderiam receber mais atenção e intervenção 

especializada. Em geral, a colocação de alunos com deficiências mais graves em salas 

regulares não é visto pelos professores como socialmente ou academicamente benéfico 

para ambas as partes, professores e alunos com NEE. 

Num estudo realizado com 166 professores selecionados aleatoriamente na área 

de Montreal concluiu-se que os professores se consideravam moderadamente a favor da 

inclusão. No então, a sua atitude variava dependendo da condição do handicap do 

aluno. Os professores estavam mais em favor da integração de alunos com deficiências 

mentais ligeiras, deficiências auditivas parciais ou problemas visuais. As crianças com 

NEE menos graves, como dificuldades de aprendizagem leves, foram consideradas 

menos exigentes em termos da ação do professor, e foram geralmente vistas mais 

positivamente do que seus pares com deficiências mais acentuadas, como deficiências 

mentais graves ou autismo. Por outro lado, os professores manifestaram atitudes mais 

negativas em relação à inclusão de alunos que apresentam comportamentos de agressão 

física ou outros comportamentos perturbadores (Avramidis et. al., 2000). 

Wall (2002) estudou três grupos de professores do ensino regular, no Canadá, 

que tinham diferentes índices de interação com os alunos com NEE e concluiu que a 

gravidade da deficiência é um fator importante que afeta as atitudes dos professores em 

relação à inclusão. A conclusão a que chegou é que a gravidade da deficiência é 

inversamente proporcional à atitude positiva dos professores. 

Outro estudo, feito no Reino Unido sobre as atitudes dos professores, realizado 

por Clough & Lindsay (1991) revelou conclusões semelhantes às anteriormente 

descritas. Em particular, os professores identificaram crianças com deficiências 

cognitivas, problemas emocionais e problemas comportamentais como as mais difíceis. 

Dois terços dos professores, embora concordando com o conceito geral da inclusão e 

estando dispostos a implementar práticas de integração nas suas próprias classes, 

colocaram objeções que dependiam das condições e graus de incapacidade dos seus 
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alunos. Para além disso, apenas um terço ou menos dos professores acreditavam que 

tinham tempo suficiente, competências, formação e recursos necessários para praticar a 

inclusão. Por outro lado, o estudo realizado por Wilczenski (1991) indicou que os 

professores são favoráveis à inclusão de alunos cujas deficiências não inibem a sua 

própria aprendizagem ou a aprendizagem dos outros.  

Os estudos de Ward et al. (1994) e Ward & Le Dean (1996) foram também 

conclusivos quanto ao que influenciava negativamente a atitude dos professores, tendo 

sido inclusivamente medidas as três componentes que influenciavam essa atitude, a 

cognição, o comportamento e a parte sensorial. Professores, e futuros professores 

declaravam-se incompetentes para atender alunos cujas incapacidades iam sendo mais 

graves, havendo alguma tolerância para as incapacidades motoras e sensoriais. Os 

autores reiteram que isto significa simplesmente que os inquiridos que se consideraram 

competentes o suficiente para atender alunos com NEE, parecem ter atitudes positivas 

em relação à inclusão. Thomas (1985), num estudo comparativo feito em Devon, 

Inglaterra e Arizona, EUA, demonstrou que a maioria dos inquiridos era contra a 

integração das crianças com dificuldades intelectuais. Além disso, no mesmo estudo, os 

inquiridos revelaram atitudes mais positivas relativamente à inclusão quando havia 

confiança na seleção de métodos de ensino adequados e quando havia também uma 

política de integração local já bem sedimentada. A perceção de autoeficácia, de apoio e 

trabalho colaborativo influenciam positivamente a atitude dos professores. 

Avramidis et. al., (2007) referem claramente que os alunos com dificuldades de 

aprendizagem moderadas, com desenvolvimento da linguagem retardado e com 

deficiências físicas podem ser incluídos mais facilmente comparativamente aos alunos 

com dificuldades de comportamento, tais como défice de atenção e hiperatividade. Os 

professores aceitam também com dificuldade alunos com distúrbios do sistema nervoso, 

deficiências sensoriais, lesões cerebrais, ou autismo.  

Podemos afirmar seguramente que a atitude dos professores é mais positiva ou 

mais negativa relativamente à pratica da escola inclusiva, dependendo das caraterísticas 

dos seus alunos em geral e das caraterísticas dos seus handicaps em particular. Os 

autores referenciados são, também, positivos em relacionar essas atitudes com outros 

fatores que se podem considerar como terceiros, ou seja, os contextos em que se 

desenrola a ação do professor e os apoios de que possa beneficiar. Parece, também, 

consensual que os professores de educação especial são mais otimistas relativamente à 

inclusão plena dos alunos. 
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Porém, a investigação tem também, procurado correlacionar as caraterísticas dos 

próprios professores com as suas atitudes relativamente à inclusão. Por exemplo, tem-se 

questionado se a idade dos professores é ou não importante neste âmbito e se influi 

positiva ou negativamente nas suas atitudes. Considerando que as atitudes podem ser 

vistas como o desenvolvimento da interação entre conhecimento, habilidades e 

experiência, então poderíamos ser levados a concluir que os professores mais antigos na 

carreira teriam atitudes diferentes, em comparação com os seus colegas mais novos ou 

com os docentes ainda em pré-carreira.  

Tem-se notado, a preocupação em dotar os estudantes de pedagogia de 

conhecimentos e experiência na área das NEE e este facto corrobora o princípio de que 

poderá haver diferenças de atitude relacionadas com a experiência e a idade. Todavia a 

literatura não corrobora a presunção de que os professores mais velhos sejam aqueles 

que tenham atitudes mais positivas. Surpreendentemente para nós, os estudos têm 

demonstrado que os professores mais jovens são os que apresentam atitudes mais 

favoráveis à inclusão. Bzuneck (1996) revelou que os professores de uma faixa etária 

mais avançada e com mais tempo de serviço, apresentaram índices significativamente 

mais baixos na medida da crença da eficácia do ensino em escolas inclusivas e 

demonstraram ainda, uma significativa descrença quanto à capacidade dos professores 

em geral exercerem influências decisivas sobre seus alunos. No entanto, considerou que 

a eficácia pessoal era mais elevada, e portanto mais eficaz a sua ação isoladamente. 

Verificámos, em estudos onde os professores tinham experiência ativa de 

inclusão, que os resultados foram contraditórios. Num estudo realizado por Villa et. al. 

(1996) os investigadores observaram que o compromisso do professor com a inclusão 

surge muitas vezes quando ao alunos já estão em final de ciclo, depois dos professores 

ganharem o domínio da experiência profissional necessária para implementar programas 

inclusivos. Resultados similares, foram relatados por LeRoy & Simpson (1996), que 

estudaram o impacto da inclusão ao longo de um período de três anos, no estado de 

Michigan, nos EUA. O estudo mostrou que à medida que a experiência dos professores 

com alunos com NEE ia aumentado, a sua confiança para ensinar esses alunos também 

ia aumentando. 

Diversos estudos mais recentes (Avramidis et. al., 2007; Bornman & Donohue, 

2013; Gal et. al., 2010; Munson, 1986; Subban & Sharm, 2006) confirmaram de forma 

consistente que os professores mais jovens tendem a adotar posições mais favoráveis 

face à inclusão de alunos com NEE. Para além disso, Wilczenski (1995) também referia 
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que, sem qualquer dúvida, os professores considerados em pré-serviço de todos os 

países onde foram realizados os estudos que analisou apresentaram atitudes mais 

positivas em relação à inclusão de alunos com probçemas sociais, e, em contrapartida, 

apresentaram atitudes menos positivas em relação à inclusão de alunos com problemas 

de comportamento.  

Já Ward & Le Dean (1996) concluíram que os futuros professores têm atitudes 

diferentes sobre a colocação da escola com base na natureza da deficiência dos alunos. 

Os estudos indicaram que os futuros professores, embora tivessem atitudes positivas em 

relação à filosofia da educação inclusiva em geral, não compartilham uma abordagem 

de inclusão total, aproximando-se dos resultados obtidos nos estudos junto dos 

professores em exercício. 

Para além da idade, as diferenças de género também têm sido referenciadas 

como importantes na investigação, especialmente em termos de níveis de tolerância e de 

stresse dos professores ao trabalhar com crianças com NEE. Avramidis et al. (2000) 

concluíram que os futuros professores do género feminino relataram uma tolerância 

maior para o facto poderem vir a ter alunos com NEE nas suas classes. No entanto, os 

estudos realizados por Forlin (2001) demonstraram que as professoras relataram 

significativamente maior stresse e dificuldades na perceção da sua competência 

profissional do que os seus colegas do género masculino. 

Estudos realizados por diversos investigadores concluíram que, efetivamente, 

tanto no grupo dos professores em exercício como nos que estão em pré-carreira, as 

mulheres apresentam atitudes mais positivas relativamente à inclusão, bem como 

demonstram uma maior tolerância para a inclusão de alunos com NEE nas suas próprias 

classes (Aksamit et al., 1987; Eichinger et al., 1991; Thomas, 1985; Alghazo et al., 

2004; Opdal et al., 2001; Romi & Leyser, 2006; Papadopoulou et al., 2004; Vaporidi et 

al., 2005). Porém, e ainda relativamente ao género, vários estudos revelaram que em 

relação às crenças de autoeficácia a atitude se alterava, demonstrando os professores do 

género masculino maior confiança nas suas competências para trabalhar com alunos 

com NEE do que as suas congéneres femininas. As professoras revelaram maiores 

índices de stresse decorrente do aumento da carga de trabalho, bem como das 

dificuldades em gerir a sala de aula e dificuldades em controlarem comportamentos 

disruptivos dos seus alunos. Revelaram também, menor satisfação com os resultados do 

seu trabalho (Klassen & Chiu, 2010; Schwarzer & Hallum; 2008; Antoniou et. al., 

2006). 
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O grupo de docência ou a formação de base dos docentes pode influenciar 

positiva ou negativamente as atitudes dos professores. Gilmore, et. al. (2003) referem 

ter concluído nos estudos que realizaram  que os educadores de infância eram mais 

propensos a escolher a sala de aula regular como a mais indicada para a educação de 

crianças com NEE. O mesmo é referido também Ward et. al., (1994) que afirmam ser 

até este grupo o mais entusiasmado com a inclusão.  

Gilmore, et. al. (2003) referem, ainda, que a seguir aos docentes do pré-escolar, 

foram os professores do ensino básico os que demonstraram melhor aceitar o modelo 

inclusivo e, em último lugar, surgem os docentes do chamado ensino médio, o que em 

Portugal corresponde ao ultimo ciclo do ensino básico. Schumm & Vaughn (1991) e 

Vaughn & Schumm (1994), referem também, que os professores do primeiro ciclo do 

ensino básico se demonstraram mais propensos a planear trabalhos individuais, 

materiais alternativos e avaliação individualizada do que os professores do ensino 

secundário. Para além disso, os docentes dos níveis mais básicos também, se encontram 

mais disponíveis para colaborar com os professores de educação especial (Schumm et. 

al., 1995). 

No que diz respeito à formação inicial dos docentes, Avramidis et. al (2000) 

referem que os estudos realizados demonstram que os docentes que realizaram cursos de 

ciências apresentam atitudes significativamente menos positivas face à inclusão, em 

comparação com os grupos de docentes que realizaram cursos de humanidades. Poder-

se-á especular se os professores do ensino secundário de matemática e ciências estarão 

preocupados com o desempenho académico dos alunos com NEE incluídos e, portanto, 

têm uma visão mais cautelosa em relação à inclusão. No entanto, e como nos referem os 

autores, esta especulação deve ser vista com muita cautela pois necessita de maior 

investigação para que possa ser consistente. 

Referimos ainda, Alghazo et. al., (2003) que também se referem a resultados 

idênticos em entrevistas que realizaram a docentes do ensino superior. Nesse estudo, 

foram observadas diferenças entre os entrevistados que ensinavam ciências humanas e 

pedagógicas em comparação com os seus colegas de outras áreas. Eles demonstraram 

estar mais entusiastas quanto ao ensino de alunos com dificuldades sociais e 

académicas. Demonstraram também, ser mais positivos no que diz respeito à inclusão 

de alunos com necessidades educacionais especiais. Para os autores, este resultado 

indica que, provavelmente, durante os seus estudos em ciências pedagógicas, os 

professores tiveram disciplinas com temas relacionados com as diferenças e 
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características individuais, ao contrário daqueles professores que estudaram ciências 

naturais, que não tiveram tais disciplinas.  

Por fim, citamos Zoniou-Sideri & Vlachou (2006) que são perentórios em 

afirmar que os professores do ensino secundário desenvolvem atitudes mais negativas 

em relação à inclusão de alunos com NEE na escola regular. 

Parece-nos, todavia. que a tónica não pode ser colocada apenas na questão da 

formação inicial, embora concordemos que ela possa ser significativa. Os professores, 

desde o início da sua carreira têm à disposição possibilidades de formação e 

autoformação que poderão alterar a sua perceção e a sua atitude relativamente à escola 

inclusiva.  

A formação na área da educação especial e do ensino de alunos com NEE é uma 

variável que influencia positivamente as atitudes dos docentes. Segundo Beh-Pajooh 

(1992) e Shimman (1990) um fator que tem atraído considerável atenção é a formação 

sobre NEE, adquirida através de estudos formais durante os cursos de formação inicial 

de professores. Ambos os autores consideram a formação como um fator importante na 

melhoria das atitudes dos professores para a implementação de uma política inclusiva, 

tendo estudado as atitudes de professores universitários no Reino Unido relativamente 

aos alunos com NEE e sua inclusão em cursos universitários comuns. Os resultados 

mostraram que os professores universitários que haviam tido formação para ensinar os 

alunos com dificuldades de aprendizagem expressaram atitudes mais favoráveis e 

reações emocionais mais amigáveis aos alunos com NEE e à sua inclusão do que 

aqueles que não tinham tido essa formação. Vários outros estudos tendem a reforçar a 

ideia de que as qualificações de educação especial adquiridas em cursos de formação 

inicial ou formação contínua estão relacionadas com menor resistência à prática 

inclusiva (Center & Ward, 1987; Clough & Lindsay, 1991).  

Dickens-Smith (1995), por exemplo, estudou as atitudes de professores de 

educação especial e de ensino regular, realizando entrevistas com os dois grupos antes e 

depois de lhes ter sido ministrada formação específica Ambos os grupos de 

entrevistados revelaram atitudes mais favoráveis em relação à inclusão após formação 

em serviço do que antes, mostrando uma forte mudança de atitude positiva. O 

investigador concluiu que o desenvolvimento pessoal é a chave para o sucesso da 

inclusão. 

Para além deste estudos, encontrámos muitos outros que corroboram a ideia de 

que a frequência de cursos e ações de formação na área das NEE e inclusão afetam 
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positivamente as atitudes dos professores em relação à inclusão (Bornman & Donohue, 

2013; Coutsocostas & Alborz, 2010; Rakap & Kaczmarek; 2010; Sharma &  Chow 

2008; Avramidis & Norwich 2002; Center & Ward, 1987; Hastings & Oakford, 2003; 

Loreman & Earle 2007; Loreman et. al., 2007b; Sharma et. al., 2006 ; Subban & 

Sharma, 2006).  

Constatámos com alguma curiosidade e interesse que, num estudo desenvolvido 

no Canadá por Jordan et. al. (1997) foi identificado outro fator que influencia não 

apenas as atitudes dos professores em relação à inclusão, mas seus estilos pedagógicos, 

bem como as adaptações nas salas de aula heterogéneas. Esse fator prende-se com a sua 

opinião sobre as suas responsabilidades em lidar com as necessidades dos estudantes 

com NEE. A sua atitude e desempenho são diferentes assim o professor considere que a 

deficiência é inerente ao aluno, ou o professor considere os problemas do aluno como 

uma deficiência de interação entre aluno e ambiente. Mais especificamente, o estudo 

demostrou que os professores que centram o problema no aluno tinham padrões de 

intervenção menos eficazes, enquanto os que centraram o problema na interação 

apresentavam padrões de intervenção mais eficazes, desenvolvendo interações 

académicas diversificadas e construtivas para a compreensão do aluno. 

Outra variável que parece influenciar a atitude dos professores é o conhecimento 

que estes possam ter sobre os normativos que regem a educação especial. Para Subban 

& Sharm (2006), o conhecimento da lei influencia as atitudes dos professores e reforça 

os seus sentimentos e sensação de capacidades relativamente à inclusão de alunos com 

deficiência em salas de aula regulares. Quando os professores estão conscientes da 

realidade educacional/legal, eles conseguem adequar melhor o seu papel e desenvolver a 

sua perceção de autoeficácia (Abatzidou et. al., 2012). 

Forlin et. al. (2011) referem terem descoberto que aumentar o conhecimento 

sobre a legislação e políticas relativas à inclusão melhora a confiança e ajuda a 

responder às preocupações dos docentes relativamente ou stresse associado ao facto de 

ter alunos com deficiência nas suas salas de aula. 

Por fim, e embora tenhamos abordado já a questão neste ponto, gostaríamos de 

reforçar que as atitudes dos docentes também, são vulneráveis a pressões e influências 

do seu contexto. Sharma & Chow (2008) desenvolveram um estudo junto de diretores 

de escolas e concluíram que eles têm uma grande responsabilidade na criação de 

práticas inclusivas. Afirmam os autores que a decisão de criar e desenvolver um 

ambiente inclusivo para alunos com deficiência geralmente depende de diretores de 
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escolas, dos seus valores, crenças e atitudes. Se os diretores acreditam na inclusão, eles 

promovem as necessárias reestruturações e as mudanças adequadas. Existe pois, uma 

forte relação entre as atitudes dos diretores em relação à inclusão e o sucesso da 

implementação da educação inclusiva. Os resultados mostraram que o sucesso de 

programas inclusivos estava diretamente relacionado com as atitudes positivas dos 

professores e diretores. Demonstraram também que os diretores que acreditam no 

modelo inclusivo geram atitudes positivas nos funcionários das escolas que dirigem, 

incluindo nos professores. 

 

6.2. PREOCUPAÇÕES DOS PROFESSORES FACE À 

INCLUSÃO 

 

Duma maneira geral, as escolas consideram difícil encarar a mudança. Neste 

aspeto, deparam com um duplo problema: se pretendem enfrentar novos desafios, não 

podem permanecer tal como estão, mas, ao mesmo tempo, precisam de manter alguma 

continuidade entre as suas práticas passadas e presentes (Wood, 1998). Como referimos, 

em geral, os professores desenvolvem atitudes positivas em relação à inclusão, no 

entanto, eles expressam suas preocupações, que se situam habitualmente na falta de 

formação adequada e suficiente, na falta de recursos humanos e técnicos e ainda nas 

deficiências que a legislação apresenta (Scruggs & Mastropieri, 1996).  

Por outro lado, também, é frequente ouvir os professores queixarem-se do 

aumento de trabalho quando recebem nas suas classes alunos com NEE. Eles não só 

exigem mais trabalho da parte do professor como se constituem até como um 

impedimento à eficácia dos outros alunos, quando desmotivados, mal preparados, com 

baixo rendimento, por vezes agrupados em turmas numerosas. De igual modo,  a falta 

de cooperação das famílias, uma certa ausência de apoio de colegas e a própria escola 

com a sua orgânica instalada são fatores de preocupação para qualquer professor que 

recebe um aluno com necessidades educativas especiais (Bzuneck, 2000). 

Para Santos, (2008: p. 28) “a expressão de um elevado nível de preocupação, 

por parte dos professores, face à inclusão de alunos em condição de NEE, tem vindo a 

ser relacionada com as exigências adicionais que a educação inclusiva poderá trazer, 

junto das suas práticas profissionais”. 
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Bzuneck (2000) afirma que um número considerável de professores considera 

uma tarefa difícil ensinar alunos com dificuldades de aprendizagem, bem como 

problemas de comportamento e não concorda que as necessidades da maioria desses 

alunos possam ser atendidas sem o apoio da educação especial. Os professores revelam-

se insatisfeitos porque consideram que os seus colegas de educação especial possuem 

uma melhor preparação, sabendo usar métodos mais eficazes. A sua preocupação 

prende-se com a não existência das condições necessárias para o sucesso da inclusão 

educativa dos alunos com NEE. 

Segundo Forlin & Chambers (2011), mesmo os professores experientes 

apresentam preocupações em relação à educação inclusiva e dúvidas quanto às suas 

próprias competências para atender de forma eficaz os alunos. Num estudo que 

realizaram junto de duzentos e vinte e oito entrevistados, noventa e três por cento 

afirmaram que sentiam não ter recebido formação suficiente para atender alunos com 

deficiência intelectual num ambiente inclusivo.  

Os professores mostram-se apreensivos não só quanto ao seu nível de preparação 

para lidar com os alunos com NEE, mas também em relação à qualidade das 

aprendizagens académicas que estes alunos possam adquirir e com o tempo que será 

necessário despender para um atendimento individualizado (Semmel et al., 1991). 

As preocupações com a formação adequada e a consequente segurança nas suas 

competências e perceção da autoeficácia é talvez a maior preocupação dos professores 

quando expostos em contextos inclusivos (Bornman & Donohue, 2013; Santos, 2008). 

Esta situação leva-os a considerar com alguma frequência que o modelo inclusivo total 

pode não ser a melhor solução e nem todos concordam que os alunos tenham sempre 

benefício com a colocação a tempo inteiro, pois não consideram as salas de aula 

tradicionais como as mais apropriadas para responder às necessidades dessas crianças 

(Minke et al., 1996; Scruggs & Mastropieri, 1996). 

As preocupações dos professores face à prática da inclusão são voltadas para 

estratégias e competência pedagógicas específicas que se prendem com aspetos como a 

responsabilidade pela conceção, execução e avaliação de programas para alunos com 

deficiência. Esta responsabilidade acarreta um aumento de preocupação, muitos vezes 

por se sentirem menos competentes para responder às necessidades especiais desses 

alunos que estão incluídos nas suas turmas (Sharma et. al., 2007). 

Outra fonte de preocupação dos docentes é a componente curricular. Sendo 

sabido que muitos dos alunos com NEE não conseguem seguir os currículos ditos 
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normais, exigem-se aos professores as necessárias adaptações, o que para Forlin et. al. 

(2011) e McIntosh et al., (1993) se revela muito difícil, acabando por não 

providenciarem essas adaptações ou por as providenciarem com faltas que podem ser 

graves para os alunos. No entanto, os docentes têm consciência desse facto e isso 

revela-se mais um fator de preocupação. 

As próprias características das crianças, à partida, são consideradas stressantes 

para os docentes, ou pelo menos como uma variável que tem um efeito direto sobre as 

atitudes dos professores em relação à inclusão (Avramidis et. al., 2000). Embora os 

professores do ensino regular demonstrem diferenças significativas na perceção das 

incapacidades dos alunos, a literatura refere que o efeito prévio que essas características 

podem ter no quotidiano do professor podem ser nefastas para a formação de uma 

atitude positiva quanto à sua inclusão na sala de aula regular. 

A falta de recursos materiais é, também, invocada frequentemente como um 

problema para a construção da escola inclusiva, legitimando muitas vezes práticas de 

exclusão e, para além disso, constitui um fator de preocupação para muitos docentes, 

defendendo mesmo alguns que esse é o principal problema que impede uma inclusão 

plena (Minke et al., 1996). 

As perceções que os docentes possuem ao trabalhar com certas problemáticas ou 

até mesmo a falta de recursos surgem como obstáculo incontornável. Verdugo (1994) 

refere que não basta implementar medidas através de normativos e legislativos pois a 

forma como os docentes lidam com os alunos pode ser mais influente na sua integração 

plena. O autor considera que os docentes devem combater as suas preocupações, 

colocando em ação as competências que detêm enquanto pedagogos, apropriando-se 

progressivamente do controlo da situação, produzindo uma prática mais segura e 

estável. 

Por exemplo, o trabalho colaborativo tem sido apontado como imprescindível na 

prática de uma escola inclusiva (Grácio, in Sil, 2004). Os resultados dos estudos feitos 

sobre a matéria demostraram que os professores que desenvolvem a sua atividade em 

parceria com outros, quer os de educação especial, quer os do ensino regular, 

manifestaram opiniões mais positivas sobre a inclusão, níveis de eficácia mais elevados 

e pontuações mais altas da sua própria competência em comparação com professores 

que trabalham em turmas tradicionais. 

O trabalho colaborativo é muitas vezes desenvolvido entre os professores do 

ensino regular e os professores de educação especial e, embora haja uma variedade de 
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abordagens para o desenvolvimento e implantação de adultos em funções de apoio, 

parece evidente, em países diferentes, que é possível transformar uma dependência, que 

a certa altura se tornou emergente, em cooperação de estratégias pedagógicas e suporte 

mútuo (Rose & Forlin, 2010). 

 Outro aspeto que nos parece muito interessante para fazer face às preocupações 

dos professores é a envolvência da comunidade e dos elementos chave dessa 

comunidade, como os diretores ou outros elementos com poder efetivo de decisão na 

alteração de condições e criação de recursos. Como referimos, os estudos já realizados 

sobre esta temática demonstraram que as atitudes positivas em relação a inclusão da 

parte dos gestores escolares têm um impacto significativo junto da classe docente (Cook 

et. al., 1999). E não só os diretores e outros dirigentes, os próprios colegas de trabalho 

podem influenciar positivamente os docentes mais preocupados com o processo 

inclusivo, o que vem ao encontro do que defendíamos atrás acerca da necessidade do 

trabalho colaborativo (Cook et al., 1999; Forlin et. al., 2011). 

 

6.3. SENTIMENTOS DOS PROFESSORES FACE À 

INCLUSÃO 

 

A definição do conceito de sentimento é algo que se nos afigura de abordagem 

bastante complexa e que, embora relacionado com o objetivo desta nossa revisão de 

literatura, não nos parece pertinente aprofundar. Diremos apenas que o sentimento 

parece incorporar em si diversos conceitos, diversas caraterizações ou até diversos 

modos de se apresentar. As manifestações de sentimentos são tão heterogéneas como 

heterogéneos podem ser os comportamentos humanos, se bem que, convém frisar, 

sentimento não é comportamento, podendo outrossim as suas manifestações serem 

vistas como tal. Na verdade o ser humano deixa transparecer a expressão de 

sentimentos, fazendo isso parte do processo de comunicação. 

Para Santos, (2008: p. 22-23) “sentimentos são expressões afetivas de valência 

emocional que podem ser positivas ou negativas, ou seja, existem sentimentos que 

exprimem agrado ou desagrado em relação a situações pessoas ou objetos”. Este autor, 

baseando-se em Damásio (2004) refere haver relações aprofundadas entre a emoção e a 

cognição, surgindo o sentimento como algo que é cognitivo e emotivo ao mesmo tempo. 
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Para Pinto (2001: p. 246), “o sentimento é um estado similar à emoção, menos intenso e 

mais prolongado”. 

Assim, podemos desde já situar o nosso interesse em abordar a questão do 

sentimento no âmbito das perceções dos professores relativamente à inclusão. Na 

verdade, já tivemos oportunidade de debater diversas vertentes do mesmo problema: a 

influência que o professor tem na construção da inclusão. Tivemos oportunidade pois, 

de debater a questão sob um ponto de vista meramente cognitivo e, neste ponto, um 

pouco mais emotivo, pois não poderíamos deixar de o fazer tratando-se de ações 

humanas. 

Os professores frequentemente verbalizam os seus sentimentos relativamente à 

inclusão, umas vezes de forma mais positiva e construtiva e outras menos positiva e 

mais cautelosa, mas afinal o que sentem os professores relativamente à inclusão? 

Parece-nos que os seus sentimentos se interrelacionam com as suas conceções de 

competência, de autoeficácia e até de conforto no exercício da sua ação pedagógica. 

Bender et al. (1995), referem-nos que os professores percecionam frequentemente que o 

uso adequado ou desadequado de estratégias na educação dos seus alunos é reconhecida 

como a sua eficácia pessoal ou, ao contrário, falta dela. Esta situação provoca ansiedade 

nos docentes de modo a alterar o seu comportamento em situações análogas, sendo que 

essa alteração nem sempre é positiva. 

As atitudes dos professores perante a aprendizagem determinam as condições 

propícias para esta poder ocorrer. Gily (cit. in Sil, 2004) afirma que a relevância das 

experiências dos docentes, as suas atitudes e sentimentos face às crianças foi revelada 

em 1968, na investigação desenvolvida por Rosenthal e Jacobson. Posteriormente, 

decorreram outros estudos relacionados com as expetativas dos docentes face aos 

resultados dos alunos, onde se constata que a interação de um conjunto de variáveis 

relacionadas com as características dos docentes e dos alunos acabam por influenciar as 

atitudes dos docentes. 

Sabemos que a maior parte dos professores não se sente preparada para lidar 

com a diversidade dos alunos com NEE, manifestando um grau de satisfação 

francamente mais elevado em ensinar crianças sem problemas. Ashton (1985, cit. in 

Lopes, 1990), desenvolveu um modelo em que o sentido de eficácia do professor é 

conceptualizado em termos de duas dimensões: eficácia de ensino ou de resultados, que 

se refere à expectativa do professor de que o seu comportamento conduza a 

determinados resultados ou seja, que poderá produzir determinados efeitos nas 
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aprendizagens dos alunos, independentemente dos obstáculos; e eficácia pessoal 

enquanto professor, ou seja à crença na capacidade de provocar um determinado tipo de 

comportamento. 

Mas quais são as influências das crenças de autoeficácia sobre os 

comportamentos e a motivação dos professores? Por outras palavras, qual a sua 

relevância prática? Bandura (1986; 1993), cujo referencial teórico está presente na 

grande maioria dos estudos sobre crenças de eficácia, resume em quatro principais itens 

as consequências da autoeficácia percebida: 

a) No estabelecimento de metas para si próprio: os maiores desafios são procurados 

e enfrentados por aqueles que possuírem mais altas crenças de autoeficácia;  

b) No grau de esforço que a pessoa investe nas tarefas: um esforço 

proporcionalmente maior resulta em crenças mais sólidas de autoeficácia;  

c) No grau de persistência, apesar das dificuldades de percurso;   

d) Na maneira pela qual a pessoa irá reagir a eventuais fracassos. 

Forlin (2001), que estudou os potenciais fatores de stresse para os professores 

descobriu que uma das questões mais difíceis para professores do sistema regular é a 

perceção de competência profissional. Os níveis de stresse foram, no entanto 

melhorando quando os professores declararam ter-se envolvido com a inclusão e 

formação em NEE.  

Tendo as crenças e atitudes um peso considerável na intervenção educativa, não 

é de se prever, por isso, que os professores abandonem as práticas educativas 

tradicionais, com base em relações administrativas ou teorias dos investigadores 

(Speece & Keogh, 1996). Numa investigação junto de professores do ensino regular, os 

resultados apontaram para uma discrepância entre o que os professores diziam e o que 

faziam nas suas aulas (Kavale & Forness, 1999). Isto revela uma estratégia pessoal dos 

próprios professores para se salvaguardarem da avaliação da sua ação pedagógica. 

Assim, a eficácia dos modelos de inclusão parece ser a chave para que os sentimentos 

mais negativos dos docentes possam transformar-se e resultar em menos ansiedade 

profissional e melhores atitudes relativamente à prática da inclusão.  

Temos vindo a referir diversos estudos que se centram na atitude dos professores 

quanto à inclusão e, destes, merece relevância aquele que foi desenvolvido por Minke et 

al. (1996). Estes investigadores analisaram a opinião dos professores quanto à eficácia 

de um modelo específico de inclusão: turmas onde se incluem alunos com NEE e nas 

quais há o recurso a dois professores, um do ensino regular e outro de educação 
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especial. O estudo procurou analisar simultaneamente a competência sentida pelos 

professores para trabalhar nesse modelo, a satisfação profissional decorrente desse 

trabalho e a desejabilidade e exequibilidade das adaptações da sala de aula para a 

inclusão de alunos com NEE. Os resultados obtidos neste estudo mostram, que a atitude 

dos professores relativamente à inclusão de crianças com NEE, pode ser mais favorável 

e positiva do que geralmente se crê, revelando sentimentos de satisfação que resultam 

não só num trabalho individual mais profícuo, como numa influência positiva junto dos 

seus pares. 

Na verdade, uma das crenças mais usuais é que são necessárias competências e 

métodos muito específicos e especializados para o ensino dos alunos com NEE, criando 

a possibilidade do refúgio pouco compensador, na desculpa da falta de informação e 

conhecimentos, a falta de tempo e o acréscimo de trabalho. Guskfy (1987) refere que as 

perceções dos professores sobre a inclusão variam dependendo se o resultado do seu 

desempenho foi positivo (sucesso escolar do aluno) ou negativo (fracasso do aluno). No 

entanto, as crenças de eficácia dos professores podem oscilar com o tempo e com as 

situações, não sendo traços ou características estáveis (Ashton, 1985). 

Deste modo, e sabendo que os resultados positivos dos alunos produzem 

incremento das crenças de autoeficácia dos professores (Shachar & Shmuelewitz, 1997), 

não nos parece de subestimar a importância desse facto, embora outras variáveis possam 

ser também relevantes e, por isso, ninguém está dispensado de promover as melhores 

condições ambientais favoráveis à eficácia do ensino (Schunk, 1991). Entretanto, cabe 

reiterar aquilo que Bandura (1986; 1993) sustenta, apoiado em dados de pesquisa, que o 

clima de uma sala de aula e as metas de realização nelas estabelecidas, com as 

consequências de motivação e de performance dos alunos, são determinados em boa 

parte pelas crenças de autoeficácia de quem leciona. A consideração dessa variável 

pessoal deve, portanto, e como ponto de partida, fazer parte das providências e 

iniciativas de todos aqueles que se preocupam com a qualidade dos produtos 

educacionais e com o próprio bem-estar dos professores. 

Para Sharma et al. (2011) a alta eficácia do professor pode ser vista como um 

ingrediente-chave para criar ambientes de sala de aula inclusiva bem-sucedidos. Os 

autores sugerem mesmo que as reformas do ensino que não conseguem lidar com a 

eficácia do professor não são suscetíveis de ser bem sucedidas e eficazes. Os 

professores que adquiriram um alto nível de autoeficácia, experimentam um maior nível 

de satisfação no trabalho e um menor nível de desgaste em comparação com os 
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professores que dispõem de um fraco sentido de autoeficácia (Avanzi et. al., 2013). Os 

sentimentos de bem-estar aumentam nos professores que acreditam que serão bem-

sucedidos durante a sua ação educativa, sendo capazes de definir metas mais elevadas 

para si e para os seus alunos, ao contrário dos que acreditam que as suas estratégias irão 

falhar (Ross & Bruce, 2007). 

É claro que, como muito bem referem Forlin et. al. (2011), a experiência anterior 

e conhecimento sobre os alunos com deficiência são condições diretamente relacionadas 

com melhores prestações profissionais e melhores sentimentos de bem-estar por parte 

dos professores no que à inclusão diz respeito. Os autores defendem que uma melhor 

compreensão da atitude de professores para a inclusão pode ajudar a melhorar o 

ambiente de aprendizagem, pois professores apreensivos poderão ter tendência para usar 

práticas que promovam a exclusão em vez de inclusão. Por outro lado, os professores 

que possuem atitudes positivas quanto à inclusão tendem a usar estratégias de ensino 

que lhes permitem atender às diferenças individuais. 

Sharma et. al. (2008) referem algo que é importante para a tranquilidade dos 

docentes, todos aqueles que relataram estar em contato direto com pessoas com 

deficiência, seja durante sua carreira docente, ou na sua vida pessoal, também parecem 

estar mais dispostos a incluir alunos com deficiência nas suas salas de aula. 

Assim, podemos concluir que também nesta relação “sentimental” que os 

docentes estabelecem com a prática inclusiva, a solução se encontra em estratégias de 

partilha e de “dar e receber”, uma vez que o próprio processo inclusivo conhecido pelo 

docente pode fornecer ferramentas de resistência ao desânimo e ao medo de enfrentar as 

situações menos habituais no dia-a-dia da escola em que podem ser protagonistas os 

alunos com NEE. Um pormenor que nos parece importante também, é a forma como o 

professor pode ir, progressivamente encarando o problema, descentrando-o do aluno e 

colocando-o no contexto. 

 

6.4. AUTOEFICÁCIA E INCLUSÃO 

 

O aspeto individual do desempenho profissional dos docentes é considerado 

como um dos obstáculos mais importantes ao desenvolvimento de uma cultura técnica 

comum, reconhecendo-se que na estrutura da escola tradicional, os professores 

trabalham isolados uns dos outros, sendo cada um responsável pela sua classe (Tedesco, 
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1999). Isto sublinha claramente aquilo que a escola foi e, por contradição, aquilo que a 

escola pretende ser. Na verdade a escola que se quer inclusiva deseja uma classe 

docente a olhar de forma desempoeirada para a sua autoeficácia. Neste último ponto, 

procuraremos aprofundar um pouco mais este aspeto, embora ao longo deste nosso 

trabalho a questão tenha sido várias vezes referenciada e relacionada com outros 

aspetos. 

O conceito de autoeficácia pode entender-se como “um julgamento das próprias 

capacidades de executar cursos de ação exigidos para se atingir certo grau de 

performance “ (Bandura, 1986: p. 391). É, portanto, uma variável psicológica distinta 

que vai além dos próprios conhecimentos específicos, das habilidades ou das 

experiências de realizações anteriores, cuja influência sobre o comportamento é 

fundamental. 

A definição do constructo de autoeficácia é bastante recente, uma vez que a 

comunidade científica só tardiamente se debruçou sobre ele. Bzuneck (2000) refere-nos 

que até aos anos oitenta do século passado o conceito era quase ignorado nas revisões 

de literatura, mesmo aquelas que se consideravam mais exaustivas. 

Parece ter sido Bandura (1986) quem começou por estudar de forma mais 

aprofundada o conceito e, para ele, as crenças de autoeficácia resultam de um complexo 

processo de autopersuasão, ou seja, o indivíduo processa a informação, recolhendo-a de 

quatro principais fontes, as experiências positivas de êxito em tarefas anteriores, as 

experiências vicariantes, mediante a observação de outras pessoas com êxito em 

situações similares; a persuasão verbal ou outras influências sociais que comunicam e 

convencem; e os estados fisiológicos, que sugerem julgamentos quanto à própria 

capacidade, força e vulnerabilidade. 

Randoll (2008) refere-nos que se trata de um controlo comportamental percebido 

e que, no caso dos professores, tem a ver com as crenças nas suas capacidades para 

organizar e executar o comportamento adequado e implementar a inclusão bem-

sucedida em cada sala de aula. 

Da mesma forma, a teoria da aprendizagem social de Bandura (1997) explica 

que se as pessoas não acreditam que elas próprias podem produzir efeitos desejados 

através das suas ações, terão pouco incentivo para agir. A crença de eficácia é, por isso, 

a grande base de ação. Bandura (1997: p. 3) apresenta autoeficácia como "crenças na 

própria capacidade de organizar e executar os cursos de ação necessários para 

produzir dadas realizações". A autoeficácia é uma crença orientada para o futuro sobre 
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o nível de competência que uma pessoa espera exibir em determinada situação, podendo 

influenciar padrões de pensamentos e emoções. É importante lembrar que a autoeficácia 

tem a ver com a auto perceção de competência. 

Assim, a autoeficácia percebida ocupa um papel central na teoria da 

aprendizagem social e num cenário de educação inclusiva, o sentido de autoeficácia dos 

professores será o fator pessoal interagindo com o comportamento e o meio ambiente. 

Guskfy (1987) apresentou um modelo que descreve três tipos de contexto que 

hipoteticamente podem afetar as medidas de eficácia do professor. Estes incluem: 

a) A natureza dos resultados o desempenho do alunos (positivos ou negativos); 

b) As capacidades dos alunos envolvidos (altas ou baixas); 

c) O âmbito de influência (aluno ou grupo de alunos). 

Numa investigação envolvendo cento e catorze professores experientes, de 

escolas básicas e secundárias, Guskfy (1987), analisando autorrelatos sobre atitudes e 

perceções de autoeficácia, conclui que a perceção de autoeficácia dos professores varia 

dependendo do resultado do desempenho do aluno, se foi positivo ou negativo.  

Como vimos, apenas nos últimos 30 anos, o conceito de autoeficácia passou a 

ser amplamente difundido como uma variável significativa nas ciências da educação, 

bem como na psicologia e até na gestão (Scherbaum et. al., 2006). Relativamente aos 

docentes foram estudados, entretanto, dois conceitos de eficácia: a autoeficácia, que é 

definida como a crença do professor baseada na sua capacidade de influenciar a 

progressão do aluno, e a eficácia educativa que pode ser entendida como o processo 

pelo qual o ato educativo é refletido (Weisel & Dror, 2006).  

A eficácia educativa pode ser expressa aos níveis individual e coletivo, 

constituindo um indicador das habilidades do professor relacionados com suas 

perceções sobre suas próprias habilidades, o seu comportamento funcional e a avaliação 

da aprendizagem de seus alunos (Ross & Bruce, 2007). Estudos com base em pesquisas 

realizadas, mostraram diferentes resultados sobre a autoeficácia, variando os resultados 

relativamente ao sexo, à idade dos participantes, à formação académica, à etnia, e até ao 

tipo de escola frequentada (Badri et. al., 2012). 

Tschannen-Moranet et. al. (1998) exploram as correlações de eficácia do 

professor, procurando padrões que sugerissem um melhor entendimento do constructo. 

Em primeiro lugar, os autores relataram que quando um diretor tinha um estilo de 

liderança forte, incentivava a inovação e era sensível às preocupações dos professores, o 

sentido de autoeficácia dos professores tendia a ser maior. Para além disso, os autores 
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revelaram que um baixo sentido de autoeficácia era contagioso entre uma equipa de 

professores. Esta posição é defendida também, por Bandura (1997), quando afirma que 

a baixa eficácia do professor conduz à baixa eficácia dos alunos e ao baixo desempenho 

académico, que por sua vez levam a novos declínios na eficácia do professor. 

Tschannen-Moran et. al. (1998: p. 16) relataram também que a perceção de 

autoeficácia dos professores se revelou como uma função poderosa relativamente ao 

desempenho, motivação e sentido de eficácia do próprio aluno. "Os professores com um 

forte sentido de eficácia estão abertos a novas ideias e mais dispostos a experimentar 

novos métodos para melhor atender às necessidades de seus alunos
27

".  

Campanudo (2009) refere-nos que estudos realizados sobre as atitudes dos 

docentes relacionados com as variáveis eficácia e a inclusão, concluíram que os que 

revelam atitudes mais otimistas são os que utilizam com maior frequência estratégias 

melhor adaptadas às necessidades dos alunos, enquanto os docentes mais céticos 

revelaram atitudes menos positivas. No estudo de Minke et al. (1996), relacionado com 

a inclusão, foi demosntrado que os docentes que trabalham em conjunto com os seus 

pares ou com docentes de educação especial apresentam atitudes mais otimistas e 

manifestam melhores índices de autoeficácia. 

Assim, embora este conceito de autoeficácia seja algo ainda a necessitar de 

estudos mais aprofundados nomeadamente no que respeita à sua relação com a inclusão 

de alunos com NEE, Tschannen-Moran & Hoy (2001) recomendam que a eficácia do 

professor deve ser melhor estudada nas dimensões da tarefa, do contexto e da 

especificidade. A importância de os professores pensarem sobre a educação inclusiva 

não advém apenas do facto de ser uma opção ideológica instituída por elementos 

externos à escola, mas fruto da preocupação de serem profissionais reflexivos, capazes 

de interpretarem, compreenderem e, o mais importante de tudo, questionarem (Schon, 

1998).  
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

 

 Conferência de Salamanca, realizada em 1994, foi determinante para 

a transição do modelo educativo na integração de alunos com NEE 

em escolas regulares para o modelo da escola inclusiva. O termo 

inclusão, comparativamente ao termo integração, encerra um significado bem mais 

complexo no que aos seus efeitos práticos diz respeito. A inclusão de alunos com NEE 

significa que todas as crianças e jovens de determinada comunidade são atendidas na 

mesma escola, lecionando-se-lhes um currículo que vai ao encontro das suas 

competências e potencialidade, independentemente das suas caraterísticas físicas, 

cognitivas, linguísticas, socias, económicas ou outras. 

 A educação inclusiva, defendida em Salamanca, privilegia uma pedagógica 

diferenciada e diferenciadora, ou seja, a seleção de métodos pedagógicos, de estratégias 

de atividades e de unidades curriculares que sejam capazes de criar condições para que 

todos possam aprender. Na verdade, trata-se de uma escola que encontra caminhos para 

que todos os seus alunos, sem exceção, acedam ao currículo comum. Este currículo 

A 
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deixou de ser um elemento estático no processo educativo, para se tornar dinâmico e 

contribuir para a facilidade ao aceso a si próprio. 

Os pilares da educação inclusiva assentam, precisamente, nos dilemas da 

identificação e do currículo. O primeiro refere-se àquilo que foi deixado bem claro na 

Conferência de Salamanca, o abandono da classificação dos alunos com NEE através da 

identificação das deficiências ou handicaps. Identificam-se os alunos que, em qualquer 

momento da sua vida académica têm dificuldades de acesso ao currículo comum como 

alunos com necessidades educativas especiais. Pretende encerrar-se o ciclo da 

rotulagem pela negativa, até porque se postula que o problema não pode centrar-se no 

aluno nem no currículo, mas no contexto que é mais ou menos facilitador e que cria 

mais ou menos oportunidades de sucesso. 

Por outro lado, encontramos o currículo, ou seja o acesso ao currículo, como 

outro dos pilares fundamentais. Este currículo que, como dissemos, é um currículo 

dinâmico, aberto, criador de oportunidades, é o elemento central na educação inclusiva, 

afinal, estamos a falar do objeto da educação académica. Na escola inclusiva, o 

currículo está pensado para ser um currículo comum, igual para todos, mas diferente 

para cada um. 

O currículo é o centro do processo mediado do ensino/aprendizagem, e dizemos 

mediado, pois acreditamos que é o professor que, enquanto gestor do currículo, se 

assume como o mediador entre o que é para ser aprendido e o que o aluno 

verdadeiramente aprende. O papel do professor na escola inclusiva não difere do papel 

que qualquer professor deve desempenhar numa qualquer escola. Apenas se espera do 

professor inclusivo uma atitude relativa ao ensino e à aprendizagem que não se altere 

negativamente pelo facto de ter na sua classe todos os alunos, considerando que cada 

um se encontra num patamar de aprendizagem diferente e, portanto, em pontos de 

partida diferentes. 

Os professores que ajudam a construir diariamente a escola inclusiva são aqueles 

que não receiam a inovação e a mudança de práticas, procurando caminhos que os 

conduzam à criação de ambiente educativo propício ao sucesso de todos os alunos. 

Sabemos, porém, que nem sempre as coisas se passam desta forma no quotidiano das 

escolas. A investigação tem demonstrado que os professores se assumem, muitas vezes, 

como uma classe receosa de inovar e até de implementar medidas de política educativa 

que conduzam a modelos escolares mais justos.  
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As práticas pedagógicas que deverão respeitar a diversidade, garantir a igualde 

de oportunidades, a equidade e a justiça para todos os alunos, nem sempre o têm 

conseguido, significando que a batalha da inclusão não se encontra ainda ganha. 

Todavia, há que deixar claro que a inclusão educativa não depende apenas dos 

professores, das suas atitudes ou das suas práticas, a inclusão depende de toda a 

comunidade, de todos os intervenientes no processo, de todos os recursos mobilizados 

ou a mobilizar, sejam eles humanos ou materiais. 

Evidentemente, os professores são os principais obreiros da escola inclusiva, 

pois são eles que gerem diariamente a escola, nas suas opções práticas. Tornam-se, 

portanto, na nossa opinião, os principais agentes da escola inclusiva. Por isso, muitos 

têm sido os investigadores que estudam as atitudes dos professores, relativamente à 

inclusão. Esses estudos têm indicado que existem preocupações importantes da parte 

dos docentes, especialmente no que diz respeito à disponibilização dos recursos 

necessários ao processo inclusivo. Outra das grandes preocupações dos professores 

prende-se com a sua própria preparação para serem professores de alunos com NEE, 

bem como o tempo que precisam de despender na preparação de aulas diferenciadas ou 

da formação que não seja adequada às respostas que têm de preparar. 

Verificámos neste capítulo que as atitudes dos professores relativamente à 

educação inclusiva são influenciadas por uma quantidade de variáveis, como a idade, a 

experiência, a formação, a confiança e a própria perceção da autoeficácia. Por outro 

lado, sabemos que as diferenças de atitudes produzem efeitos mais ou menos diretos na 

aceitação da escola inclusiva, bem com na sua construção diária. 

A importância da formação das atitudes dos professores, bem como do impacto 

que essas atitudes têm no quotidiano da escola levam-nos a querer aprofundar esta 

temática através do nosso trabalho de investigação que será apresentado na segunda 

parte deste trabalho. 
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7. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

onscientes de que muito poderia, ainda, ser acrescentado ao debate 

teórico que efetuámos na primeira parte do nosso estudo, julgamos, 

porém, que conseguimos identificar os conceitos mais relevantes no 

âmbito da temática da inclusão. Estamos de certos que encontrámos, também, um 

caminho que nos permitiu traçar uma reflexão sobre os aspetos mais importantes para o 

estudo que pretendemos realizar. Assim, dedicaremos este primeiro ponto do terceiro 

capítulo a explanar as opções metodológicas que tomámos para o desenvolvimento do 

estudo, incluindo aqui toda a informação relativa ao tipo de investigação que 

realizámos, o desenho do estudo, os objetivos que traçámos, indicadores, variáveis, 

hipóteses e ainda os instrumentos que utilizámos. Terminaremos referindo toda a parte 

procedimental que é obrigatória neste tipo de estudos.   

 

7.1. TIPO DE INVESTIGAÇÃO  

 

 

 O nosso estudo enquadra-se num estudo tipo corte transversal, cuja população-

alvo sobre a qual constituiremos a nossa amostra são os docentes que exercem funções 

em escolares regulares na área geográfica da Região Centro de Portugal. 

 

C 
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7.2. DESENHO DO ESTUDO 

Partindo do princípio de que a inclusão é um processo construído em 

colaboração por todos os agentes educativos, incluindo atores externos, como a própria 

comunidade envolvente à escola, consideramos que os docentes são os agentes 

fundamentais em todo este processo. Não só a literatura, como a nossa experiência, nos 

dizem que quando os docentes não participam ou colaboram em qualquer tipo de 

mudança que se pretenda implementar na escola, esta está votada ao fracasso. Assim, a 

classe docente é a verdadeira obreira da escola inclusiva e, por isso, as suas perceções 

quanto a este tema são deveras importantes, mas mais importantes se podem tornar 

quando essas perceções são relativas à sua própria ação, porque, partindo do princípio 

da metacognição, acreditamos que ao estarmos a investigar, estamos também a produzir 

reflexão e consequente melhoria. 

 Deste modo, o estudo pretende conhecer as perceções dos professores sobre os 

seus sentimentos, preocupações e atitudes, relativamente à prática da escola inclusiva. É 

nosso propósito também, solicitar respostas sobre a perceção de autoeficácia relativa ao 

seu trabalho com alunos com NEE. 

Pretendemos, compreender os docentes sobre as suas perceções relativamente à 

sua participação neste processo, organizando um estudo que podemos sintetizar através 

do modelo analítico da figura 2. 

 

 

 

Figura 2- Modelo analítico do estudo 
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Considerando os objetivos traçados, e no âmbito da opção metodológica de 

fundo, optámos por delinear um estudo de natureza descritiva-correlacional. Pelas 

características que queremos imprimir à nossa investigação, julgamos que se enquadra 

numa pesquisa descritiva uma vez que pretende observar, registar e analisar fenómenos 

e factos, sem interferir no ambiente analisado, aliás, parece ser o tipo de pesquisa mais 

usado em ciências sociais. É também correlacional porque se preocupa em descrever as 

caraterísticas da amostra, estabelecendo variáveis e estudando as relações entre essas 

mesmas variáveis. 

Tratando-se de um estudo descritivo, pretendemos operacionaliza-lo com base 

na questão selecionada e nos objetivos delineados, seguindo-se a recolha de informação 

sobre os mesmos que pretende vir a permitir-nos descrever o fenómeno alvo da 

pesquisa. Recordaríamos Mattar (1999), quando afirmamos que contribuiu também para 

a nossa opção pelo estudo descritivo o facto de este se caracterizar igualmente pela 

vulgaridade com que é usado quando o investigador já tem conhecimento sobre o 

assunto, podendo inclusivamente algumas das hipóteses virem a ser formuladas com 

base em conhecimentos prévios, procurando-se confirmá-las ou negá-las, sendo, 

evidentemente, imprescindível a rigorosa exatidão e precisão dos dados recolhidos. É 

claro que o nosso envolvimento na temática influi obviamente na sua escolha para tema 

central da investigação e, inclusivamente para o tipo de estudo a realizar, mantendo-se, 

porém, o rigor e a imparcialidade que a aplicação da metodologia quantitativa e da 

pesquisa descritiva exigem ao investigador sem menosprezar outros aspetos como os 

relacionados com o anonimato e confidencialidade dos dados.  

 

7.3. PERGUNTA DE PARTIDA E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Para facilitar a delimitação dos objetivos do estudo definimos uma questão de 

base, tendo o cuidado de pedir a colaboração a cinquenta docentes em exercício de 

funções em escolas públicas (grupo A), no sentido de a avaliarem. Sem nos 

preocuparmos com a representatividade deste grupo de professores, apresentámos a 

nossa proposta de questão de base e pedimos que fosse valorada relativamente às suas 

características quanto a ser uma questão: (i) clara; (ii) precisa; (iii) nem demasiado 

longa nem demasiado curta; (iv) ordenada; (v) unívoca; (vi) concisa.  
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Solicitámos aos docentes que se pronunciassem sobre as características que 

valoravam e, ainda, que respondessem de forma breve à própria questão. O nosso 

objetivo era aferir as qualidades da questão, perceber se ela era entendida por todos do 

mesmo modo, ou apurar se as respostas à própria questão abordavam um quadro 

concetual comum. 

Para além dos cinquenta docentes, solicitámos o contributo de mais dez sujeitos 

que não estão profissionalmente nem pessoalmente ligados à questão da educação de 

crianças e jovens com NEE (grupo B). A estes pedimos apenas que valorassem a 

questão relativamente aos aspetos que já enunciámos, usando, tal como usámos com os 

professores, uma escala de ordem crescente de três níveis (1 - pouco ou nada; 2 – 

médio; 3 - bom).  

Deste modo pudemos melhorar a questão, formulando-a da seguinte forma: 

 

 “Como percecionam os professores a sua ação na educação dos alunos com 

necessidades educativas especiais, no âmbito da escola inclusiva?” 

 

A partir desta questão, pudemos definir o objetivo geral do nosso estudo, 

emergindo o seguinte: 

 

Conhecer as perceções dos professores relativas ao trabalho a desenvolver 

em classes que têm incluídos alunos com necessidades educativas especiais. 

 

Como objetivos específicos, definimos: 

a) Selecionar uma amostra representativa do conjunto de professores que lecionam 

nas escolas da Região Centro de Portugal; 

b) Administrar um instrumento de recolha de dados sobre os sentimentos, as 

atitudes, as preocupações e as perceções de autoeficácia dos professores, 

relativamente à sua ação na educação de alunos com NEE; 

c) Sistematizar informação sobre os sentimentos, as atitudes, as preocupações e as 

perceções de autoeficácia dos professores, relativamente à sua ação na educação 

de alunos com NEE; 

d) Analisar as perceções dos professores quanto aos seus sentimentos, atitudes, 

preocupações e autoeficácia relativamente à sua ação na educação de alunos 

com necessidades educativas especiais. 
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7.4. INDICADORES E VARIÁVEIS  

 

Neste ponto procuramos descrever de uma forma mais detalhada as variáveis em 

presença no nosso estudo empírico. Primeiramente, as que caraterizam 

sociodemograficamente a nossa amostra (idade e género), as que caraterizam a sua 

situação profissional (onde lecionam, nível de educação e ensino e grupo de docência) e 

as que caraterizam a sua valorização profissional (habilitações, formação, experiência e 

conhecimento da legislação). 

 

Tabela 1 - Identificação das variáveis sociodemográficas e profissionais 

 

Os outros grupos de variáveis constam dos itens que compõem os instrumentos 

utilizados, em concreto as escalas SACIE e TEIP que descrevemos no ponto 1.7. onde 

apresentamos os instrumentos.  

No que diz respeito à escala SACIE, as questões dividem-se em três grupos 

(fatores), as que se referem aos sentimentos, as que se referem às atitudes e as que se 

referem às preocupações. As questões 1 e 2 são as que se referem ao primeiro grupo. As 

questões de 3 a 9, são as que se referem ao segundo grupo e as questões de 10 a 15 são 

as que se referem ao 3.º grupo, conforme podemos analisar nas tabelas seguintes. 

 

Tabela 2 - Escala SACIE - Itens do primeiro fator: Sentimentos 

                                                 
28

 3 intervalos: 29 anos ou menos; entre 30 e 39 anos; 40 anos ou mais. 

Posição da Variável  Nome da Variável Identificação da escala de medida 

A Nível de ensino Nominal 

B Grupo de docência Nominal  

C Género Nominal dicotómica 

D Idade Intervalo28 

E Habilitações  Nominal 

F 

G 

H 

I 

Formação 

Conhecimento da legislação 

Confiança 

Experiencia 

Ordinal (Likert 3 categorias)  

Ordinal (Likert 5 categorias) 

Ordinal (Likert 5 categorias) 

Ordinal (Likert 3 categorias) 

N.º Itens O que se pretende medir Escala de medida 

1 Sinto-me confortável entre pessoas em 

condição de NEE. 

Conforto face às pessoas com 

NEE. 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

2 Tenho medo de enfrentar uma pessoa em 

condição de NEE. 

Desconforte face às pessoas 

com NEE. 

Ordinal - Lickert 4 pontos 
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Tabela 3 - Escala SACIE - Itens do segundo fator: Atitudes 

 

 

 

Tabela 4 - Escala SACIE - Itens do terceiro fator: Preocupações 

 

 

No que diz respeito à escala TEIP, as questões dividem-se também em três 

grupos (fatores), como aliás já havíamos referido, as que se referem à eficácia na 

aplicação de estratégias inclusivas, as que se referem à eficácia na colaboração e as que 

se referem à eficácia na gestão do comportamento. As questões encontram-se 

intercaladas, conforme podemos analisar nas tabelas seguintes. 

 

N.º Itens O que se pretende medir Escala de medida 

3 Alunos com dificuldades em expressar 

oralmente os seus pensamentos deveriam 

estar nas aulas do ensino regular. 

Atitudes quanto à permanência 

na sala de aula de alunos que 

necessitam de meios 

alternativos à comunicação oral. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

4 Alunos que precisam de acompanhamento 

de pessoal especializado deveriam estar 

nas aulas do ensino regular. 

Atitudes quanto à permanência 

na sala de aula de alunos que 

revelam necessidades elevadas 

de apoio. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

5 Alunos que são fisicamente agressivos 

com outros deveriam estar nas aulas do 

ensino regular. 

Atitude relativas à permanência 

salas de aula de alunos 

fisicamente agressivos. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

6 Alunos que precisam de um currículo 

individualizado deveriam estar nas aulas 

do ensino regular. 

Atitudes relativas a alunos com 

currículo individual. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

7 Alunos que necessitam de outros meios de 

comunicação (por exemplo, braille e 

língua gestual portuguesa – LGP) 

deveriam estar nas aulas do ensino regular. 

Atitudes quanto à permanência 

na sala de aula de alunos que 

necessitam de meios 

alternativos à comunicação oral. 

 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

8 Alunos desatentos deveriam estar nas 

aulas do ensino regular.  
Atitude relativas à permanência 

salas de aula de alunos 

desatentos. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

9 Alunos que frequentemente reprovam nos 

exames deveriam estar nas aulas do ensino 

regular. 

Atitudes relativas a alunos que 

reprovam nos exames. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

N.º Itens O que se pretende medir Escala de medida 

10 Preocupa-me que a minha carga de 

trabalho aumente se eu tiver, nas minhas 

turmas, alunos em condição de NEE. 

Preocupações com aumento da 

carga de trabalho e stress. 
 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

11 Preocupa-me que possa vir a ter 

recursos/pessoal inadequado para apoiar a 

inclusão. 

Preocupações quanto à 

necessidade de recursos 

adicionais. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

12 Preocupa-me que eu não tenha os 

conhecimentos e competências necessários 

para ensinar alunos em condição de NEE. 

Preocupações quanto à 

necessidade de formação 

acrescida. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

13 Preocupa-me que venha a ter dificuldade 

em dar a atenção necessária a todos os 

alunos numa sala de aula inclusiva. 

Preocupações quanto ao 

impacto no sucesso académico 

de toda a turma. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

14 Preocupa-me que os alunos em condição 

de NEE não venham a ser aceites pelo 

resto da turma. 

Preocupações quanto à 

aceitação de alunos com NEE 

pela turma. 

 

Ordinal - Lickert 4 pontos 

15 Preocupa-me que eu fique mais 

stressado/a se tiver alunos em condição de 

NEE na minha turma. 

Preocupações com aumento da 

carga de trabalho e stress. 
 

Ordinal - Lickert 4 pontos 
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Tabela 5 - Escala TEIP - Itens do primeiro fator: Eficácia na aplicação de estratégias inclusivas 

 

 

Tabela 6 - Escala TEIP - Itens do segundo fator: Eficácia na colaboração 

 

 

Tabela 7 - Escala TEIP - Itens do terceiro fator: Eficácia na gestão do comportamento 

N.º Itens O que se pretende medir Escala de medida 

5 Eu posso medir com precisão a 

compreensão dos alunos sobre o que eu 

ensinei.  

Perceções de autoeficácia sobre 

a compreensão dos alunos.  
 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

6 Eu posso proporcionar desafios 

apropriados para alunos sobredotados. 

Perceções de autoeficácia no 

trabalho com sobredotados. 
 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

10 Eu confio na minha capacidade de 

conceção de tarefas de aprendizagem que 

respondam às necessidades dos alunos 

com deficiência. 

Perceções de autoeficácia 

relativas a pedagogia 

individualizada. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

14 Eu confio na minha capacidade de por os 

alunos a trabalhar juntos, em pares ou em 

pequenos grupos.  

Perceções de autoeficácia sobre 

o trabalho em grupo. 
 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

15 Eu posso usar uma variedade de 

estratégias de avaliação (por exemplo, 

avaliação de portfolio, testes modificados, 

avaliação com base no desempenho, etc.).  

Perceções de autoeficácia sobre 

diferentes estratégias de 

avaliação. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

18 Eu sou capaz de dar explicações 

alternativas ou exemplos, quando os 

alunos estão confusos.  

Perceções de autoeficácia 

quanto a estratégias de ensino 

alternativas. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

N.º Itens O que se pretende medir Escala de medida 

3 Eu posso fazer com que os pais se sintam 

confortáveis em vir à escola.  

Perceções de autoeficácia 

no trabalho com as famílias.  
 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

4 Eu posso ajudar as famílias a apoiar os seus 

filhos para que eles tenham sucesso na escola. 

Perceções de autoeficácia 

no trabalho com as famílias. 
 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

9 Eu confio na minha capacidade de envolver os 

pais das crianças com deficiência nas 

atividades escolares. 

Perceções de autoeficácia 

no trabalho com as famílias. 
 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

12 Eu posso colaborar com outros profissionais 

(terapeutas e outros técnicos) na conceção dos 

planos educativos dos alunos com deficiência. 

Perceções de autoeficácia 

sobre o trabalho 

colaborativo. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

13 Eu posso trabalhar com outros profissionais 

(por exemplo: outros professores, auxiliares) 

para ensinar os alunos com deficiência na sala 

de aula. Perceções de autoeficácia. 

Perceções de autoeficácia 

sobre o trabalho 

colaborativo. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

16 Eu confio na minha capacidade de informar os 

que sabem menos sobre leis e políticas 

educativas relativas à inclusão de alunos com 

deficiência. 

 

Perceções de autoeficácia 

sobre o conhecimento de 

leis e políticas. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

N.º Itens O que se pretende medir Escala de medida 

1 Eu posso explicar claramente as minhas 

expectativas sobre o comportamento dos 

alunos. 

Perceções de autoeficácia 

quanto às expectativas. 
 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

2 Eu sou capaz de acalmar um aluno que é 

perturbador ou barulhento. 

Perceções de autoeficácia a 

lidar com alteração de 

comportamentos. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

7 Eu confio na minha capacidade de prevenir 

comportamentos disruptivos na sala de aula 

antes que eles ocorram. 

Perceções de autoeficácia a 

lidar com alteração de 

comportamentos. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 
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7.5. HIPÓTESES 

 

Considerando a questão de partida do presente estudo, bem como os objetivos 

que delineámos e, essencialmente considerando as variáveis em presença, julgamos 

adequado o conjunto de proposições que a seguir apresentamos sob forma de hipóteses: 

 

H1 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e 

nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão entre os professores de 

idade e género diferentes; 

 

H2 

 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e 

nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão entre os professores que 

lecionam em níveis de educação e ensino diferentes; 

 

H3 

 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e 

nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão entre os professores com 

formações iniciais diferentes; 

 

H4 

 

Existe diferença entre a expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e 

as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão, consoante os níveis de 

habilitações e formação dos professores; 

Tabela 7 (Continuação) 

N.º Itens O que se pretende medir Escala de medida 

8 Eu posso controlar o comportamento 

disruptivo na sala de aula.  

Perceções de autoeficácia a 

lidar com alteração de 

comportamentos. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

11 Eu sou capaz de fazer com que os alunos 

respeitem as regras da sala de aula.  

Perceções de autoeficácia a 

lidar com alteração de 

comportamentos. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 

17 Eu confio na minha capacidade de lidar com 

alunos que são fisicamente agressivos.  

Perceções de autoeficácia a 

lidar com alteração de 

comportamentos. 

 

Ordinal - Lickert 6 pontos 
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H5 

Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão e um 

nível mais elevado de experiência dos professores; 

 

H6 

 

Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão e um 

domínio mais elevado da legislação por parte dos professores; 

 

H7 

  

Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão e um 

maior grau de confiança para ensinar alunos com necessidades educativas 

especiais por parte dos professores; 

 

H8 

 

Existe uma relação positiva entre os sentimentos expressos pelos professores 

em relação à inclusão e as suas perceções de autoeficácia, nomeadamente na 

utilização de estratégias diferenciadas, estratégias de colaboração, e controlo 

de comportamentos desviantes em contexto inclusivo; 

 

H9 

 

Existe uma relação positiva entre as atitudes expressas pelos professores em 

relação à inclusão e as suas perceções de autoeficácia, nomeadamente na 

utilização de estratégias diferenciadas, estratégias de colaboração, e controlo 

de comportamentos desviantes em contexto inclusivo; 

 

H10 

 

Existe uma relação positiva entre as preocupações expressas pelos 

professores em relação à inclusão e as suas perceções de autoeficácia, 

nomeadamente na utilização de estratégias diferenciadas, estratégias de 

colaboração, e controlo de comportamentos desviantes em contexto 

inclusivo; 
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H11 

 

Existe uma relação positiva entre os sentimentos, atitudes e preocupações 

expressos pelos professores em relação à inclusão e as suas perceções de 

autoeficácia, nomeadamente na utilização de estratégias diferenciadas, 

estratégias de colaboração, e controlo de comportamentos desviantes em 

contexto inclusivo; 

 

H12 

 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e 

nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão consoante os 

professores sejam de educação especial ou de ensino regular. 

 

 

7.6. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A população do estudo é constituída por todos os docentes em exercício de 

funções na área de abrangência da Direção de Serviços Regionais do Centro, 

pertencente a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, área geográfica que se 

pode observar na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Área geográfica das escolas da área de influência da DSRC 
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Atendendo ao número elevado de docentes em exercício de funções nos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da Região Centro (figura 4), houve 

necessidade de selecionar uma amostra que tivesse representatividade. 

 

 

Figura 4 – Escolas, alunos e professores da Região Centro 

 

Considerámos desde logo a possibilidade de que a nossa amostra fosse não 

probabilística e, uma vez que as amostras não probabilísticas podem ser voluntárias, 

intencionais (por acerto), acidentais (ao acaso) e por quotas, julgamos que o formato 

que melhor se adequa ao nosso estudo é uma amostra por acerto. 

Assim o cálculo da nossa amostra tem em conta os valores disponibilizados pela 

administração educativa, relativos ao ano letivo de 2013/2014 tendo sido utilizada a 

fórmula de cálculo do tamanho de amostras para populações finitas: 

 

 

 

n= 
 

Z2 x Px Q x N 

  e2 x (N-1) + Z2 x P x Q 

 

Em que: 

 

 
 

 

    Valor  

2) Z = Nível de Confiança     99% 

3) P = Quantidade de Acerto esperado (%) 60% 

4) Q = Quantidade de Erro esperado (%) 40% 

5) N = População Total          22.998  

6) e = Nível de Precisão (%)   5% 

        Tamanho da amostra (n) = 617 

 

 

N.º de Unidades de 
Gestão: 

N.º de Alunos 
Matriculados: 

N.º de Professores em 
Exercício: 

• 147 

• 195.440 

• 22.998 
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Deste modo, a amostra com a qual trabalhamos é de 617. Convém referir que 

optámos, no cálculo do tamanho da amostra por um nível de confiança de 99%, o que 

não é usual no cálculo de amostras deste género. No entanto, consideramos que este 

grau de confiabilidade acrescenta valor ao nosso estudo. 

 

7.7. INSTRUMENTOS 

 

7.7.1. QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO  

 

O questionário sociodemográfico que administrámos foi o que acompanha a 

escala SACIE, sobre a qual falaremos no ponto seguinte. As questões colocadas são 

relativas ao local (escola ou agrupamento de escolas onde os docentes lecionam), ao 

género, à idade (em 3 intervalos), às habilitações (licenciatura, mestrado ou 

doutoramento), ao nível de ensino a que lecionam e ao grupo de recrutamento a que 

pertencem.  

Para além destas informações, pedimos também aos professores que nos 

indicassem o nível de formação que têm no âmbito da educação de crianças com NEE 

(nenhum, algum ou elevado), a experiência que têm lecionando a alunos com NEE 

(nenhum, algum ou elevado), o grau de confiança que sentem para lecionar a alunos 

com NEE (muito fraco, fraco, médio, bom ou muito bom) e ainda, o grau de 

conhecimento que têm sobre a legislação aplicável à frequência dos alunos com NEE 

(muito fraco, fraco, médio, bom ou muito bom). 

 

7.7.2. ESCALA SENTIMENTS, ATTITUDES & CONCERNS ABOUT 

INCLUSIVE EDUCATION (SACIE) 

 

A escala SACIE Sentiments, Attitudes & Concerns about Inclusive Education 

foi, segundo Forlin et. al (2011), desenvolvida por Loreman et. al. (2007b), tendo sido 

projetada para medir três construtos fundamentais (sentimentos, atitudes e 

preocupações) dos professores em exercício ou em pré-carreira (Anexo I). 

Relativamente ao primeiro construto, e ainda segundo Forlin et. al. (2011), a 

escala pretende medir, de que modo pode a ação dos docentes ser influenciada através 
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dos sentimentos que os próprios docentes expressam relativamente à inclusão de alunos 

com NEE.  

No que respeita às atitudes, a escala pretende também averiguar que tipo de 

atitude têm os docentes relativamente ao trabalho desenvolvido em classes inclusivas e 

de que modo podem essas atitudes influenciar a prática. Os autores registam que este 

aspeto em particular tem sido muito estudado nos últimos anos em diversos países, 

tendo-se comprovado que a atitude influencia significativamente a prática pedagógica. 

O terceiro construto da SACIE, as preocupações com a educação inclusiva, constitui 

também um fator de grande importância na comunidade educativa de uma escola 

inclusiva. Salientamos que no nosso estudo ela se torna bastante útil, uma vez que se 

relaciona intimamente com as perceções de autoeficácia que tentaremos medir através 

de outra escala que iremos também aplicar. 

De referir que a escala SACIE tem hoje uma versão revista, a SACIE-R (versão 

de 2011). No entanto, optámos por usar a versão de 2007, uma vez que considerámos 

não haver ganhos significativos para o tipo de estudo que realizámos se usássemos a 

versão revista e, em Portugal, apenas se encontra traduzida e validada a versão de 2007, 

que segundo Santos (2008) foi realizada em 2006/2007 num estudo efetuado por si, 

tendo sido a tradução feita pelas professoras doutoras Margarida César, docente do 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e Gracinda Hamido, docente da 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém.  

No momento da tradução a única dificuldade que terá surgido foi o significado a 

atribuir à palavra inglesa concerns, sendo a melhor palavra encontrada para a tradução 

“preocupações”. Apoiando-se também, Loreman et. al. (2007b), o mesmo autor refere 

que a escala SACIE foi composta por itens retirados das escalas IDP, ATIES e CIES. 

As questõs 1 e 2 foram selecionadas da escala IDP, as questões 3 a 9 escolhidas a partir 

da ATIES, enquanto as questões 10 a 15 foram selecionadas da CIES. 

Segundo Forlin et. al. (2011) a escala SACIE de 15 itens apresentou um alpha 

de Cronbach de 0.83) conferindo-lhe uma fiabilidade elevada e é constituída por duas 

partes, sendo a primeira composta por nove questões abertas onde se pretendem 

recolher dados pessoais e profissionais dos inquiridos.  

A segunda parte é constituída por quinze questões fechadas onde os 

respondentes podem indicar a sua posição através de uma escala do tipo Likert com 

quatro possibilidades: Concordo Muito (CM); Concordo (C); Discordo (D); Discordo 
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Muito (DM). Segundo Santos (2008), a opção das quatro possibilidades foi tomada com 

o objetivo de se fugir à tendência central de respostas. 

 

7.7.3. ESCALA TEACHER EFFICACY FOR INCLUSIVE PRACTICES 

(TEIP) 

 

Segundo Sharma et. al. (2011), a escala TEIP - Teacher Efficacy for Inclusive 

Practices é um instrumento concebido para medir a eficácia percebida pelos professores 

que trabalham em salas de aula inclusivas (Anexo II). Trata-se de uma escala de dezoito 

itens que foi testada numa amostra de 607 indivíduos, selecionados em quatro países: 

Canadá, Austrália, Hong Kong e Índia. A análise fatorial das respostas revelou três 

fatores de análise. O fator 1 é composto por seis itens, que representaram 25,45% da 

variância; quando relacionado com a perceção do professor quanto à sua eficácia no 

ensino, usando estratégias de inclusão, designa-se: Eficácia na Aplicação de Estratégias 

Inclusivas
29

. O fator 2 é composto por seis itens que, correspondem a 19,8% da 

variância; relacionado com a perceção do professor quanto à sua eficácia em trabalhar 

com os pais e outros profissionais, designa-se: Eficácia na Colaboração. O fator 3 é 

igualmente, composto por seis, itens que correspondem a 19,8% da variância; 

relacionado com a perceção do professor quanto à sua eficácia em lidar com 

comportamentos disruptivos, denomina-se: Eficácia na Gestão do Comportamento.  

O alpha de Cronbach dos três fatores foi calculado para determinar a sua 

fiabilidade e os coeficientes foram de α = 0,93, α = 0,85 e α = 0,85, respetivamente. O 

coeficiente para a escala total foi de α = 0,89. A análise dos níveis de fiabilidade de 

escala no seu todo, bem como nos seus diferentes fatores indica que se trata de um 

instrumento confiável para medir as perceções de autoconfiança dos professores.  

A escala TEIP é constituída por 18 questões fechadas onde os respondentes 

podem indicar a sua posição através de uma escala do tipo Likert com seis 

possibilidades: Discordo Totalmente (DT); Discordo (D); Discordo Ligeiramente (DL); 

Concordo Ligeiramente (CL); Concordo (C); Concordo Totalmente. À semelhança do 

que se verificou na escala SACIE, a opção das seis possibilidades foi tomada com o 

objetivo de se fugir à tendência central de respostas. 

                                                 
29

 A tradução do inglês para o português seria mais correta se usássemos a expressão “instrução 

inclusiva”. No entanto Sharma et. al. (2011) esclarecem que queriam com a expressão “inclusive 

instruction” referir-se às estratégias selecionadas para usar em contexto inclusivo. 



Apresentação do Estudo 

 

205 

 

É importante referir que esta escala nunca foi estudada na população portuguesa, 

pelo que é da nossa responsabilidade a sua tradução e adaptação, bem como a sua 

primeira administração em Portugal. 

 

7.8. PROCEDIMENTOS 

 

Os instrumentos do nosso estudo foram desenvolvidos e testados pelos seus 

autores, como aliás já referimos. Assim, e relativamente à possibilidade da sua 

utilização, contactámos a professora doutora Chris Forlin, do Hong Kong Institute of 

Education, atual responsável pela comunicação com potenciais interessados na 

utilização das escalas. Através de contactos feitos por correio eletrónico, obtivemos 

autorização, em nome de todo o grupo de trabalho, para usar as escalas, bem como para 

podermos traduzi-las para português (Anexo III).   

Uma vez que a escala SACIE já se encontrava traduzida para português e que 

esse trabalho tinha sido realizado, como refere Santos (2008), pelas professoras 

doutoras Gracinda Hamido e Margarida César, estabelecemos contato e obtivemos 

autorização para usar a versão por elas traduzida e testada (Anexo IV). 

Relativamente à escala TEIP, a professora doutora Chris Forlin concedeu 

autorização para a traduzir e administrar em Portugal pelo que procedemos aos 

contactos necessários para a sua tradução; esta foi realizada por um tradutor cuja língua 

materna é o inglês e que se dedica a fazer traduções para português. Após ser concluído 

este trabalho, solicitámos a um docente de inglês que fizesse uma retroversão para 

inglês de modo a podermos comparar as versões, verificou-se que havia apenas uma 

pequena diferença na tradução e retroversão da questão três, mas, colocados os dois 

técnicos em contacto, decidiu-se optar pela versão que usámos. 

Uma vez que ambas as escalas têm sido amplamente utilizadas em diversos 

países, um pouco por todo o mundo, inclusivamente a primeira, aplicada já em Portugal, 

decidimos não executar um pré-teste a todos os grupos de recrutamento. Optámos 

apenas (e porque se nos levantaram dúvidas relativamente à possibilidade do 

questionário poder ser respondido também por professores de educação especial, uma 

vez que são docentes com formação especializada e, assim poderiam enviesar um pouco 

os resultados) por realizar o pré-teste somente com professores dos grupos 910, 920 e 

930 (educação especial: deficiências mental-motora, auditiva e visual, respetivamente). 
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Para a realização do pré-teste, preparámos o instrumento composto pelas duas 

escalas mencionadas e colocámo-lo numa plataforma online para ser preenchido 

digitalmente. A seguir contactámos cerca de 20 docentes de educação especial e 

pedimos-lhes que respondessem ao questionário. Obtivemos 14 respostas que nos 

indicaram haver uma variedade significativa nas respostas, o que nos levou a 

administrar o questionário a todos os grupos de docência. 

O instrumento foi disponibilizado numa plataforma online
30

 e também 

distribuído a algumas escolas em versão impressa, enviado através de correio eletrónico, 

em formato pdf. Após ter sido colocado online, contactámos os diretores das escolas e 

agrupamentos de escolas da região para os sensibilizar de modo a fazerem chegar a 

informação a todos os docentes e também para os motivarem de modo a colaborarem 

connosco, respondendo ao questionário. Informámos também os diretores que 

estaríamos disponíveis para fazer algumas horas de formação para docentes das escolas 

que aderissem de forma mais massiva. 

O instrumento esteve online de 16/06/2014 a 15/09/2004. E após essa data, 

iniciámos o tratamento de dados. Usámos para o tratamento estatístico de dados 

Statistical Package for the Social Sciences 22.0 (SPSS), tendo importado para este 

programa as tabelas em formato Microsoft Office Excel, produzidas através da aplicação 

usada para recolher as respostas do questionário (Google Docs). 

Para sistematizar a informação recolhida, utilizámos técnicas de estatística 

descritiva e de estatística inferencial. Aplicámos as técnicas de análise de frequências 

absolutas e relativas, as medidas de tendência central e das de dispersão ou 

variabilidade. Usamos também os coeficientes, como o Alph de Cronbach, Spli-half e a 

ainda o coeficiente de correlação de Spearman. Utilizámos ainda os testes de diferenças 

significativas de Kruskal-Wallis e o teste de U de Wilcoxon-Man-Whitney. Julgamos 

que, face à natureza das variáveis e à dimensão da amostra, a opção pelos testes 

paramétricos é a mais ajustada. 

 

                                                 
30

 Disponível no seguinte endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ob65C1V6v3WEF8Qs99SciATmMhuZ38LLulC15o1pN1g/viewform 



 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

pós a recolha de dados para o nosso estudo empírico, através dos 

instrumentos apresentados, bem como o imediato tratamento 

estatístico dessa informação, procuraremos agora apresentar os 

resultados de forma clara e concisa, sem deixarmos de nos preocupar com que toda a 

informação pertinente seja transmitida. 

Como atrás referimos, o questionário esteve online de 16/06 a 15/09 de 2014, 

tendo-se registado o fluxo de respostas que é apresentado na figura 5. Assim, o 

resultado da recolha de dados foi o que se apresenta nos pontos seguintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fluxo de respostas ao questionário 

A 
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8.1. DADOS RELATIVOS À CARATERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

 

Todos os indivíduos da nossa amostra pertencem ao grupo de docentes em 

exercício de funções nas escolas de gestão pública e privada da Região Centro de 

Portugal. Os 617 docentes que responderam apresentam as seguintes características:  

 

a) Género: 

Feminino  472  76%  

Masculino  134  22%  

 

b) Idade: 

29 anos ou menos  11  2%  

entre 30 e 39 anos  68  11%  

40 anos ou mais  538  87%  

 

c) Nível de ensino em que lecionam: 

Educação Especial  86  14%  

Pré-escolar  36  6%  

1.º CEB  116  19%  

2.º CEB  88  14%  

3.º CEB e Secundário 291  47%  

 

d) Habilitações que possuem: 

Licenciatura  467  76%  

Mestrado  144  23%  

Doutoramento  4  1%  

 

e) Grupo de recrutamento a que pertencem
31

 

100  - Pré-escolar 43  7%  

                                                 
31

 O grupo de recrutamento é um código, estabelecido pelo Ministério da Educação, que se refere à 

habilitação para a docência e, consequentemente, às disciplinas e níveis de ensino em que os docentes 

lecionam. 
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110  - 1.º CEB 111  18%  

200  - Português e Estudos Sociais/História 17  3%  

210 - Português e Francês 11  2%  

220 - Português e Inglês 16  3%  

230 - Matemática e Ciências da Natureza 18  3%  

240 - Educação Visual e Tecnológica 12  2%  

250 - Educação Musical 9  1%  

260 - Educação Física 4  1%  

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 4  1%  

300 - Português  52  8%  

310 - Latim e Grego  1  0%  

320 - Francês 7  1%  

330 - Inglês 24  4%  

340 - Alemão  3  0%  

350 - Espanhol 5  1%  

400 – História 24  4%  

410  - Filosofia 15  2%  

420  - Geografia 13  2%  

430 - Economia e Contabilidade 8  1%  

500 - Matemática 26  4%  

510 - Físico-química 22  4%  

520 – Biologia e Geologia 22  4%  

530 - Educação Tecnológica 11  2%  

540 - Eletrotecnia 4  1%  

550 - Informática 9  1%  

560 - Ciências Agropecuárias 2  0%  

600 - Artes Visuais 11  2%  

610 - Música 1  0%  

620 - Educação Física 21  3%  

910 - Educação Especial 1 83  13%  

920 - Educação Especial 2 3  0%  

930 - Educação Especial 3 5  1%  
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f) Nível de conhecimentos sobre legislação aplicável à inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais na escola regular: 

Muito bom  43  7%  

Bom  165  27%  

Médio  282  46%  

Fraco  112  18%  

Nenhum  14  2%  

 

g)  Nível de formação que os docentes obtiveram sobre a educação de alunos 

com necessidades educativas especiais: 

 

Nenhum  176  29%  

Algum  336  54%  

Elevado  101  16%  

 

h) Grau de confiança que os docentes declararam ter para ensinar alunos com 

necessidades educativas especiais: 

 

Muito bom  68  11%  

Bom  149  24%  

Médio  273  44%  

Fraco  105  17%  

Muito fraco  20  3%  

 

i) Nível de experiência que os docentes possuem na educação de alunos com 

necessidades educativas especiais: 

Nenhum  39  6%  

Algum  285  46%  

Elevado (mais de um ano letivo)  293  47%  

 

Assim caraterizada a amostra, procurámos relacionar algumas das suas 

caraterísticas de modo a melhor a conhecer e, por isso, mais facilmente interpretar os 

dados que recolhemos. 
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Pela análise da tabela 8, conseguimos comparar as médias, medianas e desvios 

padrão dos níveis de formação, conhecimento da legislação sobre inclusão, grau de 

confiança em ensinar alunos com NEE e grau de experiência no ensino de alunos com 

NEE. Verificamos assim que, naturalmente, o grupo de docentes de educação especial é 

quem se declara como melhor formado (M= 2,729; dp=0,473), mais conhecedor da 

legislação (M= 4,176; dp=0,658), mais confiante (M= 4,282; dp=0,610) e mais 

experiente (M= 4,882; dp=0,359). O grupo que apresenta valores mais modestos é o 

grupo do terceiro ciclo e secundário: aos níveis da formação (M= 1,635; dp=0,597), do 

conhecimento da legislação (M= 2,910; dp=0,806), da confiança (M= 2,962; dp=0,931) 

e da experiência (M= 2,305; dp=0,604). Entre os restantes grupos, destaca-se o grupo do 

segundo ciclo que, globalmente, é aquele que, no conjunto dos professores de ensino 

regular, obtém resultados mais elevados, tanto ao nível da formação (M= 1,897; 

dp=0,504), como aos níveis do conhecimento da legislação (M= 3,284; dp=0,787), da 

confiança (M= 3,215; dp=0,864) ou da experiência (M= 3,465; dp=0,586). 

 

Tabela 8 – Comparação por nível de ensino 

Nível de Ensino 
Nível de 

Formação 

Conhecimento da 

legislação 

Grau de 

confiança 

Grau de 

experiência 

Ed. Especial  

(N= 85) 

M 2,729 4,176 4,282 2,882 

dp 0,473 0,658 0,610 0,359 

Md 3 4 4 3 

Pré-escolar (N= 37) 

M 1,945 3,081 3,189 2,324 

dp 0,575 0,924 1,023 0,669 

Md 2,00 3,00 3,00 2,00 

Primeiro Ciclo  

(N= 116) 

M 1,827 3,077 3,146 2,318 

dp 0,532 0,771 0,805 0,599 

Md 2 3 3 2 

Segundo Ciclo  

(N= 88) 

M 1,897 3,284 3,215 2,465 

dp 0,504 0,787 0,864 0,586 

Md 2 3 3 3 

Terceiro Ciclo e 

Secundário  

(N= 291) 

M 1,635 2,910 2,962 2,305 

dp 0,597 0,806 0,931 0,604 

Md 2 3 3 2 
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Uma vez que entendemos que o nível de formação dos docentes no ensino de 

alunos com NEE é uma das variáveis que pode influenciar outras, comparámo-la com o 

conhecimento da legislação e o grau de confiança, obtendo os resultados constantes da 

tabela 9. 

Assim, analisando os resultados através do estudo das medidas de tendência 

central, verificamos que os docentes que têm menos formação específica, são também 

os que pior conhecem a legislação (M= 2,548; dp=0,771) e os que têm um menor grau 

de confiança para ensinar alunos com NEE (M= 2,554; dp=0,842). 

Naturalmente, à medida que o nível de formação aumenta, aumenta também o 

conhecimento da legislação e o grau de confiança dos docentes. 

 

Tabela 9 – Comparação entre formação, conhecimento da legislação e grau de confiança 

Nível de formação Conhecimento da legislação Grau de confiança 

Nenhum (N= 175) 

M 2,548 2,554 

dp 0,771 0,842 

Md 3 3 

Algum (N= 340) 

M 3,167 3,217 

dp 0,659 0,748 

Md 3 3 

Elevado (N= 101) 

M 4,316 4,435 

dp 0,582 0,590 

Md 4 4 

 

Tal como a formação, entendemos que a experiência no ensino de alunos com 

NEE pode ser determinante para que os docentes se sintam mais confiantes e procurem 

um maior conhecimento da legislação aplicável, pelo que, do mesmo modo, procurámos 

estudar as relações entre estas variáveis através do estudo das medidas de tendência 

central, obtendo os resultados constantes da tabela 10. 

Como podemos observar, os dados revelam exatamente que quanto menor é o 

grau de experiência, menor é o grau de confiança (M= 2,333; dp=0,772), bem como 

menor é o conhecimento da legislação (M= 2,076; dp=0,839). Quanto mais aumenta o 

grau de experiência, maior é também o grau de confiança (M= 3,801; dp=0,818) e o 

conhecimento que os docentes têm sobre a legislação aplicável (M= 3,636; dp=0,798). 
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Tabela 10 – Comparação entre experiência, conhecimento da legislação e grau de confiança 

Grau de experiência Conhecimento da legislação Grau de confiança 

Nenhum (N= 39) 

M 2,333 2,076 

dp 0,772 0,839 

Md 2 2 

Algum (N= 285) 

M 2,828 2,800 

dp 0,733 0,735 

Md 3 3 

Elevado (N= 292) 

M 3,636 3,801 

dp 0,798 0,818 

Md 4 4 

 

8.2. CONSISTÊNCIA INTERNA DAS ESCALAS 

 

8.2.1. ESCALA SENTIMENTS, ATTITUDES & CONCERNS ABOUT 

INCLUSIVE EDUCATION (SACIE) 

 

A tabela 11 permite-nos analisar a consistência interna da escala Sentiments, 

Attitudes & Concerns about Inclusive Education (SACIE). Feitos os respetivos cálculos, 

constatámos que tem um coeficiente alpha de Cronbach para a escala global (α = 0.837) 

sendo de 0.524, 0.892, 0.763, para os fatores 1, 2 e 3, respetivamente. Foram, 

igualmente encontrados dados abonatórios da fidedignidade do instrumento, medidos 

através do coeficiente Split-Half, pelo que para os fatores 1, 2, e 3 os valores foram 

0.526, 0.847, 0.777, respetivamente, e para o total de fatores 0.886. 

 

Tabela 11- Consistência Interna da SACIE 

Escala SACIE R Split-half Alfa 

Fator 1 (Sentimentos) 0,526 0,524 

Fator 2 (Atitudes) 0,847 0,892 

Fator 3 (Preocupações) 0,777 0,763 

Total dos Fatores 0,886 0,837 
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8.2.2. ESCALA TEACHER EFFICACY FOR INCLUSIVE PRACTICES 

(TEIP) 

 

A tabela 12 permite-nos analisar a consistência interna da escala Teacher 

Efficacy for Inclusive Practices (TEIP). Feitos os respetivos cálculos, constatámos que 

tem um coeficiente alfa de Cronbach para a escala global (α = 0.945) sendo de 0.853, 

0.879, 0.865, para os fatores1, 2 e 3, respetivamente. Foram, igualmente encontrados 

dados abonatórios da fidedignidade do instrumento, medidos através do coeficiente 

Split-Half, pelo que para os fatores 1, 2, e 3 os valores foram 0.787, 0.812, 0.870, 

respetivamente, e para o total de fatores 0.905. 

 
Tabela 12 - Consistência Interna da TEIP 

Escala TEIP R Split-half Alfa 

Fator 1 (Eficácia na aplicação de estratégias) 0,787 0,853 

Fator 2 (Eficácia na colaboração) 0,812 0,879 

Fator 3 (Eficácia na gestão de comportamentos) 0,870 0,865 

Total dos Fatores 0,905 0,945 

 

8.3. DADOS RELATIVOS ÀS HIPÓTESES FORMULADAS 

 

H1 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão 

entre os professores de idade e género diferentes. 

 

Analisámos os dados recolhidos relativamente à primeira hipótese, constando os 

dados nas tabelas 13 e 14. Relativamente à idade, verificámos, através dos resultados do 

teste de diferenças significativas de Kruskal-Wallis que, no que respeita a preocupações 

a hipótese não se verifica, uma vez que não existe diferença significativa ( 
  (2, n= 617) 

=5,208; p= 0,074) entre os três grupos de idades diferentes. No entanto, quanto aos 

restantes fatores das duas escalas, verifica-se haver diferenças significativas 

relativamente a sentimentos ( 
 (2, n= 617)= 13,184; p = 0,001), atitudes (  (2, n= 617) 

=17,730; p< 0,001), eficácia na aplicação de estratégias inclusivas (  (2, n= 617) 
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=9,892; p= 0,007), eficácia na colaboração (  (2, n= 617) =16,795; p< 0,001) e eficácia 

na gestão de comportamento (  (2, n= 617) =9,703; p= 0,008).  

Analisando também as respostas através do estudo das medidas de tendência 

central, verificamos que os professores mais jovens expressam sentimentos (M= 2,318; 

dp=  0,929)  e atitudes  (M= 1,805; dp= 0,674) menos positivos, comparativamente aos 

seus colegas mais velhos que expressam sentimentos (M= 3,236; dp=  0,487)  e atitudes 

mais positivas (M= 2,806; dp= 0,563). 

 

 

Tabela 13 – Diferenças consoante a idade 

IDADE 
 

ESCALA 

SACIE TEIP 

FATOR 1 FATOR 2 FATOR3 FATOR1 FATOR2 FATOR 3 

<= 29 (N= 

11) 

M 2,318 1,805 2,682 2,864 2,788 2,833 

dp 0,929 0,674 0,743 1,854 1,756 1,786 

min 1 1 1,667 1 1 1 

max 3,5 3 3,5 5,167 5,5 5,667 

Md 2,5 1,571 3,167 1,667 1,667 1,833 

30 - 39  

(N=68) 

M 3,154 2,683 2,201 4,657 4,694 4,534 

dp 0,612 0,579 0,553 0,958 0,927 0,881 

min 1 1 1 1,5 1,667 1,667 

max 4 4 4 6 6 6 

Md 3,5 2,714 2,167 4,833 4,833 4,667 

 40 + 

(N=538) 

M 3,236 2,806 2,142 4,728 4,871 4,521 

dp 0,487 0,563 0,53 0,662 0,69 0,735 

min 2 1,429 1 2 2 1,667 

max 4 4 4 6 6 6 

Md 3,5 2,714 2,167 4,833 5 4,667 

  

 

Todavia, como podemos verificar pela análise da tabela 13, os professores mais 

novos demonstram maiores níveis de preocupação (M= 2,682; Md= 3,167) do que os 

seus colegas mais velhos (M= 2,142;Md= 2,167). Relativamente às crenças de 

autoeficácia, os professores mais velhos demonstraram crer-se mais eficazes 

relativamente à eficácia na aplicação de estratégias inclusivas (M= 4,728; dp= 0,662; 

Md= 4,833;) à eficácia na colaboração (M= 4,871; dp= 0,69; Md= 5) e à eficácia na 
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gestão de comportamento (M= 4,521; dp= 0,735; Md= 4,667), enquanto os seus colegas 

mais novos se declararam significativamente menos eficazes no que respeita à aplicação 

de estratégias inclusivas (M= 2,864; dp= 1,854; Md= 1,667;) à colaboração   (M= 2,788; 

dp= 1,756; Md= 1,667) e à gestão de comportamento   (M= 2,788; dp= 1,786; Md= 

1,833).  Verificámos também que as tendências referidas são progressivas, respeitando a 

ordem crescente de idades. 

Quanto ao género, e uma vez que se trata de uma variável com dois grupos, 

usámos o teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney, obtendo os níveis de significância 

constantes da tabela 14. Verificamos, pois que existem diferenças significativas ao nível 

das atitudes ( p = 0,002) e aos níveis da eficácia na colaboração (p = 0,003)  e eficácia 

na gestão de comportamento  (p = 0,024). 

 

 

Tabela 14 – Níveis de significância consoante a idade 

ESCALA FATORES  

SACIE 1 U = 33706,5;  Z = -0,010; p = 0,992 

 2 U = 27846;  Z = -3,166; p = 0,002 

 3 U = 31953;  Z = -0,956; p = 0, 339 

TEIP 4 U = 32003,5;  Z = -0,927; p = 0,354 

 5 U = 28141,5;  Z = -3,007; p = 0,003 

 5 U = 29521;  Z = -2,263; p = 0,024 

 

 

Analisando as respostas através do estudo das medidas de tendência central, 

verificamos também que embora as diferenças sejam pequenas, os homens são 

tendencialmente menos positivos relativamente a sentimentos (♂M= 3,197 / ♀M= 

3,215), atitudes (♂M= 2,643 / ♀M= 2,814), eficácia nas estratégias (♂M= 4,552 / ♀M= 

4,728) e eficácia na colaboração (♂M= 4,587 / ♀M= 4,883).  

Contudo, verificamos com interesse que a tendência se inverte no que diz 

respeito às preocupações (♂M= 2,195 / ♀M= 2,147) e à eficácia na gestão de 

comportamento (♂M= 4,532 / ♀M= 4,481), revelando a análise dos dados que os 

valores são tendencialmente mais altos nos homens em comparação com as mulheres, 

como podemos observar na tabela 15. 
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Tabela 15 – Diferenças consoante o género 

ESCALA FATORES 

ESCALA 

SACIE TEIP 

FATOR 1 FATOR 2 FATOR3 FATOR1 FATOR2 FATOR 3 

Masculino 

(N=142) 

M 3,197 2,643 2,195 4,552 4,587 4,532 

dp 0,583 0,612 0,522 1,03 1,027 0,998 

min 1 1 1 1 1 1 

max 4 4 3,833 6 6 6 

Md 3 2,571 2,167 4,667 4,833 4,667 

Feminino 

(N=475) 

M 3,215 2,814 2,147 4,728 4,883 4,481 

dp 0,509 0,568 0,546 0,675 0,702 0,746 

min 1 1 1 1,5 1,667 1,667 

max 4 4 4 6 6 6 

Md 3,5 2,857 2,167 4,833 5 4,5 

 

 

 

H2 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão 

entre os professores que lecionam em níveis de educação e ensino 

diferentes. 

 

Relacionando os dados relativos ao nível de ensino com os fatores das duas 

escalas, e usando o teste de diferenças significativas de Kruskal-Wallis, registamos que 

existem diferenças significativas entre os professores que lecionam em níveis de ensino 

diferentes (p< 0,001). 

 

Tabela 16 – Níveis de significância consoante o nível de ensino 

ESCALA FATORES 
 

SACIE 

1    (2, n= 617) =30,322; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =116,679; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =39,710; p< 0,001 

TEIP 

1    (2, n= 617) =35,882; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =93,782; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =26,671; p< 0,001 
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Analisando as respostas através do estudo das medidas de tendência central, 

verificamos que as diferenças são, na sua maioria insignificantes, à exceção das 

respostas dos docentes de educação especial, bastante expressiva ao nível das atitudes 

(M = 3,387), em comparação com os professores do pré-escolar (M=2,919), do primeiro 

ciclo (M = 2,761), do segundo ciclo (M = 2,546) e do terceiro ciclo e secundário (M = 

2,621). 

 

Tabela 17 – Diferenças consoante a o nível de ensino 

ESCALA FATORES 

ESCALA 

SACIE TEIP 

FATOR 1 FATOR 2 FATOR3 FATOR1 FATOR2 FATOR 3 

Educação 

Especial 

(N= 85) 

M 3,476 3,387 2,482 5,075 5,396 4,802 

dp 0,528 0,464 0,573 0,475 0,398 0,517 

min 2 2,286 1,333 4 4,5 3,333 

max 4 4 4 6 6 6 

Md 3,5 3,429 2,333 5 5,333 5 

Pré-escolar 

(N= 37) 

M 3,27 2,919 2,068 4,757 4,986 4,667 

dp 0,45 0,524 0,534 0,622 0,669 0,596 

min 2,5 1,571 1 3,333 3 3,333 

max 4 4 3 6 6 5,667 

Md 3,5 2,857 2,167 4,833 5,167 4,833 

Primeiro 

Ciclo (N= 

116) 

M 3,19 2,761 2,17 4,734 4,963 3,19 

dp 0,446 0,45 0,484 0,64 0,606 0,446 

min 2 1,714 1 2,333 2,5 2 

max 4 4 3,167 6 6 4 

Md 3 2,857 2,167 4,667 5 3 

Segundo 

Ciclo (N= 

88) 

M 3,17 2,646 2,235 4,68 4,703 4,542 

dp 0,556 0,624 0,541 0,91 0,946 0,871 

min 1 1 1 1 1 1 

max 4 4 4 6 6 6 

Md 3 2,714 2,167 4,833 4,833 4,583 

Terceiro 

Ciclo e 

Secundário 

(N= 291) 

M 3,146 2,621 2,048 4,549 4,598 4,34 

dp 0,534 0,534 0,514 0,826 0,821 0,877 

min 1 1 1 1 1 1 

max 4 4 3,833 6 6 6 

Md 3 2,571 2 4,667 4,833 4,5 

 



Apresentação dos Resultados 

 

219 

 

Em todos os fatores das duas escalas registamos uma tendência para resultados 

mais satisfatórios relativos às respostas dos professores de educação especial, 

comparativamente aos seus colegas do ensino regular. Dentro dos professores do ensino 

regular, registamos uma tendência para resultados mais baixos nos docentes dos níveis 

mais elevados de escolaridade, em comparação com os dos níveis mais básicos, que 

apresentam resultados mais positivos, conforme se pode concluir pela análise da tabela 

17. 

 

 

H3 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão 

entre os professores com formações iniciais diferentes. 

 

 

Responderam ao nosso questionário professores de 33 grupos de docência, com 

formações iniciais bastante diferentes. Para tornar operacional a verificação desta 

hipótese, procedemos ao seu agrupamento em quatro conjuntos, o primeiro constituído 

por docentes com formações generalistas, o segundo constituído por docentes com 

formação na área das humanidades, o terceiro constituído por docentes com formação 

na área das ciências exatas e o quarto constituído por docentes com formação na área 

artística. 

 

Tabela 18 – Formação inicial dos professores 

AGRUPAMENTOS GRUPOS DE DOCÊNCIA 

1 – Generalistas  100; 110; 290; 910; 920; 930 

2 – Humanidades 
200; 210; 220; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 400; 410; 

420;  

3 – Ciências Exatas 230; 430; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560;  

4 - Artes 240; 250; 260; 600; 610; 620 

 

 

Assim, e relacionando os dados relativos à formação inicial com os dados 

relativos aos fatores das duas escalas, e usando o teste de diferenças significativas de 

Kruskal-Wallis, registamos que existem diferenças significativas entre as respostas dos 

professores que apresentam formação inicial em áreas diferentes (p< 0,001). 
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Tabela 19 – Níveis de significância consoante a formação inicial 

ESCALA FATORES 
 

SACIE 

1    (2, n= 617) =19,816; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =86,468; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =19,742; p< 0,001 

TEIP 

1    (2, n= 617) =34,420; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =84,780; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =34,427; p< 0,001 

 

 

Analisando as respostas através do estudo das medidas de tendência central, 

verificamos que as diferenças são, na sua maioria insignificantes.  

 

 Tabela 20 – Diferenças consoante a área de formação inicial 

ESCALA FATORES 

ESCALA 

 SACIE TEIP 

FATOR 1 FATOR 2 FATOR3 FATOR1 FATOR2 FATOR 3 

Generalistas 

(N= 249) 

M 3,307 3,025 2,272 4,888 5,139 4,681 

dp 0,495 0,564 0,561 0,602 0,589 0,665 

min 2 1 1 2,333 2,5 2,167 

max 4 4 4 6 6 6 

Md 3,5 3 2,333 5 5,167 4,833 

Humanidades 

(N= 188) 

M 3,162 2,597 2,066 4,492 4,571 4,272 

dp 0,563 0,522 0,533 0,881 0,888 0,889 

min 1 1 1 1 1 1 

max 4 3,857 3,833 6 6 6 

Md 3 2,571 2 4,75 4,833 4,333 

Ciências 

Exatas 

(N=122) 

M 3,066 2,553 2,057 4,503 4,533 4,346 

dp 0,526 0,538 0,476 0,879 0,855 0,924 

min 1 1 1 1,167 1,333 1,333 

max 4 4 3,5 6 6 6 

Md 3 2,429 2,167 4,667 4,667 4,5 

Artes (N=58) 

M 3,259 2,741 2,181 4,845 4,805 4,704 

dp 0,452 0,533 0,521 0,557 0,639 0,601 

min 2 1,429 1 3,333 3 3,5 

max 4 4 3,667 6 6 5,833 

Md 3 2,714 2,167 4,833 4,833 4,667 
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De qualquer modo registamos uma tendência para resultados mais satisfatórios 

relativos às respostas dos professores generalistas e dos professores de artes e menos 

satisfatórios dos professores de humanidades e de ciências exatas, sendo que, embora 

com diferenças muito pequenas, as respostas dos professores de ciência exatas são as 

que registam níveis mais baixos, conforme se pode concluir pela análise da tabela 20 

(página anterior). 

 

 

H4 

Existe diferença entre a expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão, 

consoante os níveis de habilitações e formação dos professores. 

 

 

Como podemos observar na tabela 21, não existem diferenças significativas no 

que respeita a variável habilitações, ou seja, não se verifica esse aspeto da hipótese 

formulada
32

. 

 

Tabela 21 – Níveis de significância consoante as habilitações 

ESCALA FATORES 
 

SACIE 

1    (2, n= 617) =6,250; P = 0,044 

2    (2, n= 617) =4,326; P = 0,115 

3    (2, n= 617) =0,134; P = 0,935 

TEIP 

1    (2, n= 617) =3,688; P = 0,158 

2    (2, n= 617) =5,545; P = 0,063 

3    (2, n= 617) =2,952; P = 0,229 

 

 

No entanto, e relacionando os dados relativos ao nível de formação com os 

fatores das duas escalas, e usando o teste de diferenças significativas de Kruskal-Wallis, 

registamos que existem diferenças significativas entre os professores com níveis de 

formação diferentes (p< 0,001). 

 

 

                                                 
32

 Desprezámos o valor obtido e relativo ao fator 1 da SACIE, uma vez que se refere a um grupo de 

apenas duas questões. 



Apresentação dos Resultados 

222 

 

Tabela 22 – Níveis de significância consoante a formação 

ESCALA FATORES 
 

SACIE 

1    (2, n= 617) =60,902; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =150,034; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =47,981; p< 0,001 

TEIP 

1    (2, n= 617) =67,929; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =122,781; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =35,671; p< 0,001 

 

Uma vez que obtivemos resultados tão vincados no que respeita às diferenças 

entre as respostas dos professores que tiveram mais formação em comparação com os 

que tiveram menos formação, tivemos curiosidade em aprofundar mais este aspeto e 

procedemos ao teste de correlação (através do coeficiente de correlação de Spearman) 

entre a formação e cada um dos fatores das duas escalas, obtendo resultados que 

comprovam que as correlações são positivas, sendo baixas no que respeita à correlação 

entre a formação e os sentimentos (0,294), preocupações (0,274) e eficácia na gestão do 

comportamento (0,241) e sendo médias no que respeita à correlação entre a formação e 

as atitudes (0,469), a eficácia na aplicação de estratégias inclusivas (0,325) e na eficácia 

na colaboração (0,431). 

 

Tabela 23 – Correlação entre a SACIE e a TEIP e os níveis de formação  

ESCALA FATORES FORMAÇÃO 

SACIE 

1 0,294
**

 

1 0,469
**

 

3 0,274
**

 

TEIP 

1 0,325
**

 

2 0,431
**

 

3 0,241
**

 

** P<0,001 

 

 

H5 

Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, 

atitudes, preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à 

inclusão e um nível mais elevado de experiência dos professores. 
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Procedemos ao teste de correlação (através do coeficiente de correlação de 

Spearman) entre a experiência e cada um dos fatores das duas escalas, obtendo 

resultados que comprovam que as correlações são positivas, sendo baixas no que 

respeita à correlação entre a experiência e as preocupações (0,250), bem como a eficácia 

na gestão do comportamento (0,283), e sendo médias no que respeita à correlação entre 

a experiência e os sentimentos (0,307), as atitudes (0,402), a eficácia na aplicação de 

estratégias inclusivas (0,336) e a eficácia na colaboração (0,353). 

 

Tabela 24 – Correlação entre a SACIE e a TEIP e os níveis de experiência 

ESCALA FATORES EXPERIÊNCIA 

SACIE 

1 0,307
**

 

1 0,402
**

 

3 0,250
**

 

TEIP 

1 0,336
**

 

2 0,353
**

 

3 0,283
**

 

** P<0,001 

 

Contudo, e usando o teste de diferenças significativas de Kruskal-Wallis, 

conseguimos perceber que, embora os níveis de correlação sejam baixos e médios, 

existem diferenças significativas entre as respostas dos professores com mais e menos 

experiência na inclusão, em todos os fatores das duas escalas (p< 0,001). 

 

Tabela 25 – Níveis de significância consoante a experiência 

ESCALA FATORES 
 

SACIE 

1    (2, n= 617) =63,373; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =101,892; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =44,983; p< 0,001 

TEIP 

1    (2, n= 617) =72,982; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =74,016; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =44,826; p< 0,001 
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H6 

Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, 

atitudes, preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à 

inclusão e um domínio mais elevado da legislação por parte dos 

professores. 

 

 

Procedemos ao teste de correlação (através do coeficiente de correlação de 

Spearman) entre o conhecimento da legislação e cada um dos fatores das duas escalas, 

obtendo resultados que comprovam que as correlações são positivas, sendo baixas no 

que respeita à correlação entre o conhecimento da legislação e as preocupações (0,280), 

e sendo médias no que respeita à correlação entre o conhecimento da legislação e os 

sentimentos (0,378), a eficácia na aplicação de estratégias inclusivas (0,461) e eficácia 

na gestão do comportamento (0,406). Existe uma forte correlação entre o conhecimento 

da legislação e as atitudes (0,508), bem como a eficácia na colaboração (0,523). 

 

 

Tabela 26 – Correlação entre a SACIE e a TEIP e o conhecimento da legislação 

ESCALA FATORES C. LEGISLAÇÃO 

SACIE 

1 0,378
**

 

1 0,508
**

 

3 0,280
**

 

TEIP 

1 0,461
**

 

2 0,523
**

 

3 0,406
**

 

** P<0,001 

 

 

Usando o teste de diferenças significativas de Kruskal-Wallis, conseguimos 

perceber também que existem diferenças significativas entre as respostas dos 

professores com maior e menor conhecimento da legislação, em todos os fatores das 

duas escalas (p< 0,001). 
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Tabela 27 – Níveis de significância consoante o nível de conhecimento da legislação 

ESCALA FATORES 
 

SACIE 

1    (2, n= 617) =89,371; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =154,182; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =58,986; p< 0,001 

TEIP 

1    (2, n= 617) =123,470; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =170,122; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =98,017; p< 0,001 

 

 

 

H7 

 Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, 

atitudes, preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à 

inclusão e um maior grau de confiança para ensinar alunos com 

necessidades educativas especiais por parte dos professores. 

 

Procedemos ao teste de correlação (através do coeficiente de correlação de 

Spearman) entre o grau de confiança para ensinar alunos com NEE e cada um dos 

fatores das duas escalas, obtendo resultados que comprovam que as correlações são 

positivas, sendo médias no que respeita à correlação entre o grau de confiança e os 

sentimentos (0,413), as preocupações (0,329), bem como eficácia na gestão do 

comportamento (0,440), e sendo fortes no que respeita à correlação entre o grau de 

confiança e e as atitudes (0,536), a eficácia na aplicação de estratégias inclusivas 

(0,512) e a eficácia na colaboração (0,542). 

 

Tabela 28 – Correlação entre a SACIE e a TEIP e o grau de confiança 

ESCALA FATORES CONFIANÇA 

SACIE 

1 0,413
**

 

1 0,536
**

 

3 0,329
**

 

TEIP 

1 0,512
**

 

2 0,542
**

 

3 0,440
**

 

** P<0,001 
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Usando o teste de diferenças significativas de Kruskal-Wallis, conseguimos 

perceber também que existem diferenças significativas entre as respostas dos 

professores com maior e menor grau de confiança para ensinar alunos com NEE, em 

todos os fatores das duas escalas (p< 0,001), como é possível observar na tabela 29. 

 

 

Tabela 29 – Níveis de significância consoante o grau de confiança 

ESCALA FATORES 
 

SACIE 

1    (2, n= 617) =106,554; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =167,164; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =78,239; p< 0,001 

TEIP 

1    (2, n= 617) =165,414; p< 0,001 

2    (2, n= 617) =186,604; p< 0,001 

3    (2, n= 617) =114,065; p< 0,001 

** P<0,001 

 

 

H8 

Existe uma relação positiva entre os sentimentos expressos pelos 

professores em relação à inclusão e as suas perceções de autoeficácia, 

nomeadamente na utilização de estratégias diferenciadas, estratégias 

de colaboração, e controlo de comportamentos desviantes em contexto 

inclusivo. 

 

 

Para a presente hipótese, usámos teste de correlação (através do coeficiente de 

correlação de Spearman) entre o fator 1 da escala SACIE (sentimentos) e os fatores 1, 2 

3 da escala TEIP (eficácia na aplicação de estratégias inclusivas, eficácia na gestão do 

comportamento e eficácia na colaboração). Verificamos que existe uma correlação 

positiva entre os fatores em análise, sendo média nos três casos, destacando-se o fator 2 

(0,441) como sendo a correlação mais robusta. As correlações entre os três fatores da 

escala TEIP são positivas elevadas. 
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Tabela 30 – Coeficiente de correlação de Spearman: fator 1 da SACIE e a TEIP 

   

 

TEIP 

   SENTIMENTOS FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 

SENTIMENTOS - 0,383
**

 0,441
**

 0,385
**

 

T
E

IP
 

FATOR 1 
 

- 0,735
**

 0,720
**

 

FATOR 2 
  

- 0,667
**

 

FATOR 3 

   
- 

** P<0,001 

 

 

H9 

Existe uma relação positiva entre as atitudes expressas pelos 

professores em relação à inclusão e as suas perceções de 

autoeficácia, nomeadamente na utilização de estratégias 

diferenciadas, estratégias de colaboração, e controlo de 

comportamentos desviantes em contexto inclusivo. 

 

Para a presente hipótese, usámos teste de correlação (através do coeficiente de 

correlação de Spearman) entre o fator 2 da escala SACIE (atitudes) e os fatores 1, 2 3 da 

escala TEIP (eficácia na aplicação de estratégias inclusivas, eficácia na gestão do 

comportamento e eficácia na colaboração). Verificamos que existe uma correlação 

positiva entre os fatores em análise, sendo média no caso dos fatores 1 e 3 e elevada no 

caso do fator 2 (0,530). 

 

 

Tabela 31 – Coeficiente de correlação de Spearman: fator 2 da SACIE e a TEIP 

   

 

TEIP 

   ATITUDES FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 

ATITUDES - 0,407
**

 0,530
**

 0,396
**

 

T
E

IP
 

FATOR 1 
 

- 0,735
**

 0,720
**

 

FATOR 2 
  

- 0,667
**

 

FATOR 3 

   
- 

** P<0,001 
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H10 

Existe uma relação positiva entre as preocupações expressas pelos 

professores em relação à inclusão e as suas perceções de 

autoeficácia, nomeadamente na utilização de estratégias 

diferenciadas, estratégias de colaboração, e controlo de 

comportamentos desviantes em contexto inclusivo. 

 

Para a presente hipótese, usámos teste de correlação (através do coeficiente de 

correlação de Spearman) entre o fator 3 da escala SACIE (preocupações) e os fatores 1, 

2 3 da escala TEIP (eficácia na aplicação de estratégias inclusivas, eficácia na gestão do 

comportamento e eficácia na colaboração). Verificamos que existe uma correlação 

positiva entre os fatores em análise, sendo média nos três casos. 

 

Tabela 32 – Coeficiente de correlação de Spearman: fator 3 da SACIE e a TEIP 

   

 

TEIP 

   PREOCUPAÇÕES FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 

PREOCUPAÇÕES - 0,253
**

 0,255
**

 0,277
**

 

T
E

IP
 

FATOR 1 
 

- 0,735
**

 0,720
**

 

FATOR 2 
  

- 0,667
**

 

FATOR 3 

   
- 

** P<0,001 

 

 

H11 

Existe uma relação positiva entre os sentimentos, atitudes e 

preocupações expressos pelos professores em relação à inclusão e as 

suas perceções de autoeficácia, nomeadamente na utilização de 

estratégias diferenciadas, estratégias de colaboração, e controlo de 

comportamentos desviantes em contexto inclusivo. 

 

Para a presente hipótese, usámos teste de correlação (através do coeficiente de 

correlação de Spearman) entre a escala SACIE (sentimentos, atitudes e preocupações) e 

a escala TEIP (eficácia na aplicação de estratégias inclusivas, eficácia na gestão do 

comportamento e eficácia na colaboração). Verificamos que existe uma correlação 

positiva e elevada entre as duas escalas (0,542) como se pode observar a representação 

gráfica na figura 6. 
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Figura 6 – Gráfico de dispersão: respostas às escalas SACIE e TEIP 

 

 

 

 

H12 

Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão 

consoante os professores sejam de educação especial ou de ensino 

regular. 

 

 

Relativamente a esta hipótese, e uma vez que já analisámos individualmente os 

fatores de cada uma das escalas e os relacionámos com os níveis de ensino, julgamos ser 

apenas pertinente relacionar as respostas dos professores de educação especial e ensino 

regular com as duas escalas na sua totalidade. 

Assim e porque se trata de uma variável com dois grupos, usámos o teste U de 

Wilcoxon-Mann-Whitney, permitindo-nos observar que existem diferenças 
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significativas nas respostas relativas, tanto à escala SACIE (U = 7595,5;  Z = -9,852; p< 

= 0,001) como à escala TEIP (U = 12877;  Z = -6,382; p< = 0,0001). 

Analisando as respostas através do estudo das medidas de tendência central, 

verificamos que as diferenças entre as respostas dadas pelos docentes de educação 

especial e os docentes de ensino regular são condideráveis. As respostas dos docentes de 

educação especial obtiveram níveis mais elevados, tanto na escala SACIE (M= 3,037; 

dp= 0,383; Md=3,067), como na escala TEIP (M= 5,091; dp= 0,402; Md=5), 

comparativamente às dos seus colegas do ensino regular, também na escala SACIE (M= 

2,514; dp= 0,378; Md=2,467)  e escala TEIP (M= 4,597; dp= 0,756; Md=4,722). 

 

Tabela 33 – Diferenças entre professores de educação especial e ensino regular 

 

Ed. Especial (N= 8) E. Regular (N= 532) 

M dp min max Md M dp min max Md 

SACIE 3,037 0,383 2,133 3,867 3,067 2,514 0,378 1,600 3,600 2,467 

TEIP 5,091 0,402 4,333 6,000 5,000 4,597 0,756 1,000 6,000 4,722 

 

Com a análise desta última hipótese, concluímos a apresentação dos dados que 

recolhemos. O ponto seguinte será dedicado a debatermos estes mesmos resultados, 

retirando deles as inferências possíveis, à luz dos conhecimentos teóricos que 

debatemos na primeira parte. 
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9.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

pós termos apresentado os resultados que obtivemos na nossa 

investigação, procuraremos, neste capítulo, proceder à sua análise 

de forma detalhada, bem como à necessária discussão, em resultado 

de uma reflexão sobre o próprio trabalho de investigação, a pertinência dos resultados e 

a sua comparação com os resultados de estudos já efetuados, os quais tivemos 

oportunidade de referenciar nos capítulos de revisão de literatura. 

Abordaremos primeiramente os estudos de fiabilidade das escalas, não 

esquecendo que a escala TEIP foi traduzida por nós e usada pela primeira vez na 

população portuguesa, seguindo-se as caraterísticas da amostra, nos seus aspetos 

sociodemográficos, relacionando-os entre si e com algumas características como os 

níveis de formação ou de experiência no ensino de alunos com NEE. 

Posteriormente, teremos oportunidade de debater os resultados que obtivemos 

através da aplicação das escalas à amostra selecionada, aprofundando o tipo de 

respostas e as relações que essas respostas apresentam entre si.  

 

 

Fiabilidade das escalas: Relativamente às caraterísticas psicométricas dos 

instrumentos que usámos no nosso estudo, nomeadamente a escala Sentiments, Attitudes 

& Concerns about Inclusive Education (SACIE) e a escala Teacher Efficacy for 

A 
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Inclusive Practices (TEIP), os estudos de confiabilidade que realizámos foram o 

coeficiente alpha de Cronbach e o coeficiente Split-Half.  

Consideramos que o valor de fiabilidade estimado pelo alpha de Cronbach, não 

sendo uma caraterística de um instrumento, apresenta uma estimativa de fiabilidade dos 

dados obtidos que nos permite avaliar a precisão desse instrumento. Por outro lado, e 

considerando também que a correlação fornecida por duas metades de um instrumento 

pode indicar-nos se o mesmo tem coerência como teste, na sua globalidade, aplicámos o 

procedimento que calcula o coeficiente de Split-Half. 

Assim, relativamente à escala SACIE, apurámos um α global de 0.837 e 

coeficiente de Split-Half de 0,886. Quanto à escala TEIP apurámos um α global de 

0.945 e coeficiente de Split-Half de 0,905. 

Assim, e uma vez que os valores dos alpha de Cronbach, se situam entre  0,8 e 

os 0,95, verificamos que os níveis de fiabilidade são muito bons. Realçamos que mesmo 

a TEIP não ultrapassa o valor máximo do intervalo, significando que os itens não são 

redundantes. Quanto ao coeficiente de Split-Half, verificamos que é também bastante 

elevado nas duas escalas, revelando que as duas metades de cada uma delas estão a 

medir também os mesmos construtos. 

Comparando os resultados que obtivemos com os resultados que os autores das 

escalas obtiveram originalmente, verificamos que, segundo Forlin et al., (2011), a escala 

SACIE apresentou um α global de 0.83, enquanto, segundo, Sharma et al., (2011) a 

escala TEIP apresentou um α global de 0.89. 

Ora, considerando que os resultados que obtivemos são mais elevados nos dois 

casos, bem como o facto de termos obtido coeficientes de Split-Half elevados, podemos  

afirmar que os resultados obtidos no nosso estudo garantem a qualidade das escalas em 

termos das suas caraterísticas psicométricas, mais concretamente, ao nível da 

fiabilidade. 

 

 

Características da amostra: Para o nosso estudo foi selecionada uma amostra 

aleatória, estratificada do tipo proporcional
33

, constituída por 617 docentes. Esta 

                                                 
33

 A população consiste no grupo de docentes que lecionam na região centro e que, segundo os dados 

disponibilizados pela Direção de Serviços da Região Centro da DGEstE, eram, no final do ano letivo de 

2013/14, um total de 22 998. 
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amostra corresponde a 2,7% da população total, sendo representativa desta população 

com um erro máximo de 5% e um grau de confiança de 99%. 

Relativamente às caraterísticas demográficas, a amostra, e uma vez que 

definimos para a indicação da idade três intervalos, é constituída maioritariamente por 

professores com quarenta anos ou mais (87%). Embora saibamos que existem cada vez 

menos jovens professores a entrar no sistema, não deixámos de nos surpreender pelo 

facto de que apenas onze professores (2%) têm 29 anos ou menos. Quanto ao género, 

julgamos que a amostra espelha a realidade vivida nas escolas, onde maioritariamente 

os docentes são do sexo feminino, uma vez que registámos respostas de quatrocentas e 

setenta e duas mulheres (76%) e cento e trinta e quatro homens (22%). 

Os docentes que participaram no nosso estudo lecionam, na sua maioria ao 

terceiro ciclo do ensino básico e ao ensino secundário (47%). No tratamento de dados, 

agrupámos estes dois níveis de ensino, uma vez que, na prática, eles se encontram 

agrupados. Estes docentes pertencem aos mesmos grupos de recrutamento. O nível de 

ensino que, logo a seguir, se encontra mais representado é o primeiro ciclo do ensino 

básico (19%), o que não é surpreendente, pois trata-se do grupo de docência mais 

numeroso. O nível de ensino menos representado é o do pré-escolar (6%), uma vez que 

apenas trinta e seis educadores de infância responderam ao questionário. 

Optámos por considerar os grupos de educação especial (grupos 910, 920 e 930) 

como um nível de ensino. Porém, convém frisar, desde já, que se trata apenas de uma 

opção metodológica que nos permite uma forma mais clara de apresentar os dados, bem 

como uma maior facilidade em os interpretar. De resto, já tivemos oportunidade de 

deixar claro que entendemos que a educação especial não é um nível de ensino, mas 

uma modalidade de educação escolar, um conjunto de recursos e serviços educacionais 

especiais que devem estar à disposição dos alunos que dela necessitarem, perpassando 

transversalmente todos os níveis e modalidades de ensino. O conjunto de docentes de 

educação especial que responderam ao nosso questionário representa 14% do total. 

Perguntámos aos inquiridos qual o nível de habilitações que possuía e 

verificámos que, na sua maioria (76%) são licenciados, o que não é surpreendente pois, 

ao relacionarmos estes dados com a idade, concluímos que a licenciatura é o grau de 

habilitação exigido aos docentes das camadas menos jovens. 

Identificámos também o grupo de recrutamento a que os docentes que fazem 

parte da amostra pertencem, podendo identificar imediatamente que o grupo de 

docência mais numeroso é o primeiro ciclo (grupo 110) tendo respondido cento e onze 
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professores (18%). No entanto, e uma vez que se trata de um grupo que é o mesmo para 

todo o nível de ensino, uma vez que são professores generalistas que lecionam em 

monodocência, podemos considerar que, embora seja mais numeroso, não é o mais 

significativo. Consideramos que o mais significativo é o grupo 300 (português), uma 

vez que responderam ao questionário cinquenta e dois docentes (8%), seguido do grupo 

500 (matemática), tendo respondido, neste caso, vinte e seis docentes (4%). Importante 

também referir que o grupo de educação especial (910) constitui 14% da amostra. 

Questionámos os docentes sobre algumas das suas caraterísticas ou 

competências relativamente ao ensino de alunos com NEE, nomeadamente o nível de 

conhecimento que tinham sobre a legislação aplicável ao atendimento deste tipo de 

alunos, ao nível de formação que obtiveram relativamente à mesma matéria, bem como 

ao grau de confiança e experiência que os docentes tinham para lecionar a alunos com 

NEE. 

Assim, verificámos que um número muito significativo de docentes (46%) 

considera ter um domínio médio da legislação aplicável ao processo inclusivo. Dos 

restantes, 27% consideram que o seu domínio da legislação é bom, enquanto 7% 

consideram-no muito bom. Em resumo, podemos afirmar que os professores, na sua 

maioria, dominam a legislação de uma forma satisfatória, uma vez que apenas 18% 

consideram ter um domínio fraco e 2% afirmam não conhecer a legislação. Gostaríamos 

de salientar, no entanto, que 13% dos respondentes são docentes de educação especial e 

que, destes, nem todos consideram ter um muito bom conhecimento da legislação. 

Quanto ao nível de formação, consideramos também que a amostra apresenta um 

alto nível de formação, uma vez que apenas 29% consideram que não tiveram formação 

na área da educação de alunos com NEE. Na verdade, a maioria (54%) declara ter tido 

alguma formação e 16% consideram ter um nível elevado de formação nesta área. 

Os docentes inquiridos revelaram ter um grau de confiança muito satisfatório nas 

suas competências para lecionar a alunos com NEE. Os dados revelam que apenas 17% 

consideram o seu grau de confiança como fraco e 3% como muito fraco. Deste modo, 

80% dos inquiridos declaram ter um grau e confiança entre os níveis médio e muito 

bom. De salientar que, tal como reparámos aquando da análise dos dados relativos à 

formação, verificámos que apenas 11% dos docentes declaram possuir um grau de 

confiança de nível muito bom, o que exclui deste nível alguns docentes de educação 

especial que constituem 13% da amostra. 
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Tanto esta questão relacionada com o nível de formação, o conhecimento da 

legislação e as respostas obtidas de professores de educação especial, poder-nos-iam 

levar a questionar se a formação que é dada nos cursos de educação especial 

corresponde às reais necessidades dos professores desta área. 

Por último, tendo questionado os respondentes sobre o seu nível de experiência 

enquanto professores de alunos com NEE, verificámos que apenas 6% não tem qualquer 

experiência. Os restantes 94% revelaram ter níveis de experiência médio (algum) ou 

elevado. Salientamos, porém, que mesmo que tenhamos um total de 39 professores que 

nunca lecionaram a alunos com NEE, apenas vinte professores declararam ter um grau 

muito fraco de confiança nas suas competências neste aspeto. Salientamos pois que a 

nossa amostra é constituída por uma esmagadora maioria de docentes com experiência 

no ensino de alunos com NEE, tendo bons conhecimentos da legislação aplicável, um 

bom nível de formação e bastante confiança nas suas competências para ensinar este 

tipo de alunos, o que, na nossa opinião, contribui de forma inequívoca para tornar a 

análise dos dados mais confiável e interessante. 

Como referimos, quisemos verificar que tipo de relação havia entre estas últimas 

variáveis e o nível de ensino a que os docentes pertencem e verificámos que, como seria 

expectável, os professores de educação especial apresentam médias mais elevadas, tanto 

no que respeita à formação, como ao conhecimento da legislação, e ainda relativamente 

aos graus de confiança e de experiência. 

Dos restantes grupos, verificámos que são os professores do segundo ciclo do 

ensino básico quem tem melhores conhecimentos, formação, apetência e experiência 

para ensinar alunos com NEE. Os docentes do ensino pré-escolar são os que se 

posicionam logo a seguir e os docentes dos níveis mais altos de escolaridade (terceiro 

ciclo e secundário), são os que se declaram como tendo mais dificuldades nestas áreas. 

Estes resultados vão, aliás ao encontro de outros estudos realizados sobre a mesma 

matéria, como nos referem Gilmore, et. al. (2003) quando afirmam que a formação de 

base dos professores influencia positiva e negativamente a sua posição perante a 

inclusão, sendo os mais entusiastas os docentes dos níveis mais básicos de educação e 

ensino, o mesmo é referido também por Ward et. al., (1994). 

Considerando que a formação pode ser uma variável que influencia 

positivamente o grau de confiança, bem como o nível de conhecimento da legislação 

aplicável ao processo inclusivo, através da análise das medidas de tendência central, 

verificámos que, efetivamente, os docentes que declaram ter menos formação são 
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também aqueles que têm menor conhecimento da legislação e menor grau de confiança 

para ensinar alunos com NEE. Os resultados melhoram à medida que o nível de 

formação aumenta. Esta conclusão vai ao encontro das perspetivas enunciadas por 

diversos autores, perspetivas que aliás tivemos oportunidade de discutir (Ainscow, 

1995; Meijer, 2003; Schön, 1998;  Tiballi, 2003). 

A experiência na educação e ensino de alunos com NEE parece ser também 

fundamental para que o processo inclusivo seja concretizado (Duhaney, 1999;  Fullan & 

Hargreaves, 2001; Avramidis et. al, 2007; Bergamaschi, 2007; King et. al., 2008; 

Salend & Randoll, 2008). Tentámos pois relacionar o nível de experiência com o 

conhecimento da legislação e o grau de confiança dos docentes para ensinarem alunos 

com NEE e verificámos que a experiência, tal como a formação parecem ser 

determinantes no processo inclusivo, uma vez que um menor nível de experiência está 

associado a um menor nível de conhecimento da legislação e a um menor grau de 

confiança. À medida que o nível de experiência aumenta, aumentam também os níveis 

de conhecimento da legislação e o grau de confiança para ensinar alunos com NEE. 

 

A verificação das hipóteses que colocámos para o nosso estudo irá orientar, a 

partir deste momento, a discussão dos resultados que obtivemos.  

 

H1 - Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e nas 

crenças de autoeficácia relativamente à inclusão entre os professores de idade e 

género diferentes. 

 

Relativamente à idade, verificámos que a hipótese é verdadeira no que respeita 

às respostas relacionadas com os fatores 1 e 2 da escala SACIE (sentimentos e atitudes, 

respetivamente) e 1,2 e 3 da escala TEIP (eficácia na aplicação de estratégias inclusivas, 

eficácia na colaboração e eficácia na gestão de comportamento, respetivamente). 

Contudo, a hipótese não é verdadeira no diz respeito ao fator 3 da escala SACIE 

(preocupações). Quanto à idade, verificámos também que, embora a hipótese seja 

verdadeira no que diz respeito aos fatores 2 da SACIE e 2 3 da TEIP, o mesmo não se 

verifica relativamente aos fatores 1 e 3 da SACIE e 1 da TEIP. 

Assim, não podemos afirmar, em rigor, que se verifica a hipótese. No entanto, os 

dados não deixam de apresentar algum interesse que é importante explorar. Numa 

análise através das medidas de tendência central, conseguimos perceber que existem 
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diferenças de posição relativamente aos fatores de ambas as escalas, nomeadamente que 

os docentes mais jovens expressam sentimentos e atitudes menos positivas, em 

comparação com os seus congéneres mais velhos, mas que, por outro lado, expressam 

níveis de preocupação mais elevados do que os seus colegas mais velhos. Relativamente 

às perceções de autoeficácia, os dados revelam que os docentes mais velhos apresentam 

níveis de autoeficácia mais elevados do que os docentes mais novos. A este propósito, 

recordaríamos Bzuneck (1996) quando demonstrou que os docentes mais velhos 

consideravam que a eficácia pessoal era mais elevada, e portanto mais eficaz a sua ação 

isoladamente. Também Badri et. al. (2012) evidenciaram as diferenças nas perceções de 

autoconfiança entre os docentes de idades diferentes. 

Quanto ao género, verificámos também que os homens são menos positivos 

relativamente aos sentimentos, bem como relativamente à perceção de autoeficácia nas 

estratégias e na colaboração, revelando-se pelo contrário, mais positivos no que diz 

respeito às preocupações e à eficácia na gestão de comportamentos disruptivos, o que 

vai ao encontro das conclusões de outros estudos já referenciados no debate teórico. Os 

professores homens revelam-se menos preocupados e consideram-se mais eficazes, 

enquanto as professoras se revelam mais positivas relativamente a sentimentos e 

atitudes, embora mais preocupadas com as suas competências para ensinar alunos com 

NEE (Thomas, 1985; Aksamit et al., 1987; Eichinger et al., 1991; Avramidis et al., 

2000; Forlin, 2001; Opdal et al., 2001; Alghazo et al., 2004; Antoniou et. al., 2006; 

Romi & Leyser, 2006; Schwarzer & Hallum; 2008; Klassen & Chiu, 2010). 

Todavia, gostaríamos de voltar ao fator idade para afirmarmos que a 

investigação feita na área não corrobora os dados que recolhemos no nosso estudo. 

Revisitamos alguns autores que citámos na discussão teórica para recordar que os 

estudos têm demonstrado que os professores mais jovens são os que apresentam atitudes 

mais favoráveis à inclusão. Diversos estudos recentes confirmaram de forma consistente 

que os professores mais jovens tendem a adotar posições mais favoráveis face à 

inclusão de alunos com NEE. (Avramidis et. al., 2007; Bornman & Donohue, 2013; Gal 

et. al., 2010; Munson, 1986; Subban & Sharm, 2006). 

Numa tentativa de explicar os resultados obtidos, poderíamos talvez encontrar 

fundamento no facto da formação inicial de professores não contemplar, ou não 

contemplar suficientemente, uma sensibilização para a problemática da inclusão e, uma 

vez que se trata de formação inicial na docência, não contemplar formação específica no 

que diz respeito ao ensino de alunos com NEE. 
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Trata-se de uma revelação do nosso estudo que, embora não consideremos 

surpreendente, se torna interessante por não confirmar os dados recolhidos em outros 

estudos. Julgamos, contudo, que se trata de algo bastante natural, uma vez que 

presumimos que os docentes mais velhos são também os docentes que têm mais 

experiência, que foram acumulando um maior nível de formação e que, ao mesmo 

tempo se percecionam como mais aptos para ensinar alunos com dificuldades. Embora 

possam ser menos entusiastas na implementação de novas reformas, os docentes mais 

velhos são docentes mais eficazes. 

 

H2 - Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e nas 

crenças de autoeficácia relativamente à inclusão entre os professores que lecionam 

em níveis de educação e ensino diferentes.  

 

Como tivemos oportunidade de referir aquando da apresentação dos resultados, a 

hipótese confirma-se, uma vez que se registaram diferenças significativas neste aspeto. 

Verificámos também, que a maior diferença foi a registada ao nível do fator dois da 

escala SACIE (atitudes). Os professores do pré-escolar foram aqueles que apresentaram 

atitudes mais positivas relativamente ao processo inclusivo e os índices foram 

diminuindo à medida que iam subindo os níveis de ensino.  

Tal resultado é comparável a estudos realizados sobre a mesma matéria, 

nomeadamente os desenvolvidos por Gilmore, et. al. (2003) que concluíram que a 

seguir aos docentes do pré-escolar, foram os professores do primeiro ciclo do ensino 

básico os que demonstraram melhor aceitar o modelo inclusivo e, em último lugar, os 

docentes do chamado ensino médio, o que em Portugal corresponde ao ultimo ciclo do 

ensino básico. Também Schumm & Vaughn (1991) e Vaughn & Schumm (1994), 

demosntraram que os professores do ensino fundamental eram, mais propensos a 

planear trabalhos individuais, materiais alternativos e avaliação individualizada do que 

os professores do ensino secundário. Por fim, referenciamos Zoniou-Sideri & Vlachou 

(2006) que são perentórios em afirmar que os professores do ensino secundário 

desenvolvem atitudes mais negativas em relação à inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais na escola regular. 

Ainda relativamente ao nível de ensino, e como já referimos, considerámos a 

educação especial como um desses níveis e obtivemos resultados bastante expressivos 

na comparação de respostas com os seus colegas do pré-escolar e dos níveis básicos e 
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secundário. Este resultado está de acordo com o conhecimento que tem surgido em 

estudos realizados com professores nas áreas da educação especial e inclusão (Ainscow, 

1995; Minke et al., 1996; Meijer, 2003; Schön, 1998; Tiballi, 2003; Avramidis et. al, 

2007; Bergamaschi, 2007; King et. al., 2008; Salend & Randoll, 2008). 

 

H3 - Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e nas 

crenças de autoeficácia relativamente à inclusão entre os professores com 

formações iniciais diferentes  

 

Consideramos formação inicial os cursos de formação que dão habilitação para a 

docência, e portanto aos níveis da licenciatura e mestrado. Para verificarmos a hipótese, 

realizámos um exercício de agrupamento dos grupos de docência, considerando quatro 

categorias: generalistas, humanidades, ciências exatas e artes. Feito o agrupamento, 

verificámos que a hipótese é verdadeira, uma vez que existem diferenças significativas 

entre as respostas de cada um destes agrupamentos de professores. 

Registámos também que existe uma clara tendência para resultados mais 

satisfatórios relativos às respostas dos professores generalistas e menos satisfatórios dos 

professores de humanidades e de ciências exatas, sendo que os de ciências exatas são 

aqueles que parecem mais preocupados e com atitudes menos favoráveis à inclusão. São 

também aqueles que apresentam perceções de autoeficácia mais baixas. A este respeito 

recordamos Avramidis et. al (2000) quando referem que os estudos realizados 

demonstram que os docentes que realizaram cursos de ciências apresentam atitudes 

significativamente menos positivas face à inclusão, em comparação com os grupos de 

docentes que realizaram cursos de humanidades. Alghazo et. al., (2003) referem 

também resultados idênticos em entrevistas que realizaram a docentes do ensino 

superior.  

Já os grupos de generalistas têm a ver com aspetos que já debatemos, 

nomeadamente aqueles que estão relacionados com a educação especial e com o facto 

de os professores da educação pré-escolar e do primeiro ciclo terem uma formação 

generalista e trabalharem em monodocência. 

Importa referir que encontrámos nos resultados uma evidência sobre a qual 

parece não haver resultados de outros estudos, e que se relaciona com os docentes de 

artes que, no nosso estudo revelam ser professores bastante entusiastas relativamente ao 

processo inclusivo. Como dissemos foi o grupo dos generalistas que se evidenciou com 
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resultados mais destacados em todos os fatores das duas escalas. No entanto, devemos 

referir que os professores de artes apresentarem resultados muito semelhantes, sendo até 

superiores aos dos generalistas no que diz respeito ao fator 3 da escala TEIP (eficácia na 

gestão do comportamento). 

 

H4 - Existe diferença entre a expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e as 

crenças de autoeficácia relativamente à inclusão, consoante os níveis de 

habilitações e formação dos professores. 

 

Devemos desde já afirmar que, em relação às habilitações, a hipótese não se 

confirma. Na verdade os resultados demonstraram-nos não haver diferenças 

significativas neste aspeto. 

Aprofundando a questão, julgamos que o resultado tem a ver com o facto, que já 

referenciámos, de a grande maioria dos docentes ser licenciada. Na verdade as 

frequências relativas a mestrado e doutoramento são tão baixas que não seria sequer 

pertinente explorar mais esta questão. Já quanto ao nível de formação no ensino de 

alunos com NEE, os resultados são completamente diferentes pois existem diferenças 

significativas entre as respostas dos docentes que consideraram não ter tido formação ou 

os que consideraram ter um nível médio e elevado e de formação. 

Após termos recolhido os resultados, concluímos que deveríamos ter definido 

duas hipóteses, separando as variáveis habilitações e formação. Verificar-se-ia variável 

relacionada com a formação e não se verificaria a variável relacionada com as 

habilitações dos docentes. 

Como referimos, não é surpreendente que a formação produza diferenças na 

forma como os docentes percecionam as suas atitudes, sentimentos, preocupações e 

autoeficácia, relativamente à inclusão (Ainscow, 1995; Meijer, 2003; Schön, 1998;  

Tiballi, 2003). 

Uma vez que os resultados obtidos no que diz respeito às diferenças de resposta, 

consoante o nível de formação, foram tão vincados, tivemos curiosidade de aprofundar a 

questão e, através da aplicação do coeficiente de correlação de Spearman, ficámos a 

perceber que existe uma correlação positiva, embora baixa, no que respeita aos fatores 3 

da SACIE e 3 da TEIP. Quanto aos restantes fatores, verifica-se haver uma correlação 

positiva mais expressiva, de grau médio. 
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H5 - Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão e um nível mais 

elevado de experiência dos professores.  

 

Para confirmarmos a H5, procedemos à análise dos dados, recorrendo também à 

aplicação do coeficiente de correlação de Spearman, tendo obtido resultados que nos 

indicam haver uma relação positiva entre o grau de experiência dos professores e as 

suas respostas nos três fatores de cada uma das escalas. 

Curiosamente, e tal como aconteceu relativamente à formação, nos fatores 3 da 

SACIE e 3 da TEIP, a correlação é positiva mas baixa, enquanto nos restantes fatores 

ela continua a ser positiva, mas mais elevada. 

Refletindo sobre os resultados, concluímos que o grau de formação e de 

experiência dos docentes interfere claramente nas suas respostas, sendo que de uma 

forma mais ligeira nas preocupações e na perceção de eficácia na gestão de 

comportamentos disruptivos e mais acentuada nos sentimentos, atitudes e perceções de 

autoeficácia na aplicação de estratégias inclusivas na colaboração. A formação e a 

experiência podem relacionar-se com as preocupações, mas não de uma forma tão linear 

como com as atitudes ou com os sentimentos, ou mesmo com as perceções de 

autoeficácia que se relacionam com metodologias ou práticas específicas com alunos 

com NEE. Do mesmo modo, podemos inferir que, no que respeita à gestão de 

comportamentos na sala de aula, a experiência e a formação específica no ensino de 

alunos com NEE, não se materializa numa correlação forte. Conseguimos compreender 

que se trata de competências que, embora afins, não são necessariamente relacionadas, 

ou diretamente relacionadas. A gestão de comportamento é uma competência dos 

docentes em geral e, não apenas dos professores de educação especial ou daqueles que 

têm alunos com NEE.  

As preocupações estão, no nosso entender, relacionadas com a formação, mas de 

uma forma inversa, pois se o docente é melhor formado e mais experiente não apresenta 

preocupações tão fortes relativamente ao processo inclusivo. 

Os resultados vieram comprovar também que os professores mais experientes e 

melhor formados, são os professores que apresentam atitudes mais positivas em relação 

à inclusão e, do mesmo modo, estão cientes de que são capazes de desenvolver 

estratégias diversificadas, e portanto inclusivas. 
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Também estes professores revelam estar convencidos de que conseguem 

desenvolver um trabalho colaborativo, tanto com técnicos da escola como da 

comunidade, de modo a responder às necessidades apresentadas pelos alunos com NEE. 

A questão da colaboração entre agentes da inclusão é frequentemente levantada na 

literatura especializada, sendo consensual que o trabalho mais profícuo é o que é 

desenvolvido em parceria (Thomas, 1985; Ward et al., 1994; Ward & Le Dean, 1996; 

Cook et al., 1999; Fullan & Hargreaves, 2001; Sil, 2004; Rose & Forlin, 2010; Barata et 

al, 2011; Forlin et. al., 2011). 

Como vimos anteriormente, muitos foram já os estudos que comprovaram a 

importância da formação e, do mesmo modo, a experiência encontra-se frequentemente 

como fator determinante na construção de escolas realmente inclusivas (Clough & 

Lindsay, 1991; Bzuneck, 1996; LeRoy & Simpson, 1996; Wall, 2002). 

Aliás, como refere Allport (1935, cit. in Lima, 2002: p. 188), a própria atitude, 

por definição é “um estado de preparação mental ou neural, organizado através da 

experiência”. A experiência anterior e conhecimento sobre os alunos com NEE são pois 

condições diretamente relacionadas com melhores prestações profissionais e melhores 

sentimentos de bem-estar por parte dos professores no que diz respeito à inclusão. E, 

consequentemente, os professores que possuem atitudes positivas quanto à inclusão 

tendem a usar estratégias de ensino que lhes permitem atender às diferenças individuais 

(Forlin et. al., 2011). 

Como refere Rodrigues (2007: p. 19), “é fundamental que os professores do 

ensino regular e de Educação Especial conheçam, em diferido e também por 

experiência própria, situações em que uma adequada modificação do currículo e das 

condições de aprendizagem conseguiram eliminar barreiras à aprendizagem e 

promover a aquisição, pelos alunos, de novos saberes e competências”.  

 

H6 - Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão e um domínio 

mais elevado da legislação por parte dos professores.  

 

Nesta hipótese, verifica-se uma relação positiva entre o nível de conhecimento 

da legislação e as respostas relacionadas com todos os fatores das duas escalas. Através 

do coeficiente de correlação de Spearman, constatámos haver uma correlação média e 

elevada entre a maioria das variáveis em causa. 
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A relação entre o nível de conhecimento da legislação sobre inclusão e as 

preocupações dos docentes é menos elevado, como aliás seria de esperar se partirmos do 

pressuposto de que maior informação gera menos preocupação. 

Realmente significativas são as relações entre o conhecimento da legislação e as 

atitudes, bem como a eficácia na colaboração. Trata-se de uma forte relação que, em 

nossa opinião se justifica pelo conhecimento que gera confiança. Um professor mais 

confiante é o professor que apresenta também uma atitude mais positiva e que está 

disposto a trabalhar com outros profissionais para que os seus alunos tenham as 

respostas que lhes são devidas por direito. 

Embora também fortemente relacionados, os fatores que se prendem com 

estratégias, sejam elas de lecionação ou de gestão de comportamento, não apresentam 

resultados tão expressivos, possivelmente porque o conhecimento da legislação não é 

um fator que influencie tão fortemente a vertente pedagógica. 

Relativamente a este aspeto, recordamos que Forlin et. al. (2011) referem ter 

descoberto que aumentar o conhecimento sobre a legislação e políticas relativas à 

inclusão melhora a confiança e ajuda a responder às preocupações dos docentes 

relativamente ao stresse associado ao facto de ter alunos com deficiência nas suas salas 

de aula. Ora, se o conhecimento da legislação faz com que os docentes se sintam mais à 

vontade no processo inclusivo, significa também que demonstram atitudes mais 

positivas. 

Para Subban & Sharm (2006), o conhecimento da lei influencia as atitudes dos 

professores e reforça os seus sentimentos e sensação de capacidades relativamente à 

inclusão de alunos com deficiência em salas de aula regulares. Quando os professores 

estão conscientes da realidade educacional/legal, eles conseguem adequar melhor o seu 

papel e desenvolver a sua perceção de autoeficácia (Abatzidou et. al., 2012). 

 

H7 - Existe uma relação positiva entre a expressão de sentimentos, atitudes, 

preocupações e as crenças de autoeficácia relativamente à inclusão e um maior 

grau de confiança para ensinar alunos com necessidades educativas especiais por 

parte dos professores.  

 

Como atrás nos foi dado observar a hipótese confirma-se, uma vez que existe 

uma relação positiva, comprovada através do teste de coeficiente de relação de 
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Spearman. Aliás, existem também fortes diferenças nas respostas dos docentes que 

identificaram graus de confiança diversos. 

Consideramos que a confiança, habitualmente, está relacionada com a formação, 

informação e experiência e, por isso, nos parece interessante verificar que no que diz 

respeito às preocupações existe uma relação bastante mais forte do que nas hipóteses 

que analisámos anteriormente. Isso permite-nos afirmar que os docentes que se sentem 

mais confiantes são aqueles que sentem menos preocupação e, de igual modo, se sentem 

mais confiantes e julgam conseguir gerir melhor o comportamento dos alunos dentro da 

sala de aula. 

Os resultados comprovam existir uma correlação elevada no que diz respeito a 

esta variável e as atitudes, a eficácia na aplicação de estratégias e a eficácia na 

colaboração. Ou seja, é claro que um docente que se sente mais confiante, sente também 

que é capaz de desenvolver estratégias inclusivas que passam por um trabalho 

colaborativo. Estes são os docentes que também apresentam atitudes mais favoráveis à 

inclusão. 

Parece-nos que não devemos esquecer que a confiança não é um processo que 

dependa apenas das competências pessoais, mas das competências, atitudes e condições 

de cada contexto (Guskfy, 1987; Booth, 1995; Ainscow, 1998; Filidoro, 2001; Verdugo, 

2009).  

Como já oportunamente referimos, as preocupações com a formação adequada e 

a consequente segurança nas suas competências e perceção da autoeficácia é talvez a 

maior preocupação dos professores quando expostos em contextos inclusivos (Bornman 

& Donohue, 2013; Santos, 2008). A este propósito, citaríamos de novo Morgado (2003: 

p. 45) quando refere que “o desenvolvimento de um modelo inclusivo para as escolas 

radica também de forma muito nítida numa perspetiva ecológica envolvendo diferentes 

entidades numa rede de interdependência”. 

A relação entre o grau de confiança nas suas próprias competências e a as 

perceções de eficácia dos docentes tem sido também estudada por diversos autores 

(LeRoy & Simpson, 1996; Antoniou et. al., 2006; Schwarzer & Hallum; 2008; Klassen 

& Chiu, 2010; Forlin et. al., 2011). Sabemos que não só os docentes conseguem 

melhores resultados com os seus alunos, como também conseguem fazer com que 

outros docentes ou técnicos com quem trabalhem acabem por beneficiar também do 

entusiasmo e confiança que eles conseguem transmitir. Esta particularidade parece-nos 
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de todo encorajadora para quem se interessa por construir uma escola geradora de 

confiança e atitudes positivas no futuro e, por isso, na inclusão. 

 

H8 - Existe uma relação positiva entre os sentimentos expressos pelos professores 

em relação à inclusão e as suas perceções de autoeficácia, nomeadamente na 

utilização de estratégias diferenciadas, estratégias de colaboração, e controlo de 

comportamentos desviantes em contexto inclusivo 

 

Os testes demonstraram haver uma relação positiva entre os sentimentos (fator 1 

da escala SACIE) e as perceções de autoeficácia (fatores 1,2 e 3 da escala TEIP) 

expressos nas respostas dos professores. Os resultados que obtivemos comprovaram que 

a resposta é verdadeira, uma vez que, através do teste do coeficiente de correlação de 

Spearman, conseguimos perceber que existe uma correlação entre os quatro fatores de 

valores considerados médios. 

Na verdade, os sentimentos, como referimos na parte teórica, são expressões 

afetivas que se apoiam na emoção e na cognição humana (Damásio, 2004; Santos, 

2008), enquanto as perceções de autoeficácia podem ser entendidas como julgamentos 

sobre as próprias capacidades (Bandura, 1986, 1993), não sendo, por isso difícil 

compreender a forte relação que existe entre as variáveis em questão. 

Fatores como a ansiedade, os sentimentos de bem-estar ou conforto influenciam 

de forma bastante vincada os sentimentos que os professores podem expressar sobre o 

processo inclusivo (Bandura, 1986, 1993; Forlin, 2001; Ross & Bruce, 2007). Portanto, 

a relação que encontrámos entre a expressão de sentimentos e as perceções de 

autoeficácia justificam-se na medida em que a eficácia pessoal é a expressão de um 

comportamento funcional, influenciado também por elementos externos, como o 

comportamento dos alunos, as condições do meio ambiente, o tempo e o espaço 

(Ashton, 1985; Guskfy, 1987). 

Por isso se justifica que o valor mais alto obtido nos nossos resultados é o da 

correlação positiva entre os sentimentos e a eficácia na colaboração, uma vez que este 

fator se centra nas relações do professor com outros agentes, sendo estes profissionais, 

familiares ou outros. Os professores que expressam sentimentos mais otimistas são os 

que utilizam estratégias mais adaptadas aos seus alunos e que têm mais facilidade em 

relacionar-se em trabalho cooperativo, obtendo resultados mais otimistas e melhores 

índices de eficácia. A relação entre sentimentos e eficácia também implica a reflexão 
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sobre a tarefa, sobre o ato pedagógico, resultando em professores com maior facilidade 

em interpretar e compreender a prática da escola inclusiva (Minke et al., 1996; Schon, 

1998; Ross & Bruce, 2007, Campanudo, 2009). 

A confirmação da H8 vem, pois, reforçar a nossa suposição de que a forma 

como os decentes encaram a presença de alunos com NEE, muitos deles decorrentes de 

deficiências, influencia de forma decisiva as perceções que têm sobre a sua eficácia 

enquanto professores destes alunos. Por outro lado, vimos também anteriormente que a 

autoeficácia se relaciona de forma bastante forte com a confiança que os professores 

sentem nas suas competências enquanto professores inclusivos. A correlação entre 

confiança e eficácia na colaboração foi também das mais fortes obtidas nos dados do 

nosso estudo. É interessante termos comprovado a forte relação entre confiança, 

sentimentos e trabalho colaborativo. 

A atitude pode considerar-se como um estado de preparação mental e a 

autoeficácia é um julgamento sobre as nossas próprias competências e  sobre o nosso 

desempenho profissional (Bandura, 1993; Tedesco, 1999; Lima, 2002).  

 

H9 - Existe uma relação positiva entre as atitudes expressas pelos professores em 

relação à inclusão e as suas perceções de autoeficácia, nomeadamente na utilização 

de estratégias diferenciadas, estratégias de colaboração, e controlo de 

comportamentos desviantes em contexto inclusivo.  

 

Como atrás referenciámos, confirma-se haver relações significativas entre a 

expressão das atitudes dos professores e as suas perceções de autoeficácia. Os 

resultados demonstram que existem correlações de grau médio, sendo as mais fortes 

entre as atitudes e a utilização de estratégias diferenciadas, bem como as estratégias de 

colaboração. 

Por definição, diríamos que a confirmação desta hipótese vem ao encontro da 

relação entre os mecanismos que intervêm na formação da atitude, enquanto ideia, 

emoção e ação, bem como com as perceções de eficácia em encontrar estratégias 

adequadas aos alunos com NEE, uma vez que a perceção de autoeficácia também passa 

por um controlo comportamental que é percebido pelos professores (Verdugo Randol). 

A atitude dos professores é fundamental no desenvolvimento do processo de 

ensino aprendizagem, influenciando, portanto, a prática educativa. Por outro lado, a 

autoeficácia é uma crença baseada na influência que o professor é capaz de ter na 
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aprendizagem e no sucesso de cada aluno (Ritter, 1989; Tedesco, 1999; O’Donughue & 

Chalmers, 2000; Rief & Heinburge, 2000; Weisel & Dror, 2006). Ora, é pois 

compreensível a razão pela qual a relação entre a atitude dos professores relativamente à 

escola inclusiva faz depender, ou influencia, as suas crenças de autoeficácia, neste caso 

a eficácia na utilização de estratégias diferenciadas, capazes de responder às 

necessidades de cada aluno em particular. 

A relação da variável atitudes é também muito forte com a variável eficácia na 

colaboração. Em nossa opinião, justifica-se esta relação positiva uma vez que as atitudes 

se baseiam em conceções que os professores vão construindo e que, como sabemos, 

fazem resultar, ou não, o processo inclusivo (O’Donughue & Chalmers, 2000; Sharma 

et. al. 2012). O processo inclusivo passa pela construção de uma rede de apoios que se 

articula e funciona em conjunto de modo a poderem ser encontradas as soluções mais 

convenientes, nem sempre as mais fáceis. 

Recordamos que o fator atitudes está também fortemente correlacionado com a 

confiança e a experiência, sugerindo, por isso, que a relação entre todas estas variáveis é 

imprescindível para que os docentes se sintam preparados para lecionarem a alunos com 

NEE. 

Entendemos que as variáveis que estudámos na nossa investigação são 

consequentes, agindo numa cadeia que passa primeiramente pelas competências 

necessárias (formação, confiança, conhecimento, experiência) para a formação de 

atitudes, sentimentos ou preocupações que irão resultar em docentes mais ou menos 

eficazes. 

 

H10 - Existe uma relação positiva entre as preocupações expressas pelos 

professores em relação à inclusão e as suas perceções de autoeficácia, 

nomeadamente na utilização de estratégias diferenciadas, estratégias de 

colaboração, e controlo de comportamentos desviantes em contexto inclusivo. 

 

Para verificar a hipótese, aplicámos o teste do coeficiente de correlação de 

Spearman que nos permitiu verificar a existência de uma relação positiva entre as 

preocupações expressas pelos docentes em relação à inclusão e as suas perceções de 

autoeficácia, seja na utilização de estratégias diferenciadas, na utilização de estratégias 

colaborativas, ou na competência para controlar comportamentos disruptivos na sala de 

aula. 



Discussão dos Resultados 

248 

 

Porém, os valores obtidos revelam ser uma correlação não tão forte como a 

demonstrada nas H8 e H9.   

Na verdade, poderia surpreender-nos esta relação positiva entre preocupações e 

crenças de autoeficácia. Aparentemente, um professor preocupado não apresentará 

níveis de autoeficácia elevados. Porém, ao fazermos a revisão da literatura sobre estas 

matérias, percebemos que as preocupações dos docentes não têm a ver apenas com 

insegurança nas suas competências profissionais. 

De um modo geral, os professores, e no que diz respeito à educação de alunos 

com NEE, apresentam preocupações relacionadas com falta de recursos, com falta de 

cooperação institucional ou entre colegas e famílias, com a falta de legislação ou 

legislação inadequada e com falta de apoios da comunidade em geral (Scruggs & 

Mastropieri, 1996; Bzuneck, 2000; Forlin & Chambers, 2011). Ora, essas preocupações, 

são situadas no contexto em que os professores trabalham e não percecionadas como 

uma variável psicológica distinta e inerente ao próprio professor (Bandura, 1997).  

Compreende-se, pois, que as crenças de autoeficácia não estejam inversamente 

relacionadas com as preocupações, uma vez que grande parte dessas preocupações são 

alheias à ação do professor.  

Verificámos, no entanto que a relação entre a variável preocupações e 

autoeficácia não é tão vincada quanto as que observámos anteriormente (sentimentos e 

atitudes). Cremos que isso se deve à outra vertente das preocupações dos professores. 

As preocupações que se relacionam com a falta de formação, a falta de tempo, o 

possível aumento do volume de trabalho e maior responsabilização pelo sucesso dos 

alunos (Scruggs & Mastropieri, 1996; Bzuneck, 2000; Sharma et. al., 2007; Forlin & 

Chambers, 2011). Ao contrário das que referimos anteriormente, este tipo de 

preocupações é inerente ao próprio professor. Na verdade o professor não se preocupa 

com a sua competência, mas com a falta de condições para a melhorar e adequar ao 

contexto inclusivo. Um professor que não é formado convenientemente ou não é capaz 

de gerir o seu tempo, é um professor que tende a ser inseguro e, portanto a ter perceções 

mais baixas de autoeficácia. 

Uma baixa perceção de autoeficácia é contagiosa, ou seja, consegue influenciar 

quem está à sua volta, resultando em dúvidas que os professores podem sentir quanto às 

suas competências pedagógicas. Recordamos que a autoeficácia é a função mais 

poderosa na criação de condições de sucesso para os alunos (Tschannen-Moranet et. al., 

1998; Sharma et. al., 2007; Forlin & Chambers, 2011). 
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Podemos pois compreender que a relação entre as preocupações e a autoeficácia 

apresenta uma dualidade de fatores em jogo que pode ser a responsável pela menos forte 

relação positiva entre as variáveis em causa. 

Bandura (1997) é positivo quando refere que a autoeficácia é uma crença voltada 

para o futuro, ou seja, projetada nas ações futuras do professor. As preocupações são, 

por seu lado, também uma projeção das dificuldades que se colocam ao professor na 

prática da inclusão. Deste modo, podemos decerto afirmar que é necessário o processo 

de auto-persuasão do professor de modo a libertá-lo das preocupações que interferem na 

sua crença de eficácia. 

Para além de termos correlacionado cada um dos fatores das duas escalas, 

procedemos também ao teste do coeficiente de correlação de Spearman para as duas 

escalas em bloco, ou seja, para a verificação da H11 que supõe haver uma relação 

positiva entre as duas escalas. 

Existe uma relação positiva e elevada entre as respostas às questões da escala 

SACIE e as respostas às questões da escala TEIP. Na verdade, não nos parece 

surpreendente esta relação tão vincada, uma vez que, como temos vindo a debater na 

discussão das hipóteses anteriores, existem razões fortes para que a expressão de 

sentimentos, atitudes e preocupações dos professores sobre a escola inclusiva estejam 

intimamente relacionadas com as suas perceções de autoeficácia, ao nível das 

estratégias pedagógicas, das estratégias colaborativas e ainda da sua capacidade de 

gestão de comportamentos disruptivos em sala de aula. 

 

H11 - Existe uma relação positiva entre os sentimentos, atitudes e preocupações 

expressos pelos professores em relação à inclusão e as suas perceções de 

autoeficácia, nomeadamente na utilização de estratégias diferenciadas, estratégias 

de colaboração, e controlo de comportamentos desviantes em contexto inclusivo. 

 

Esta hipótese confirma a relação que existe entre cada um dos fatores em 

particular, que como vimos sai reforçada quando analisada em conjunto. De referir que, 

para nós, foram menos surpreendentes os resultados relacionados com a escala SACIE, 

talvez por já existir bastante literatura sobre os seus fatores, do que os resultados obtidos 

através das respostas à escala TEIP. As perceções de autoeficácia, menos exploradas na 

literatura, tornaram-se mais interessantes para nós, especialmente nas relações 

estabelecidas com as outras variáveis identificadas no nosso estudo. Podemos afirmar 
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que concordamos com Bandura (1997) quando defende que autoconfiança é algo que 

merece estudos mais numerosos e aprofundados, até pela importância que apresenta, 

tanto na área que estudamos, como noutras áreas relacionadas com a docência. 

 

H12 - Existem diferenças na expressão de sentimentos, atitudes, preocupações e 

nas crenças de autoeficácia relativamente à inclusão consoante os professores 

sejam de educação especial ou de ensino regular.  

 

No que diz respeito a esta última hipótese, verifica-se que existem diferenças 

significativas entre as respostas obtidas por parte de professores de educação especial, 

comparativamente às obtidas por parte dos professores do ensino regular. Tanto 

relativamente à escala SACIE, como relativamente à escala TEIP, as diferenças são 

significativas, apresentando os docentes de educação especial índices mais elevados do 

que os seus colegas do ensino regular. 

Como atrás referimos, são conhecidos muitos estudos (Center & Ward, 1987; 

Clough & Lindsay, 1991) que tendem a reforçar a ideia de que as qualificações de 

educação especial adquiridas em cursos de formação inicial ou formação contínua estão 

relacionadas com menor resistência à prática inclusiva. 

Muitos são os autores (Shimman,1990; Beh-Pajooh, 1992; Schalock & Verdugo, 

2002; Meijer, 2003; Coutsocostas & Alborz, 2010; Bornman & Donohue, 2013) que 

conseguem relacionar atitudes e práticas mais positivas com a formação, nomeadamente 

a formação especializada. 

Para concluir esta reflexão, poderíamos afirmar que a amostra revelou ser 

equilibrada no que respeita ao género, nível de ensino e grupo de recrutamento. Não foi 

equilibrada no que respeita à idade e às habilitações profissionais. Revelou, porém, ser 

uma amostra bastante interessante no que diz respeito às caraterísticas relacionadas com 

a experiência, confiança, conhecimento da legislação e formação relativa à inclusão. 

Os estudos de fiabilidade das escalas usadas revelaram estarmos perante dados 

confiáveis, uma vez que tanto num caso, como no outro, os resultados foram muito 

bons. 

Das hipóteses colocadas, verificaram-se as que pressupunham haver diferenças 

nas respostas aos fatores das duas escalas consoante o género, a formação inicial, a 

formação, o conhecimento da legislação, o grau de confiança e a experiência em ensinar 

alunos com NEE e não se verificaram as que pressupunham haver diferenças nas 
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respostas aos fatores das duas escalas consoante a idade e as habilitações profissionais. 

Do mesmo modo se confirmaram as hipóteses que supunham haver uma relação 

positiva entre cada um dos fatores da escala SACIE (sentimentos, atitudes e 

preocupações) e os fatores da escala TEIP (autoeficácia), bem como a hipótese que 

presumia haver uma relação positiva entre as duas escalas individualmente. 

Considerámos muito interessante verificar que as competências dos docentes no 

que diz respeito a conhecimento de legislação, formação específica, confiança e 

experiência estão intimamente relacionadas com a expressão de sentimentos, atitudes e 

preocupações, bem como com as perceções de autoeficácia dos docentes. 

Por outro lado, é também muito importante constatar a relação que existe entre 

os sentimentos e a perceção de autoeficácia, as atitudes e a perceção de autoeficácia e as 

preocupações e a perceção de autoeficácia. A confirmação de uma relação positiva em 

todos estes casos, levou-nos a explorar alguns aspetos que julgamos terem vindo 

enriquecer o nosso estudo, nomeadamente a possibilidade de equacionarmos as 

perceções de autoeficácia como, não só um indicador da confiança como professores 

inclusivos, mas também como um caminho que necessita de ser explorado, 

relacionando-o com tradicionais indicadores de práticas inclusivas. 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

 

segunda parte do nosso trabalho é constituída por um único capítulo 

no qual é explanada, em primeiro lugar, a metodologia que utilizámos 

no nosso estudo. Optámos por uma metodologia quantitativa, uma 

vez que usámos como técnica de recolha de dados o questionário, com o objetivo geral 

de conhecer asa perceções dos professores relativas ao trabalho a desenvolver em 

classes que têm incluídos alunos com necessidades educativas especiais. 

 As variáveis em presença no nosso estudo foram apresentadas no primeiro ponto 

e relacionam-se com as caraterísticas sociodemográficas da amostra, bem como 

competências identificadas, como formação, experiência, conhecimento da legislação e 

confiança no ensino de alunos com NEE, bem como as relativas aos fatores 

identificados em cada uma das escalas que usámos como instrumentos de recolha de 

dados. 

 Colocámos doze hipóteses que viemos a verificar na segunda parte do capítulo. 

Os instrumentos de recolha de dados são duas escalas, a Sentiments, Attitudes & 

Concerns about Inclusive Education (SACIE) e a Teacher Efficacy for Inclusive 

Practices (TEIP). O conjunto das duas escalas e o questionário de caraterização 

sociodemográfica compôs o questionário que colocámos online, tendo sido respondido 

A 
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por um total de 617 docentes de diversos níveis de ensino e diversos grupos de 

recrutamento. 

 A amostra corresponde ao resultado da fórmula de cálculo de amostras para 

populações finitas, tendo considerado que o número de docentes em funções na Região 

Centro de Portugal era, no ano letivo transato de 22998. 

 No ponto dois e três deste terceiro capítulo apresentamos e debatemos os 

resultados obtidos. Procedemos à verificação das hipóteses que colocámos à luz dos 

resultados obtidos através do nosso instrumento de recolha de dados. 

 Verificámos assim que a maioria das hipóteses se verificou, à exceção apenas 

das hipóteses que presumiam haver relações significativas entre as respostas de 

professores com idades diferentes e habilitações diferentes. Consideramos que, depois 

de termos analisado a caraterização da amostra, é perfeitamente compreensível este 

resultado, uma vez que ela é maioritariamente constituída por professores licenciados, 

com quarenta ou mais anos de idade. 

 A nossa amostra revelou-se bastante equilibrada, já que acompanha todas as 

tendências inerentes à população que pretende representar. È constituída por um numero 

bastante mais expressivo de mulheres do que de homens e trata-se de um grupo de 

professores com bastante formação e experiência na educação de alunos com NEE. 

Julgamos que, por isso, são também docentes que, na sua maioria, se sentem 

competentes para ensinar aquele tipo de alunos. 

 As escalas que utilizámos (SACIE e TEIP) demostraram níveis de fiabilidade 

bons e muito bons, o que nos deixou tranquilos relativamente à fiabilidade dos dados 

obtidos. Os resultados permitiram-nos verificar que os docentes que têm mais 

experiência, formação, conhecimento da legislação e grau de confiança mais elevado, 

relativamente ao ensino de alunos com NEE, são aqueles que apresentam atitudes mais 

positivas no que diz respeito à sua inclusão no sistema regular, bem como apresentam 

menos preocupações com o processo inclusiva e ainda se sentem mais eficazes no seu 

papel de professores deste tipo de alunos. 

 Observámos também que as variáveis sentimentos, atitudes, preocupações e 

autoeficácia se relacionam entre si, verificando-se uma relação positiva entre todas elas, 

sendo inversa relativamente às preocupações. 

 O nosso estudo revelou ainda que a questão da formação dos professores, seja 

ela contínua no caso dos professores do ensino regular, ou aprofundada no caso dos 
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professores de educação especial, é muito importante e o seu impacto na construção da 

escola inclusiva necessita de ser melhor e mais aprofundadamente estudado. 

 Terminamos este capítulo evidenciando que os resultados que obtivemos vão ao 

encontro dos que têm sido obtidos em estudos feitos juto de professores um pouco por 

todo o mundo, o que significa que as pereções dos professores sobre a sua própria ação 

na prática da educação inclusiva dependem de fatores que nada parecem ter a ver com a 

situação geográfica. Os diferentes contextos culturais e socioeconómicos podem 

influenciar as condições em que se pratica a educação inclusiva, mas a ação dos 

docentes continua ser condicionada por preocupações, atitudes e sentimentos, 

construídos a partir de pressupostos comuns. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Considerações finais: 

 

O objetivo geral do nosso estudo refere-se ao conhecimento das perceções dos 

professores relativas ao trabalho a desenvolver em classes que têm incluídos alunos com 

NEE. Os objetivos específicos referem-se, em particular, ao estudo dos sentimentos, 

atitudes, preocupações e perceções de autoeficácia e a sua relação com o desempenho 

dos professores na escola inclusiva. 

Chegados ao momento de tecer as conclusões do nosso estudo, recordamos, os 

conceitos debatidos na revisão de literatura, nomeadamente o conceito de inclusão que 

pode ser tão vasto e diversificado quanto vasta e diversificada é a teia social em que se 

move o ser humano. Trata-se de um constructo que é inerente à condição de ser pessoa, 

pelo que a escola inclusiva será aquela que é capaz de educar todos com sucesso, 

respeitando as diferenças individuais de cada um dos seus alunos e de cada um dos seus 

professores e colaboradores. 

Como vimos, a escola inclusiva é essencialmente uma escola onde se respeitam 

e valorizam diferenças, onde o trabalho se desenvolve em cooperação e onde, juntos, os 

envolvidos no processo de inclusão, criam as condições de sucesso. Esta é a escola que 

interage com o contexto onde se inclui, registando-se uma tendência para se 

influenciarem mutuamente, contexto e escola, de modo a produzirem uma prática 

inclusiva cada vez mais eficaz. 

Juntos estão os alunos e suas famílias, os elementos da comunidade alargada, os 

colaboradores e decisores das escolas e, como não poderia deixar de ser, os professores, 

colocados em local de destaque. Espera-se dos professores que cumpram eficazmente o 

seu papel, ou seja que ensinem e eduquem com sucesso, que trabalhem o currículo e que 

o adaptem a cada aluno em particular, selecionando as estratégias pedagógicas 

adequadas, de modo a que todos os alunos aprendam os conteúdos académicos e 

educacionais, apropriando-se deles e adequando-os à sua realidade. No entanto, e como 

viemos discutindo, os professores não são seres automatizados ou programáveis, 
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apresentam comportamentos, atitudes, sentimentos, preocupações, dificuldades e 

facilidades de todas as ordens. O estudo de como cada uma destas caraterísticas da 

classe docente pode impactar a prática pedagógica tem vindo a atrair as atenções da 

comunidade científica. Torna-se importante perceber como podem os professores sentir-

se relativamente ao que se espera deles, bem como ao que pensam sobre a eficácia das 

suas competências e dos seus métodos. Nas perceções, atitudes e comportamentos pode 

residir o aspeto mais importante para o sucesso da escola inclusiva e, 

consequentemente, para o sucesso de todos os alunos.  

Uma questão que emerge também da nossa discussão é a formação dos docentes 

para pedagogias inclusivas, uma vez que se entende que, tendo mudado a escola para 

uma perspetiva cada vez menos tradicionalista, os modelos pedagógicos também devem 

acompanhar esta mudança, necessitando os professores de formação adequada ao que 

verdadeiramente se pretende para a escola. 

Aliás, as questões ligadas à formação, aos recursos e aos apoios da comunidade 

são as que mais têm sido usadas pelos próprios professores para colocar em causa a 

escola inclusiva. Diversos foram os autores que citámos ao longo do nosso estudo, que 

colocam a solução do lado dos professores, mais concretamente do trabalho 

colaborativo, de um verdadeiro trabalho de equipa, em que cada elemento, pertencendo 

ou não à escola, se compromete seriamente a contribuir para o sucesso do plano em 

causa. Mas, mesmo concordando que não cabe unicamente aos professores a construção 

e o sucesso da escola inclusiva, julgamos que é cada vez mais importante conhecermos 

melhor a classe docente e a sua perspetiva sobre a problemática. Estamos crentes de que 

é a partir desse conhecimento e consciencialização que se pode partir para decisões, 

mais ou menos macro, que garantam o equilíbrio entre o prescrito e o praticado. 

Vimos que as atitudes dos professores relativamente à inclusão são fundamentais 

para a escola em geral e para o aluno em particular. As atitudes divergem relativamente 

a variáveis que têm a ver com idade, género, formação inicial e formação contínua, 

experiência e mesmo o tipo de alunos que se pretende incluir. 

Os professores, ao refletirem sobre os seus sentimentos, atitudes e preocupações, 

devolvem-nos uma análise que importa trabalhar e tornar útil para a construção da 

escola inclusiva.  

Na realidade a escola precisa de conhecer a forma como a eficácia dos 

professores é vista por eles próprios porque, numa escola que se quer ver como 
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inclusiva, é fundamental que cada agente esteja convencido de que é capaz e, mais 

importante ainda, é um elemento imprescindível para tornar capazes os seus alunos. 

Verificámos que os docentes de graus de ensino mais básicos, como os 

educadores ou os professores de primeiro ciclo, são os que se declaram mais entusiastas 

da inclusão. As professoras, com formação generalista ou formação em artes, 

responderam de forma mais otimista às questões relacionadas com o ensino de alunos 

com NEE. Por outro lado, verificámos também que a experiência, a formação, o 

conhecimento da legislação e a confiança, estão diretamente relacionadas com a 

aceitação da escola inclusiva e inversamente relacionadas com as preocupações dos 

professores acerca dessa problemática. 

O indicador sociodemográfico idade permite-nos perceber que os professores 

mais velhos são os que se demonstraram menos preocupados e com perceções de 

autoeficácia mais elevados, relativamente à sua participação na educação inclusiva, 

sendo um dado que não coincide com outras investigações feitas sobre a mesma 

matéria. Como tivemos oportunidade de referir, julgamos que em Portugal, os docentes 

mais velhos são os que têm mais acesso à formação e um nível de experiência que lhes 

permite um conhecimento de causa que os torna mais confortáveis no processo 

inclusivo. Quanto à formação inicial de docentes, como vimos, esta pode influenciar a 

aceitação ou a participação dos docentes na prática da inclusão. De facto, o nosso estudo 

confirmou que os docentes de ciências exatas ou de humanidades se demonstraram 

menos concordantes e menos confiantes com a escola inclusiva. Voltamos a evidenciar 

que os docentes com formação em áreas artísticas revelaram ser mais confiantes e ter 

atitudes mais positivas a respeito da educação inclusiva. Esta questão em particular, 

remete-nos para a importância que os docentes atribuem à lecionação dos conteúdos 

curriculares e da sua apropriação como evidência do sucesso académico, uma vez que 

são os professores das chamadas áreas curriculares mais clássicas ou nobres, decerto 

mais exigentes em termos cognitivos, a demonstrarem-se mais preocupados com a 

escola inclusiva. 

Outro aspeto em que na nossa investigação nos chamou a atenção por ter 

emergido de forma bastante consistente é o da formação especializada. Em Portugal, os 

docentes de educação especial, especializados em três áreas distintas (deficiências 

mental e motora, visual e auditiva) iniciam o seu percurso com uma formação inicial 

numa área da docência, completando posteriormente os seus estudos em educação 

especial. O nosso estudo revelou-nos que, confirmando a expetativa de que estes 
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docentes seriam os mais entusiastas do processo inclusivo, nalguns aspetos, as 

diferenças entre estes docentes e os seus colegas do ensino regular foram muito tímidas, 

levantando, por isso, algumas questões que importava aprofundar sobre as razões que 

levam um grupo de docência altamente especializado a não se destacar dos outros 

grupos que, habitualmente, têm apenas formação em serviços na área da educação 

especial. 

Quando falamos de fatores como idade, género, formação inicial, formação 

contínua, experiência, nível de ensino, confiança ou grau de conhecimento da 

legislação, estamos a falar, na realidade, de variáveis que relacionamos com as variáveis 

sentimentos, atitudes, preocupações e perceções de autoeficácia, sendo o resultado dessa 

relação que nos permite afirmar se os docentes com esta ou outra caraterística 

concordam mais ou menos com a educação inclusiva.  

Contudo, ao relacionarmos as variáveis sentimentos, atitudes e preocupações 

com a autoeficácia, percebemos que as duas primeiras variáveis se relacionavam 

positivamente, enquanto a terceira (preocupações) se relacionava inversamente com a 

autoeficácia. Como variáveis de autoeficácia, estudámos as perceções que se relacionam 

com a eficácia na utilização de estratégias diferenciadas na sala de aula, com as 

estratégias de colaboração entre intervenientes no processo inclusivo e com a eficácia na 

gestão de comportamentos disruptivos em sala de aula. Tanto as variáveis relacionadas 

com as características dos professores, como as relacionadas com os sentimentos, 

atitudes e preocupações, ao serem correlacionadas com os três fatores de autoeficácia, 

revelaram resultados mais otimistas no que diz respeito, em primeiro lugar à eficácia 

das estratégias colaborativas, em segundo lugar à eficácia das estratégias diferenciadas e 

em terceiro lugar à eficácia na gestão de comportamentos na sala de aula. As estratégias 

de colaboração, todavia, foram as que pareceram ser mais fortemente influenciadas. 

Os docentes sentem-se mais eficazes nas estratégias que conseguem 

implementar para o trabalho colaborativo. Relembramos que o trabalho colaborativo 

tem emergido como uma boa prática, fundamental até para a construção da escola 

inclusiva. A nosso ver o trabalho colaborativo, que assenta nas relações que os 

professores conseguem estabelecer com outros intervenientes, sejam eles também 

docentes, técnicos, elementos da comunidade, familiares ou outros, está relacionado não 

só com a sua vontade de colaboração, mas com sentimentos e preocupações que os 

docentes sentem na sua prática. O trabalho colaborativo implica uma atitude que é 

conhecedora do discurso inclusivo e, sendo altamente produtivo, pode ser também um 
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pouco desresponsabilizador, uma vez que a responsabilidade deixa de ser individual e 

passa a ser coletiva. Parece-nos que estes aspetos são de considerar e, embora os dados 

que obtivemos não nos permitam afirmar, permitem-nos levantar a questão de forma 

sustentada. 

O discurso e a apropriação de conceitos da escola e educação inclusiva constitui 

um dos dilemas identificados por Norwich (cit. in: Marchesi, 2001), relacionando-se 

com a forma como os princípios da escola inclusiva descentraram a questão da 

deficiência, que era inerente ao aluno, e a recolocaram como algo que é inerente ao 

contexto.  

A abordagem da diferença foi também por nós identificada na primeira parte, 

como um dos pilares fundamentais da escola inclusiva. Acreditamos que a relação entre 

todos estes indicadores é bastante forte e influencia-os entre si. 

Recordamos que o segundo dilema de Norwich, é o dilema do currículo comum, 

assim como o segundo pilar da escola inclusiva é a relação do aluno com o currículo 

(Wang, 1994; Gallagher, 1995; Niza, 1996; Correia, 2003). Entendemos que as 

perceções de eficácia quanto a estratégias diferenciadas nas salas de aula inclusiva se 

relacionam diretamente com a questão curricular, trazendo-a à discussão como algo que 

é efetivamente central. A relação estabelecida entre a eficácia em estratégias 

diferenciadas e os sentimentos, as atitudes e as preocupações dos professores, bem 

como com as variáveis relacionadas com as suas caraterísticas é bastante forte, o que 

nos confirma, sem margem para dúvidas, que a questão curricular é central. Aliás, 

consideramos que nem outra coisa seria de esperar, uma vez que a maioria dos autores e 

estudiosos da escola inclusiva colocam esta questão como sendo a geradora de mais 

apreensão, por um lado, mas também aquela que provoca mudanças mais positivas, por 

outro. A educação inclusiva baseia-se precisamente na construção de estratégias 

pedagógicas que possam refletir a diversidade. 

Outro dos aspetos que o nosso estudo revelou foi a forte relação, embora menos 

expressiva do que as que focámos anteriormente, estabelecida entre todas as variáveis e 

a eficácia na gestão de comportamentos dentro da sala de aula. A questão do 

comportamento é, sem dúvida, central na educação inclusiva. As caraterísticas dos 

alunos com NEE provocam, num número elevado de ocasiões, problemas na 

manutenção de um comportamento adequado à sala de aula. Este aspeto tem sido, aliás, 

relacionado, em estudos feitos junto de professores, com a sua maior ou menos 

aceitação do modelo inclusivo.  
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A nosso ver, a questão do comportamento relaciona-se, como poderá ser fácil 

entender, com as questões do contexto. A sala de aula já não é um local de elites, mas o 

local onde todos os alunos vão para aprenderem em conjunto, independentemente da 

sua origem sociofamiliar, linguística ou de caraterísticas mais ou menos próximas do 

modelo de aluno tradicional. O princípio de todos aprenderem juntos continua a ser o 

principal legado da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). Este é, aliás, um 

princípio que se relaciona com as questões da igualdade, da equidade, da justiça, 

transformando-se pois numa questão de diretos humanos (Ballard, 1995). 

O contexto e a sua capacidade de proporcionar ambientes inclusivos é, na nossa 

opinião o terceiro pilar da inclusão. Poderia ser talvez um novo dilema, o dilema perante 

o qual os professores se podem interrogar, considerando que não vivem numa sociedade 

inclusiva, não foram educados numa escola inclusiva, mas têm como tarefa educar para 

a inclusão. 

Afirmamos que as bases da escola inclusiva se situam na lecionação do 

currículo, na descentração do aluno para a sua relação com esse mesmo currículo e no 

contexto como elemento determinante para o sucesso da educação inclusiva e, assim, o 

sucesso de todos os alunos. 

A aprendizagem de um currículo comum, feita em conjunto, em ambientes que 

respondem às necessidades de cada um relaciona-se com a ideia do ser humano imerso 

num contexto como um todo, corpo e mente, enquanto ser biológico e social (Sassaki, 

1999; Oliveira, 2005). Recordamos Popper (2009) ao defendermos a prevalência do 

contexto na valorização de um conhecimento baseado na discordância e no método 

crítico, desde que não se constituam como barreiras à construção do conhecimento. 

As preocupações dos professores que, como vimos, influenciam as suas atitudes 

relativamente à inclusão parecem estar, em grande parte, centradas na questão das 

estratégias e da sua competência profissional. Pede-se que desenvolvam uma pedagogia 

diversificada, significando um ensino individualizado que possa atender a diversidade, 

centrada em cada indivíduo (Verdugo, 2002). No entanto, assistimos a uma 

concordância generalizada quanto ao papel desempenhado pelos professores e o modo 

como são vistos socialmente e avaliados pelas estruturas das administrações centrais, 

regionais e locais, responsáveis pelas sucessivas reformas. Os professores habituaram-se 

a implementar reformas ditadas por alguém que se encontra acima, mesmo que estas 

sejam alvo da sua discordância, e concordando com Morgado (2003) importa referir que 

o papel dos professores confunde-se demasiadas vezes com o papel da própria escola. 
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É nesta posição de difícil controlo que os professores tentam implementar o 

modelo inclusivo, tendo consciência de que nenhuma opção metodológica, por si só, é 

suficiente para responder à diversidade apresentada pelos seus alunos. Tendo, portanto 

consciência que, embora possam ser os principais obreiros da inclusão, nunca poderão 

ser os únicos, sendo injusta a atribuição da responsabilidade pelo seu sucesso ou 

insucesso. 

Não poderíamos deixar de evidenciar algo que nos parece emergir de toda a 

nossa discussão, ou seja o papel que a prática e as conceções dos professores, enquanto 

principais agentes de inclusão, podem ter na construção do futuro da educação 

inclusiva. A mudança assenta numa nova ordem das coisas (Benavente, 1993; Thurler, 

1994). Falamos não só da mudança de estratégias dentro da escola, mas de uma 

dinâmica de ação alargada ao contexto. Referimo-nos à escola onde se encontram 

soluções que são resultado, não só da vontade de decisores externos, mas da prática dos 

atores internos. Trata-se de uma escola para todos em que se exige que os professores 

detenham as competências necessárias para inovarem na linha de um novo paradigma 

que visa proporcionar o sucesso de todos os alunos, respeitando-os e sem a tentação de 

os despersonalizar. 

Estes professores reflexivos serão, na nossa opinião os obreiros de um caminho 

que não sendo fácil, será possível de ser traçado, caso sejam criadas as condições 

necessárias para que sejam os contextos a decidir as direções a seguir. 

Em 1998, Nóvoa defendia que os professores se encontravam mergulhados num 

quadro marcado pelas tensões contraditórias em que a afirmação se misturava com as 

lógicas de desvalorização orquestradas por fatores sociais e políticos. Cremos que a 

situação não mudou muito desde o final século passado até ao início deste século. 

Temos vindo a defendê-lo e consideramos que os professores não necessitam de 

interferências externas para advogaram ou defenderem a sua importância na sociedade 

nem a sua competência profissional. 

Entendemos que os professores necessitam de consolidar posições que 

contrariem as banalidades provocadas por generalizações socias e sejam capazes de 

refletir sobre a sua ação, sobre a adequação da sua ação aos contextos educativos, sobre 

o seu papel enquanto mediadores de um currículo escolar e, com recurso a competências 

de auto e heterocrítica, tenham a possibilidade de influenciar assumidamente o rumo 

que é pensado politicamente, através da autoridade que a experiência e o saber podem 

ter sobre as decisões. 
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Limitações do estudo: 

 

Finalmente, identificamos os aspetos que nos parecem relevantes nas limitações, 

que o nosso estudo apresenta, decerto fruto das condições, do tempo e mesmo das 

características do próprio estudo.  

Quisemos usar o questionário que foi desenvolvido pelos autores da escala 

SACIE (Loreman et al., 2007b) e traduzido para a língua portuguesa pelas professoras 

doutoras Margarida César e Gracinda Hamido (Santos, 2008) e, por isso, mantivemos os 

intervalos de idade (três intervalos), o que se veio a revelar pouco eficaz para o nosso 

estudo que foi dirigido a professores em exercício nas escolas da Região Centro de 

Portugal, e que maioritariamente, são docentes com mais de 40 anos. Teria sido mais 

útil à investigação se tivéssemos alterado os intervalos ou pedíssemos apenas aos 

docentes para indicarem a idade. Verificámos também que a questão relacionada com as 

habilitações não é pertinente, uma vez que a amostra é constituída maioritariamente por 

professores com licenciatura, o que invalida análises relativas a esse aspeto. 

Relativamente à metodologia, consideramos haver uma limitação de fundo no 

nosso estudo, uma vez que utilizámos duas escalas que pretendem recolher opiniões e 

perceções dos professores sobre si próprios, as suas competências e a sua ação enquanto 

docentes numa escola inclusiva. Ao longo do processo, especialmente ao nível do 

tratamento estatístico dos dados e respetiva discussão, percebemos que seria importante 

haver um outro instrumento que pudesse complementar aqueles que administrámos. 

Julgamos que teria sido até muito interessante se tivéssemos usado uma 

metodologia mista (quantitativa e qualitativa), por exemplo, completando os resultados 

com entrevistas a professores ou mesmo a diretores das escolas. Aprofundaríamos 

questões que foram suscitadas pelo nosso estudo e que ficam sem confrontação com 

outras opiniões que não apenas as dos docentes. 

Julgamos também que, uma outra possibilidade, seria a de complementarmos os 

resultados obtidos através da utilização das duas escalas com um outro instrumento ou 

uma análise documental que nos permitisse confrontar os dados com as taxas de sucesso 

das escolas, uma vez que julgamos que uma escola só pode ser inclusiva se educar todos 

os seus alunos com sucesso. 
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Contributos do estudo: 

 

Julgamos que o nosso estudo identificou aspetos relevantes que são contributos 

para ao desenvolvimento da temática da inclusão junto da comunidade científica e 

pedagógica. Aliás, podemos referir que, embora a inclusão e a escola inclusiva sejam 

temas sobejamente abordados na literatura, formos confrontados com algumas 

dificuldades ao nível da sua revisão de literatura, nomeadamente no que diz respeito à 

relação entre a inclusão e as crenças de autoeficácia dos docentes. Neste ponto, 

julgamos que o nosso estudo poderá contribuir para o enriquecimento do conhecimento 

científico que existe sobre a matéria. 

Os resultados obtidos podem assim, por um lado, contribuir para um maior 

conhecimento sobre as questões relacionadas com a eficácia dos docentes no âmbito da 

construção da escola inclusiva, e por outro, para uma prática mais adequada no seio da 

comunidade pedagógica. 

No que diz respeito à comunidade científica, julgamos que podemos contribuir 

para a discussão já suscitada à volta das diferenças entre a política e a prática da 

inclusão. Consideramos que a prática da inclusão pode ser melhorada com o nosso 

contributo, desde logo possibilitando a reflexão sobre o que é prescrito, quer pela 

administração educativa, quer pela teoria da educação, em comparação com o que é 

praticado. Importante será equacionar o papel dos professores nas diferenças entre teoria 

e prática e, de uma forma construtiva, perceber qual é o caminho que conduz ao futuro 

da inclusão, uma vez que o podemos ir construindo à medida que vamos refletindo 

sobre as práticas dos seus agentes. 

Na sequência do estudo que realizámos, podemos identificar, pelo menos, três 

possibilidades de desenvolvimento de outros estudos que complementariam os nossos e 

levariam mais longe o conhecimento sobre estas matérias. 

Centrar-nos-íamos no estudo da autoeficácia dos professores, podendo relacioná-

la, numa primeira opção, com os resultados académicos ou outros indicadores de 

sucesso da escola. Parece-nos fundamental que as perceções dos professores possam ser 

comparadas às suas competências reais, podendo, desse modo, contribuir para encontrar 

respostas práticas. Também consideramos importante o desenvolvimento de um estudo 

que pudesse relacionar a autoeficácia dos professores com o trabalho colaborativo. A 

escala TEIP aborda já este aspeto, mas estamos convencidos que poderá ser muito mais 

aprofundado. Julgamos que o trabalho de equipa, visto de uma forma realmente 
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colaborativa, participativa e moderna, poderá ser a chave para novos rumos 

educacionais. 

Finalmente, sugeriríamos ainda um estudo que pudesse complementar o nosso e 

que relacionasse as perceções de autoeficácia dos docentes com a gestão de recursos 

disponíveis ou a disponibilizar pela escola e pela comunidade no âmbito da inclusão. 

Urge ultrapassar os mitos que se mantêm acerca da questão dos recursos, sejam eles 

materiais ou humanos. 

De igual modo, pensamos que o nosso estudo poderia ser mais desenvolvido e 

refletido, sugerindo inúmeras formas, quer de o melhorar, quer de sugerir 

desenvolvimentos a partir dele. Contudo, entendemos que conseguimos evidenciar 

alguns aspetos que contribuem para uma discussão que importa tornar prática e que nos 

parece a responsável por um futuro de sucesso ou insucesso, não apenas dos conceitos 

ligados à filosofia da inclusão, mas principalmente ao sucesso da escola enquanto 

organização que educa todos, em conjunto e com sucesso. 
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ANEXO I 

 

Os Sentimentos, Atitudes e Preocupações sobre Educação Inclusiva - Escala 

(SACIE) 

 

As seguintes afirmações relacionam-se com a educação inclusiva, que envolve um vasto 

leque de alunos, de diversos meios socioculturais e económicos e com capacidades 

diferenciadas, aprendendo com os seus pares em escolas regulares, que adaptam e 

mudam as suas formas de trabalhar de modo a conseguirem corresponder às 

necessidades de todos os alunos.  

 
 

Por favor, faça um círculo na resposta que se aplique melhor a si. 

 

 

 

 
 

1 Sinto-me confortável entre pessoas em condição de NEE. CM       C     D     DM 

2 Tenho medo de olhar de frente para uma pessoa em condição de NEE. CM       C     D     DM 

3 
Alunos com dificuldades em expressar oralmente os seus pensamentos 

deveriam estar nas aulas do ensino regular. 
CM       C     D     DM 

4 
Alunos que precisam de acompanhamento de pessoal especializado 

deveriam estar nas aulas do ensino regular. 
CM     C       D     DM 

5 
Alunos que são fisicamente agressivos com outros deveriam estar nas 

aulas do ensino regular. 
CM       C     D     DM 

6 
Alunos que precisam de um currículo individualizado deveriam estar nas 

aulas do ensino regular. 
CM       C     D     DM 

7 

Alunos que necessitam de outros meios de comunicação (por exemplo, 

braille e língua gestual portuguesa – LGP) deveriam estar nas aulas do 

ensino regular. 
CM      C     D      DM 

8 Alunos desatentos deveriam estar nas aulas do ensino regular. CM      C     D      DM 

9 
Alunos que frequentemente reprovam nos exames deveriam estar nas 

aulas do ensino regular. 
CM      C     D      DM 

10 
Preocupa-me que a minha carga de trabalho aumente se eu tiver, nas 

minhas turmas, alunos em condição de NEE. 
CM      C     D      DM 

11 
Preocupa-me que possa vir a ter recursos/pessoal inadequado para apoiar 

a inclusão. 
CM      C     D      DM 

12 
Preocupa-me que eu não tenha os conhecimentos e competências 

necessários para ensinar alunos em condição de NEE. 
CM      C     D      DM 

13 
Preocupa-me que venha a ter dificuldade em dar a atenção necessária a 

todos os alunos numa sala de aula inclusiva. 
CM      C     D      DM 

14 
Preocupa-me que os alunos em condição de NEE não venham a ser 

aceites pelo resto da turma. 
CM      C     D      DM 

15 
Preocupa-me que eu fique mais stressado/a se tiver alunos em condição 

de NEE na minha turma. 
CM      C     D      DM 

 

 

CM C D DM 

Concordo muito Concordo Discordo Discordo muito 



 

 

 

 

 



 

293 

 

ANEXO II 

Escala de autoeficácia para implementar prácticas inclusivas  (Teacher Efficacy 

for Inclusive Practice - TEIP)  

 
 

 

 

Por favor, faça um círculo na resposta que se aplique melhor a si. 

DT 

Discordo Totalmente 

D 

Discordo 

DL 

Discordo Ligeiramente 

CL 

Concordo Ligeiramente 

C 

Concordo 

CT 

Concordo Totalmente 

 

1 Eu posso explicar claramente as minhas expectativas sobre o comportamento dos alunos. DT   D   DL  CL   C   CT 

2 Eu sou capaz de acalmar um aluno que é perturbador ou barulhento. DT   D   DL  CL   C   CT 

3 Eu posso fazer com que os pais se sintam confortáveis em vir à escola. DT   D   DL  CL   C   CT 

4 Eu posso ajudar as famílias a apoiar os seus filhos para que eles tenham sucesso na escola.  DT   D   DL  CL   C   CT 

5 Eu posso medir com precisão a compreensão dos alunos sobre o que eu ensinei. DT   D   DL  CL   C   CT 

6 Eu posso proporcionar desafios apropriados para alunos sobredotados. DT   D   DL  CL   C   CT 

7 
Eu confio na minha capacidade de prevenir comportamentos disruptivos na sala de aula 

antes que eles ocorram.  
DT   D   DL  CL   C   CT 

8 Eu posso controlar o comportamento disruptivo na sala de aula. DT   D   DL  CL   C   CT 

9 
Eu confio na minha capacidade de envolver os pais das crianças com deficiência nas 

atividades escolares. 
DT   D   DL  CL   C   CT 

10 
Eu confio na minha capacidade de conceção de tarefas de aprendizagem que respondam às 

necessidades dos alunos com deficiência. 
DT   D   DL  CL   C   CT 

11 Eu sou capaz de fazer com que os alunos respeitem as regras da sala de aula. DT   D   DL  CL   C   CT 

12 
Eu posso colaborar com outros profissionais (terapeutas e outros técnicos) na conceção dos 

planos educativos dos alunos com deficiência. 
DT   D   DL  CL   C   CT 

13 
Eu posso trabalhar com outros profissionais (por exemplo: outros professores, auxiliares) 

para ensinar os alunos com deficiência na sala de aula. 
DT   D   DL  CL   C   CT 

14 
Eu confio na minha capacidade de por os alunos a trabalhar juntos, em pares ou em 

pequenos grupos. 
DT   D   DL  CL   C   CT 

15 
Eu posso usar uma variedade de estratégias de avaliação (por exemplo, avaliação de 

portfolio, testes modificados, avaliação com base no desempenho, etc.). 
DT   D   DL  CL   C   CT 

16 
Eu confio na minha capacidade de informar os que sabem menos sobre leis e políticas 

educativas relativas à inclusão de alunos com deficiência. 
DT   D   DL  CL   C   CT 

17 Eu confio na minha capacidade de lidar com alunos que são fisicamente agressivos. DT   D   DL  CL   C   CT 

18 
Eu sou capaz de dar explicações alternativas ou exemplos, quando os alunos estão 

confusos. 
DT   D   DL  CL   C   CT 

 

Este estudo foi planeado para ajudar a compreender a natureza dos fatores que influenciam o sucesso das atividades de 

rotina que proporcionam um ambiente de sala de aula inclusiva. 
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ANEXO III - Correspondência com a Professora Doutora Chris Forlin 

 
From: JOSE LOPES [jcl299@hotmail.com] 

Sent: 27 May 2014 21:31 
To: FORLIN, Christine Irene 

Subject: RE: Request to use SACIE-R 

Dear Professor Chris Forlin 

I’m José Lopes, a Portuguese teacher, doing PhD in Psychology at the University of Extremadura, Spain. 

I’m working in Inclusive Education, studding teacher’s attitudes and practices on this topic. 

I’m contacting you to ask your permission to use the “SACIE-R - Sentiments, Attitudes, and Concerns 

about Inclusive Education Scale Revised” (version published in Exceptionality Education International, 

2011, Vol. 21, No. 3, pp. 50–65). 

I would like to translate it to Portuguese and use it in a study involving 500 teachers. 

If you want to send more information about the scale, I would appreciate! 

Looking forward for a quick and positive answer, I present my Best Regards, 

José Lopes 

______________________________________________________________________ 

From: cforlin@ied.edu.hk 

To: jcl299@hotmail.com 

CC: tim.loreman@Concordia.ab.ca; Umesh.Sharma@Education.monash.edu.au 

Date: Mon, 2 Jun 2014 11:12:01 +0800 

Subject: Request to use SACIE-R 

Dear Jose 

We are very happy for you to use the questionnaire. The scales are free to use and we 

would appreciate your referencing the validation papers in your  work. 

I attach the word version for you as it may be easier for you to edit. You may also wish 

to set it up electronically through one of the web surveys as this saves considerable time 

and improves accuracy for entering the data! 

I also attach a Spanish version used previously and a paper citing it. 

  

When analyzing the data you will need to recode all of the negative items in the SACIE 

so that the higher the number on the item the more positive the responses. This would 

include all concerns and all sentiments items ie 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, the 

attitudes items recording which students they think should be included are already in the 

positive.  

  

 The TEIP does not require any recoding. 



 

 

 

  

there are several recent papers which should help you with your write up. I attach the 

two validation papers for you. 

Forlin, C., Earle, C., Loreman, T., & Sharma, U. (2011). The Sentiments, Attitudes and 

Concerns about Inclusive Education Revised (SACIE-R) scale for measuring pre-

service teachers’ perceptions about inclusion. Exceptionality Education 

International, 21(2 & 3), 50-65. 

Sharma,U., Loreman, T. & Forlin, C. (2012). Measuring teacher efficacy to implement 

inclusive practices. Journal of Research in Special Educational, Needs, 12(1), 12-

21: doi: 10.1111/j.1471-3802.2011.01200.x 

  

  

You may also wish to read the following papers: 

Forlin, C., Sharma, U., & Loreman, T. (2013). Predictors of improved teaching efficacy 

following basic training for inclusion in Hong Kong. International Journal of 

Inclusive Education doi: 10.1080/13603116.2013.819941  
Loreman, T., Sharma, U., & Forlin, C. (2013). Do pre-service teachers feel ready to 

teach in inclusive classrooms? A four-country study of teaching self-efficacy. 

Australian Journal of Teacher Education, 38 (1), Article 3. Available at: 

http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol38/iss1/3 

  

Forlin, C., Loreman, T., Sharma, U., & Earle, C. (2009). Demographic differences in 

changing pre-service teachers’ attitudes, sentiments and concerns about inclusive 

education. International Journal of Inclusive Education, 13(2),195-209. 

 

Sharma, U., Forlin, C., & Loreman, T. (2008). Impact of training on pre-service 

teachers' attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about 

persons with disabilities. Disability & Society, 23(7), 773-785. 

 

Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, C., (2007). What concerns pre-service 

teachers about inclusive education: An international viewpoint. KEDI Journal of 

Educational Policy, 4(2), 

95-114. 

 

Loreman, T., Earle, C., Sharma, U., & Forlin, C. (2007). The development of an 

instrument for measuring pre-service teachers' sentiments, attitudes, and concerns 

about inclusive education. International Journal of Special Education, 22(2), 150-

159. 

 

Loreman, T., Forlin, C., & Sharma, U. (2007). An international comparison of 

pre-service teacher attitudes towards inclusive education. Disability Studies 

Quarterly, 27(4). Available at http://www.dsq-sds.org/article/view/53/53 

<http://www.dsq-sds.org/article/view/53/53> 

 

Sharma, U., Forlin, C., Loreman, T., & Earle, C. (2006). Pre-service teachers' 

attitudes, concerns and sentiments about inclusive education: An international 

comparison of the novice pre-service teacher. International Journal of Special 

Education, 21(2), 80-93. 

We have already had it translated into the following languages and some publications 

are now in press from these countries.  

http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol38/iss1/3
http://www.dsq-sds.org/article/view/53/53
http://www.dsq-sds.org/article/view/53/53
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Bangla (TEIP only); Chinese; Czech; Finish; Hindi; German; Greek; Japanese; Spanish; 

South African; Taiwanese; Turkish (in progress); Portuguese  

 

Good luck with your research. We look forward to reading your research when it is 

published.  

  

  

Chris 
Best Regards  

Professor Chris Forlin  

 

Adjunct Professor, Hong Kong Institute of Education  

10 Lo Ping Rd, Tai Po, Hong Kong  

Tel (852) 29488197  

Fax: (852) 2948 7794  

email: cforlin@ied.edu.hk  

website: https://oraas0.ied.edu.hk/rich/web/people_details.jsp?pid=72831 

Federation In Community Support (FICS) Website: http://www2.ied.edu.hk/fpece/fics  

  

______________________________________________________________________ 

From: JOSE LOPES [jcl299@hotmail.com] 
Sent: 02 June 2014 21:31 

To: FORLIN, Christine Irene 

Subject: RE: Request to use SACIE-R 

Dear Professor Christine Forlin 

 

I really appreciate your quick answer, and all the information you sent, as well. All information will be 
invaluable! 
 
I would like to ask you a question: SACIE or TEIP were used in investigations or studies involving teachers 
already working with students? 
 
I would like to use one, or both, in a study with teachers already working in schools, what you think 
about this possibility? 
 
Best Regards 
José Lopes 

______________________________________________________________________ 

 

Dear Jose 

Yes we have used the scales with both pre and in-service teachers. 
  
Best Regards  

Professor Chris Forlin  

Adjunct Professor, Hong Kong Institute of Education  

10 Lo Ping Rd, Tai Po, Hong Kong  

Tel (852) 29488197  

Fax: (852) 2948 7794  

email: cforlin@ied.edu.hk  

website: http://www.ied.edu.hk/sec/view.php?m=1761&secid=411  
Federation In Community Support (FICS) Website: http://www2.ied.edu.hk/fpece/fic 

http://www2.ied.edu.hk/fpece/fics
http://www.ied.edu.hk/sec/view.php?m=1761&secid=411
http://www2.ied.edu.hk/fpece/fic
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ANEXO IV  - Autorização pra usar a tradução da SACIE 

 



 

 

 

 

 


