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Resumo 
A educação inclusiva assume hoje uma centralidade na sociedade por ter sido 

assimilada pela linguagem da legislação, do discurso político, e pelas actuais 

tendências académicas e pedagógicas. Neste contexto, as responsabilidades 

acometidas às instituições educativas, e em especial aos/às docentes, são 

acrescidas, nomeadamente na promoção de experiências de aprendizagem 

bem sucedidas para todos os/as alunos/as (Correia, 1999; Nielsen, 1999; 

Rodrigues, 2003). O presente estudo tem como objectivos gerais averiguar a 

aplicabilidade e transferência das considerações teóricas e de abordagem do 

movimento inclusivo para a práxis, e estudar os pareceres e as atitudes dos/as 

docentes face à implementação da inclusão nas escolas regulares. Para esse 

efeito foi aplicado um questionário a 73 docentes de EF de escolas dos 2º/3º 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário, dos distritos de Aveiro e do 

Porto. Para o tratamento e análise dos dados de natureza quantitativa recorreu-

se à estatística descritiva (frequências absolutas, percentagens, médias e 

desvios-padrão) e para os dados qualitativos procedeu-se a uma análise 

categorial indutiva. Obtiveram-se as seguintes conclusões: (1) os/as alunos/as 

com NEE são socialmente aceites por todos os elementos da comunidade 

escolar; (2) as escolas não reúnem as condições necessárias para a 

planificação e realização do trabalho junto dos/as alunos/as com NEE; (3) os/as 

docentes sentem-se mal formados e preparados para lidar com esses/as 

alunos/as; (4) a educação inclusiva é vantajosa para todos os alunos/as (sem e 

com NEE), no entanto são apontadas algumas desvantagens para os ditos 

“normais” que parecem ter a sua aprendizagem comprometida; (5) são várias 

as dificuldades de intervenção numa turma com um/a aluno/a com DV nas 

aulas de EF, e que comprometem significativamente a prática inclusiva; (6) das 

diversas estratégias propostas pelo/as docentes destacam-se um 

acompanhamento sistemático ao/à aluno/a DV, a procura de mais formação e a 

adaptação dos conteúdos da aula. Foi elaborada uma Proposta de Adaptação 

Curricular para solucionar algumas intervenções dos/as docentes. 

Palavras-Chave: INCLUSÃO; NEE; DEFICIÊNCIA VISUAL; EDUCAÇÃO 

FÍSICA.
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Abstract 
Inclusive education assumes a central role in today’s society because it was 

assimilated both by the language of law and the political talk and also because 

it has been generally accepted by academic and pedagogical movements. In 

this context, the responsibilities of educational institutions are even greater, 

specially in developing learning experiences that prove successful for all 

students. This research identifies as its main objectives to find out the 

applicability and transfer of theoretical statements and the approach of the 

inclusion movement into praxis, as well as the study of opinions and attitudes of 

teachers toward the implementation of inclusion in official schools. In order to 

do this, a questionnaire was submitted to 73 teachers of Physical Education 

working with students aged between ten and fourteen, in two Portuguese 

districts, Porto and Aveiro. Data processing and quantitative analysis were 

carried out with the help of descriptive statistics (absolute frequencies, 

percentages, mean and standard deviation), while qualitative data was treated 

with a the help of content analysis. The main conclusions are as follows: (1) 

students with special needs are socially accepted by all members of the school 

community; (2) schools do not generally offer the necessary conditions for 

planning and undertaking the different kinds of answers that are required by 

students with special needs; (3) teachers assume that they are not prepared to 

deal with students with special needs; (4) inclusive education is advantageous 

for all students (with and without special needs), but some disadvantages are 

identified for mainstream students who seem to have their learning at stake; (5) 

several difficulties appear when teaching Physical Education in a class where 

there is one student with visual impairment; (6) among other strategies, 

teachers stress the need for a systematic support of students with visual 

impairment, the importance of more training and the restructuring of lesson 

contents. A Proposal for Curriculum Review was made, in order to find solutions 

for some of the questions raised by teachers. 

 
 
Keywords: INCLUSION; SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; VISUAL 

IMPAIRMENT; PHYSICAL EDUCATION. 
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Résumé 
L’éducation intégrante assume aujourd’hui un rôle central dans la société pour 

avoir été assimilée par la législation, le discours politique et par les tendances 

actuelles académiques et pédagogiques. Dans ce contexte, les responsabilités 

incombant aux institutions éducatives et tout particulièrement au corps enseignant, 

sont accrues, notamment dans la promotion d’expérience d’apprentissage bien 

réussi pour tous les élèves (Correia, 1999 ; Nielsen, 1999 ; Rodrigues, 2003). La 

présente étude a comme objectifs généraux d’étudier l’application et la mise en 

œuvre des considérations théoriques, d’initier le mouvement d’intégration par la 

pratique et d’étudier les réactions et attitudes du corps enseignants face à 

l’implémentation de l’inclusion dans les écoles traditionnelles. A cet effet, 73 

professeurs d’éducation physique d’écoles du 2°/3° cycle de l’enseignement 

primaire et de l’enseignement secondaire des districts d’Aveiro et Porto ont 

répondu à un questionnaire. Pour le traitement et l’analyse des données 

quantitatives, l’analyse a fait recours à la statistique descriptive (fréquences 

absolues, pourcentage, moyenne et écart-type). Pour les données qualitatives, une 

analyse par catégorie inductive a été appliquée. Les conclusions ont été les 

suivantes : (1) Les élèves nécessitant une éducation spécialisée sont socialement 

acceptés par tous les membres de la communauté scolaires ; (2) Les écoles ne 

réunissent pas les conditions nécessaires pour la planification et la réalisation du 

travail auprès des élèves nécessitant une éducation spécialisée; (3) Le corps 

enseignant se sent mal formé et mal préparé pour encadrer ces élèves ; (4) 

L’éducation inclusive est bénéfique pour tous les élèves (nécessitant ou non 

d’éducation spécialisée). Cependant il est à noter quelques désavantages pour les 

élèves dit « normaux » qu’y ont l’air d’avoir leur apprentissage compromis ; (5) Les 

difficultés d’intervention dans une classe avec un élève atteint de déficience 

visuelle pour les cours d’éducation physique sont nombreuses et compromettent 

significativement la pratique intégrée; (6) Dans diverses stratégies proposées par le 

corps enseignant, on retiendra un accompagnement systématique de l’élève atteint 

de déficience visuelle, la recherche de plus d’informations et l’adaptation des 

contenus du cours. Une proposition d’adaptation du cursus a été élaborée pour 

résoudre certaines des interventions du corps enseignants. 

Mots-clefs : INTÉGRATION ; BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIAUX ; DÉFICIENCE 

VISUEL ; EDUCATION PHYSIQUE. 
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                                                                                                                                                                            Introdução 

Introdução 
 

O presente estudo foi elaborado no âmbito da disciplina de Seminário da 

opção de Desporto de Reeducação e Reabilitação, integrada no plano de 

estudos do 5º ano da Licenciatura em Desporto e Educação Física da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Neste capítulo introdutório, tentaremos expor, de uma forma clara, o 

tema do nosso estudo bem como as preocupações e inquietações que o 

definiram, os seus objectivos e fazer referência à forma como o estruturamos. 

 

O problema da aceitação do indivíduo deficiente na sociedade verifica-

se desde os tempos mais remotos. A História assinala políticas extremas de 

exclusão dos indivíduos “diferentes” (Correia e Cabral, 1999a). A ignorância, o 

abandono, a superstição e o medo contam-se entre os acontecimentos sociais 

que, no decorrer dos tempos, afastaram a pessoa com deficiência, dificultando 

o seu desenvolvimento e a sua participação social. 

Porém, ao longo dos tempos, o discurso político, a legislação e as 

tendências académicas e pedagógicas evoluíram pelos conhecimentos 

alcançados, pela desmistificação de determinados preconceitos e pela criação 

de um novo quadro conceptual (Nielsen, 1999; Rodrigues, 2003). Este facto 

permitiu que o indivíduo deficiente, presentemente denominado de pessoa com 

necessidades especiais, adquirisse uma posição mais activa na sua 

comunidade.  

A escola tem um papel fundamental na formação da personalidade do 

indivíduo, representando para todos uma preparação para a vida social, não se 

esgotando no fornecimento de conhecimentos académicos (Louro, 1981). É por 

este motivo que os indivíduos com necessidades especiais devem ter o direito 

de serem incluídos no contexto educativo regular para que as suas 

potencialidades e capacidades sejam maximizadas (Correia e Cabral, 1999b). 

 No presente, as instituições educativas ao possibilitarem a interacção 

entre os/as alunos/as com e sem Necessidades Educativas Especiais (NEE), 

têm, necessariamente, que se adaptar a todas as crianças, ou seja, à 

variedade humana. 
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 Nesta medida, os princípios que actualmente coordenam o atendimento 

de alunos/as com NEE são a integração e a inclusão. A premissa “Escola para 

Todos” que sustenta a ideia de que a aceitação da diferença faz a igualdade, 

tem condicionado uma crescente responsabilização da comunidade escolar no 

que respeita à inclusão dos indivíduos com necessidades especiais no quadro 

do ensino regular. Esta responsabilidade é acrescida aos/às docentes, uma vez 

que é-lhes dada a tarefa de promoverem experiências de aprendizagem bem 

sucedidas para todos os/as alunos/as (Nielsen, 1999).  

 Entende-se por inclusão a colocação de alunos/as com necessidades 

especiais em escolas regulares, da sua área de residência, em ambientes de 

sala de aula regulares com os/as alunos/as ditos “normais” tanto para fins 

académicos como sociais, respeitando sempre as suas características e com o 

objectivo destas pessoas poderem vir a receber uma educação apropriada 

(Pinheiro, 2001; Correia, 2003).  

Todo este processo encontra-se legislado a nível nacional, 

principalmente, pelos seguintes documentos: Lei Fundamental Portuguesa 

(artigos 71.º, 73.º e 74.º), Lei de Bases do Sistema Educativo (artigos 2.º, 7.º, 

17.º e 18.º) e Decreto-Lei nº 319/91, de 23 de Agosto.  

 Perante todos estes factos, podemos constatar que, teoricamente, a 

inclusão representa uma filosofia de educação cada vez mais real nas escolas 

regulares, onde os agentes de ensino, em especial os/as docentes, 

representam a chave da sua concretização na medida em que “são eles que 

colocam em curso todo o processo de ensino-aprendizagem dos/as alunos/as e 

em particular daqueles/as com NEE” (Bennett et al., 1997, p. 129). 

  Nesta perspectiva, o presente estudo tem como objectivos gerais 

averiguar a aplicabilidade e transferência das considerações teóricas e de 

abordagem do movimento inclusivo para a práxis e estudar os pareceres e as 

atitudes dos/as docentes face à implementação da inclusão nas escolas 

regulares. Especificamente, pretendemos analisar de que forma a comunidade 

escolar acolhe os indivíduos com NEE; se a escola apresenta as condições 

necessárias e adequadas (recursos físicos, materiais, humanos e 

organizacionais) para que o ensino da criança com NEE se desenrole com 
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sucesso no mesmo ambiente da criança dita “normal” e investigar se os/as 

docentes se encontram preparados e formados para trabalhar com esses/as 

alunos/as especiais. Tudo isto centralizado, predominantemente, na disciplina 

de Educação Física (EF). 

  A literatura refere que grande parte do sucesso de acolhimento dos 

indivíduos deficientes na comunidade escolar, resulta da forma como os/a 

professores/as lidam com essa situação. E, diversos estudos, apontam a falta 

de formação necessária dos/as docentes para dar resposta às exigências 

educativas destes/as alunos/as, e que as escolas não dispões dos recursos 

necessários para assegurar, oportunamente, o apoio que estes indivíduos 

necessitam (Kauffman, 1989, Correia e Cabral, 1999b; Rodrigues, 1999).  

  Por outro lado, é também intenção deste estudo apontar as vantagens 

de que o grupo-turma usufrui ao ser incluído um/a aluno/a com NEE, 

particularmente portador de Deficiência Visual (DV), nas suas aulas, bem como 

as dificuldades de intervenção que os/as docentes de EF apresentam face à 

presença de um/a aluno/a com DV nas suas turmas e as estratégias por 

eles/as propostas para as ultrapassar.  

  Apesar da DV ser um tipo de NEE pouco frequente na escola, os casos 

existentes justificam que determinadas medidas sejam tomadas para que o seu 

sucesso académico-social seja alcançado. Isto porque a actividade física e 

desportiva (AFD) traz benefícios de diversa ordem: ajuda-os a desenvolver o 

sentido orientação espacial, corrige a postura corporal e, consequentemente a 

forma de andar, a sensibilidade auditiva, o tacto e a força muscular; melhora o 

sistema cardiovascular, o equilíbrio e a coordenação; e diminui a inibição e 

ansiedade, compensando a falta de visão (Carmeni, 1997; Russo Júnior, s/d).). 

Conduz, ainda, a vantagens sociais e de integração.  

 

A DV caracteriza-se pela incapacidade total ou parcial dos seus 

portadores utilizarem o sentido da visão nas actividades normais da vida e pela 

capacidade de superarem a sua deficiência, valendo-se dos sentidos 

remanescentes (Rodrigues, 2002).  
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Feitas estas considerações prévias e descritos os motivos que estiveram 

na origem da realização deste trabalho, apresentamos de seguida a sua 

estrutura.  

Este estudo é constituído por três partes.  

 A primeira, que se segue a estas páginas, é composta por cinco 

capítulos: 

- Um capítulo de revisão da literatura, cujo propósito reside numa 

contextualização dos aspectos abordados, subdividido nos seguintes temas: 

• Os alunos/as com NEE. 

• Caracterização da DV. 

- No segundo capítulo enunciamos os objectivos que nortearam todo processo 

de realização deste estudo. 

- O terceiro capítulo, que diz respeito ao material e métodos, apresenta a 

caracterização da amostra, o processo de elaboração e aplicação do 

questionário e os procedimentos de análise dos dados.   

- No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados do presente 

estudo.  

- O quinto capítulo reporta-se às principais conclusões retiradas deste estudo.  

Na sequência das principais ilações resultantes da primeira parte, e 

pretendendo ir um pouco mais além da recolha e análise de informações, a 

segunda parte deste trabalho apresenta uma proposta de adaptação dos 

conteúdos da disciplina de EF do 3º ciclo do Ensino Básico para as turmas que 

incluem alunos/as com DV.  

Esta proposta urge no contexto da disciplina de EF dado que os/as 

docentes mostram-se receptivos à inclusão dos indivíduos com DV nas suas 

aulas e procuram meios e estratégias para desenvolverem cabalmente as 

capacidades e habilidades motoras desses alunos/as. 

Assim sendo, e recorrendo ao conhecimento e experiência de três 

profissionais que são especialistas (nas modalidades desportivas em causa) e 

docentes de EF, foi elaborada uma proposta que inclui alguns conselhos, 

indicações e informações de carácter geral de forma a que os/as professores 

consigam ultrapassar algumas das dificuldades apontadas ao longo da primeira 
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parte do trabalho, e contribuam para a real inclusão dos/as alunos/as com NEE 

nas duas turmas. Optamos por escolher duas modalidades desportivas, uma 

de natureza colectiva e outra individual - o Futebol e o Judo -, do presente 

programa de EF do 3º ciclo do Ensino Básico. Ainda no sentido de realçar a 

perspectiva contrária, isto é, a possibilidade de abordarmos uma modalidade 

específica da DV, procedendo-se às devidas adaptações para os ditos 

“normais”, elegemos o Goalball. Esta proposta enquadra-se nas designadas 

adaptações curriculares, definidas nas disposições legais patentes no Decreto-

Lei nº 319/91 de 23 de Agosto, no desenvolvimento do regime jurídico 

estabelecido pela Lei nº 46/86, de 14 de Outubro (LBSE) e nos termos da 

alínea c) do nº 1 do artigo 201º da Constituição. São entendidas como o 

conjunto de alterações ou suplementos ao currículo com o fim de maximizar o 

potencial do/a aluno/a (Correia, 2003). 

Sugerimos, ainda, adopção do Modelo de Instrução de Joan Vickers 

(1990) no planeamento das suas decisões e aplicações em função das 

análises previamente efectuadas. 

Por fim, na terceira parte, são feitas recomendações e sugestões para a 

realização de futuros trabalhos, a partir dos dados e dos aspectos focalizados 

no presente estudo. 
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1. Revisão da Literatura 
 
1.1 – Os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais  
 

1.1.1 – Percurso histórico da acção educativa do/a aluno/a com 
NEE.  

“Antes da década de 70 [século XX], mais propriamente antes de 1972, 

ou até de 1976 (…), os alunos com NEE eram praticamente excluídos do 

sistema regular de ensino.” (Correia, 2003, p. 7).  

 

Ao longo dos tempos, a humanidade tem assumido distintas 

perspectivas e posições, recorrendo a práticas reguladoras face ao “diferente”, 

às quais a criança e o jovem com NEE, não foram excepção (Correia, 1999; 

Pinheiro, 2001).  

Para analisarmos o percurso histórico da Educação Especial (EE), bem 

como atribuição de distintos papéis sociais aos indivíduos com deficiência, é 

necessário ter em conta os valores, o sistema de ideias, atitudes e 

comportamentos adjacentes ao contexto social a que pertencem (Kauffman, 

1981 citado por Pereira, 1993).  

Nesta medida, podemos deduzir que “a forma como a sociedade ao 

longo da história foi encarando as pessoas com deficiência está intimamente 

ligada a factores económicos, sociais e culturais de cada época” (Bairrão et al., 

1998, p. 15). 

São, assim, diversas as concepções, práticas e formas de atendimento 

aplicadas a esta população, verificando-se fases ou períodos históricos que 

conduziram, por um lado, a um afastamento e rejeição da sociedade e, por 

outro, a evoluções muito significativas na sua inserção. 

Essa abordagem histórica, de acordo com vários autores como 

Lowenfeld, Kirk e Gallagher, pode ser dividida em cinco grandes períodos: 

Separação, Protecção, Emancipação, Integração e Inclusão (Marques et al., 

2001). 
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Porém, no presente capítulo, iremos dar um maior relevo à Integração e 

Inclusão. Períodos históricos que correspondem aos princípios que 

actualmente coordenam as políticas de atendimento dirigidas aos alunos com 

NEE.  

 

Antes da década de 70 [século XX], as crianças que apresentassem 

NEE não tinham assegurados quaisquer direitos legais à educação pública. 

Muitos indivíduos nesta situação eram excluídos do sistema educativo público 

ou de qualquer actividade remunerada. Por essa razão, encontravam-se 

frequentemente confinados a instituições ou aos seus lares (Nielsen, 1999). 

 

1.1.1.1 – Práticas tradicionais da colocação do aluno com NEE. 

A história revela que nas sociedades antigas como a Grega, a Romana, 

e a Indiana, bem como na primeira metade da Idade Média, vigoravam políticas 

extremas de exclusão, separação, segregação, rejeição e ignorância perante o 

indivíduo com deficiência (Jimenéz, 1997; Sprinthall e Sprinthall, 1998; Correia 

e Cabral, 1999). Seres humanos física e mentalmente diferentes que, eram 

colocados nas montanhas, atirados ao rio, associados à imagem do diabo e 

actos de feitiçaria, considerados perigosos, possuídos pelo demónio e outros 

espíritos maléficos, foram vítimas de perseguições, julgamentos e execuções 

(Jimenéz, 1997; Correia e Cabral, 1999a).  

Neste contexto, dependendo da sociedade em que o deficiente se 

encontrava inserido, poderia ser alvo de perseguição ou veneração. Exemplo 

disso, são os cegos em certas culturas orientais (Pereira, 1993).  

A partir da segunda metade da Idade Média, as ideias, percepções e 

sentimentos negativos e hostis em relação à pessoa com deficiência, deram 

lugar à emergência de sentimentos de compaixão, bondade, caridade e 

protecção (Leitão, 1980; Marques et al., 2001). Sentimentos que se 

sobrepuseram aos primeiros e que, na a opinião de Leitão (1980), a sua 

principal consequência parece ter sido a redução da atribuição da causalidade 

de demonologia e anormalidade às pessoas com deficiência. Isto é, os direitos 
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dos portadores de deficiência não sofreram grandes alterações, sendo quase 

inexistentes (Pereira, 1993).  

Foram as religiões monoteístas que, de algum modo, criaram e 

difundiram o conceito de protecção. Estas sociedades cristãs, foram as 

primeiras a proteger pessoas idosas, órfãs e cegas, albergando-as em asilos, 

hospitais e, mais tarde, em hospícios (Pereira, 1993; Marques et al., 2001). 

Obras de caridade construídas e fundadas com esse propósito.  

Os mesmos autores salientam, que neste período histórico, era 

convencional punir os delitos comuns com mutilações ou ainda cegar os 

infractores, pelo que a existência desses espaços de acolhimento se 

justificavam plenamente.  

Nesta altura, a vida começa a ser encarada como um dom sagrado, de 

tal forma que, todos aqueles que agissem contra esse princípio, seriam 

sentenciados e condenados. Por esta razão, acreditava-se que tais acções de 

caridade lhes permitissem a obtenção de um bom lugar no céu (Blasco et al., 

1993 e Marques et al., 2001).  

De qualquer modo, sabe-se que as pessoas deficientes, nessa época, 

eram acolhidas e assistidas em instituições especiais, cuja sua principal função 

era a de os vestir e alimentar, criadas por entidades religiosas, juntamente com 

pessoas idosas ou pobres, sem qualquer perspectiva educativa ou contacto 

social (Blasco et al., 1993; Pereira, 1993; Marques et al., 2001).  

O despotismo e a ignorância reinantes desde tempos remotos sofreram 

um rude golpe no século XVIII com a filosofia de Locke e de Rousseau, de 

cariz mais humanista e tolerante (Correia e Cabral, 1999a). As suas obras 

propiciaram uma “nova forma de olhar para a criança e jovem deficiente” 

(Correia e Cabral, 1999a, p. 13).  

É em pleno inicio do século XIX, que se assiste a uma “tentativa de 

recuperação ou remoldagem (física, fisiológica e psíquica) da criança e jovem 

diferente, com o objectivo de a/o ajustar à sociedade, num processo de 

socialização concebido para eliminar alguns dos seus atributos negativos, reais 

ou imaginários” (Correia e Cabral, 1999a, p. 13).  
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Na presente fase histórica, predominavam valores renascentistas. Os 

conceitos impregnados na cultura da Idade Média, tais como o divino ou o 

sobrenatural, foram substituídos pela valorização do Homem e da natureza. 

Neste sentido, começaram a surgir, de forma gradual, inovações 

interessantes no domínio das artes, da literatura e das ciências (Borges e 

Vieira, 1994).  

O desenvolvimento da racionalidade em detrimento do sagrado, 

naturalmente associado à emergência da valorização do ser humano, 

convergiu na elaboração e apresentação dos primeiros estudos e experiências 

neste âmbito tão desconhecido, como era o das pessoas com deficiência. 

Desta forma, médicos e outros homens de ciências dedicam-se, 

decisivamente, aos estudo desses seres “diferentes” – os deficientes, como na 

altura eram chamados (Correia e Cabral, 1999a). 

Como exemplo dessas diligências citamos o notável trabalho 

desenvolvido em 1801 por Itard, referencialmente designado por “pai” EE, e as 

brilhantes descobertas no dealbar do séc. XX, de importantes figuras das áreas 

da psiquiatria, psicologia e da genética, de que são exemplo Freud, Binet e 

Simon e Galton, que contribuíram para um ampliar de conhecimentos.  

Dá-se, então, o início à institucionalização especializada das pessoas 

com deficiência, surgindo a EE.  

Deste modo, a EE, neste período em tão rápido progresso e 

desenvolvimento, começou a ser ministrada em escolas especiais. Estas 

caracterizavam-se pela adopção de um ensino em regime de internato e 

especializado em cada tipologia de deficiência, de forma a responder às 

capacidades intelectuais das crianças (Marques et al., 2001). Nessas classes, 

ainda de forma segregada, poderiam estar presentes crianças e jovens com 

deficiência mental, sensorial e motora (Simon, 2000; Marques et al., 2001).  

Correia e Cabral (1999a), consideram que emergiu uma política global 

em separar e isolar estas crianças e jovens do grupo maioritário da sociedade, 

cujo empenho na resolução do problema, se traduziu no surgimento de 

instituições especiais, asilos, em que são colocadas muitas crianças rotuladas 

e segregadas em função da sua deficiência.  
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 Nesta ordem de ideias, os mesmos autores acrescentam que se a 

política de exclusão elimina as crianças da sociedade de que devem ser parte 

integrante, o procedimento de as colocar com estatuto desviante, segrega-as: 

excluídas dos programas de educação públicos, impedidas de interacções 

benéficas para o seu desenvolvimento, crescem em ambientes interpessoais 

áridos e, muitas vezes, hostis, não existindo serviços que as ajudem ou às 

suas famílias na tarefa educativa.  

 No entanto, observa-se já, nesta fase, defensores do ensino integrado, 

onde crianças são inseridas “a tempo total ou parcial em classes regulares, 

visando a sua integração escolar, familiar e social” (Marques et al., 2001, p. 

75), através da criação das primeiras escolas regulares e classes especiais.  

 Mas, quando as escolas públicas começam a aceitar uma certa 

responsabilidade na educação de algumas destas crianças e jovens, prevalece 

uma prática segregacionista que se vai manter durante décadas. Classificadas 

de deficientes e rotulados de atrasados, são marginalizados das classes 

regulares e colocados em classes especiais separadas das outras crianças e 

jovens da escola (Correia e Cabral, 1999a). 

 Anteriormente à entrada no período da Integração, ainda se verificaram 

estudos de carácter investigativo, no sentido de permitir um saber mais 

elucidativo e sustentado sobre os diferentes tipos de deficiência e das 

classificações associadas (Simon, 2000; Marques et al., 2001).  

Neste sentido, no presente período emancipador, verificou-se o 

aparecimento das primeiras intervenções e aplicações de carácter educativo, 

em ambientes segregados.  

 

Podemos, então, de uma forma geral concluir, que a fase de educação 

segregada durou até ao século XX, e foi caracterizada pelo atendimento de 

alunos com deficiências em ambientes especializados, porém, segregados. No 

passado, sob confinamento, asilos, monastérios religiosos, hospitais 

psiquiátricos eram a única alternativa educacional para pessoas com 

deficiências. Na maioria dos casos, as crianças tornava-se adultos e passavam 
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a vida inteira nessas instituições. As escolas especiais predominam na Europa 

e até hoje muitas ainda estão em funcionamento (Mauerberg-deCastro, 2005).   
 

1.1.1.2 – Uma nova política em Educação: a Integração e a Inclusão.  
Feita uma pequena abordagem às práticas tradicionais da colocação da 

criança e jovem com NEE, passamos, em seguida, a tratar “dois princípios 

essenciais para um atendimento adequado a essa mesma criança, o da 

integração e o da inclusão, dentro do contexto actual de uma ‘escola para 

todos’” (Correia, 1999, p. 10).  

 

As duas Grandes Guerras Mundiais [século XX] originaram um número 

assustador de estropiados, mutilados e perturbados mentais. E, 

consequentemente, grandes transformações sociais e de mentalidades, com o 

expandir de conceitos relacionados com a igualdade, liberdade e a justiça 

(Correia e Cabral, 1999b). 

Assiste-se a uma fase de empenhamento e esperança, espelhada num 

renascimento humanista cada vez mais evidente e que atinge o apogeu nos 

anos 60 (Correia e Cabral, 1999b).  

Foram operados movimentos de exercício de direitos civis, ao longo  da 

segunda metade do século XX, que estão na génese das recentes disposições 

de igualdade de oportunidades educativas para crianças e jovens com NEE na 

escola regular (Correia e Cabral, 1999b).  

Assim sendo, nos Estados Unidos, o período da “educação integrada”1 

surgiu nos anos 50, quando vários processos judiciais foram travados nos 

tribunais americanos (ex.: Brown vs. Board of Education, 1954). Essas batalhas 

judiciais foram inspiradas nos movimentos civis liderados por grupos raciais e 

no movimento feminista (Mauerberg-deCastro, 2005). Pais de crianças com 

deficiências começaram a impor demandas educacionais e, em última 
                                                 
1 A “educação integrada”, é entendida como o atendimento educativo específico, prestado a crianças e adolescentes 

com NEE no meio familiar, no jardim-de-infância, na escola regular ou noutras estruturas em que a criança ou o 

adolescente estejam inseridos (Correia e Cabral, 1999b). 

No âmbito da escola, este conceito relaciona-se com a noção de escola como espaço educativo aberto, diversificado e 

individualizado, em que cada criança e jovem possa encontrar resposta à sua individualidade, à sua diferença (Correia 

e Cabral, 1999b). 
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instância, leis importantes foram criadas, especialmente no âmbito federal 

(Stainback e Stainback, 1999). Os principais processos judiciais que envolviam 

a disputa de pais contra o estado, eram no sentido de que os seus filhos tinham 

o direito de frequentar as escolas regulares (Smith, Polloway, Patton e Dowdy, 

1998). 

Neste sentido, muitos pais expressaram um progressivo 

descontentamento com os procedimentos escolares que conduzem à 

segregação dos seus filhos ou à inexistência de programas educativos 

próprios. Pelo que, as crianças e as suas famílias evoluem da uma situação de 

passividade para uma outra de maior empenhamento na resolução dos seus 

problemas concretos (Correia e Cabral, 1999b). 

 

O termo de “integração” reflecte o princípio da normalização que teve 

origem nos países escandinavos, nos anos 50. Este princípio foi definido como 

“(…) fornecer aos cidadãos portadores de deficiência mental padrões e 

condições no dia-a-dia que se aproximem o mais possível dos da sociedade 

em geral” (Nirje, 1969, p. 181). Este princípio fundamenta a estrutura e práticas 

educativas da escola, ao mencionar que devem ser providenciadas às crianças 

e jovens com NEE uma proximidade (física, temporal e curricular) com os seus 

companheiros sem NEE.  

Segundo Solder (s/d, citado por Carmo, 1994), existem quatro formas de 

integração: 

•••    A integração física, a qual diminui a distância entre o aluno com 

deficiência e os alunos sem deficiência. 

•••    A integração funcional, qual consiste na utilização conjunta, por todos 

os alunos, dos recursos tanto nas salas de regulares, como nas salas 

especiais. 

•••    A integração social, a qual aproxima o convívio social entre os alunos 

com deficiência e os alunos sem deficiência. 

•••    A integração socioetal, a qual acredita que os adultos com deficiência 

possam assumir o seu papel produtivo na sua comunidade. 
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O quadro conceptual de integração é, assim, definido como sendo um 

conceito que pretende, sempre que possível, a colocação e interacção da 

criança e do jovem com NEE, junto da criança e do jovem dito “normal”, para 

fins académicos e sociais (Correia, 1992).  

A sua repercussão incidiu na legislação dos Estados Unidos (PL 94-

1422) e em Inglaterra (Warnock Report), que pela primeira vez consignou os 

direitos dos indivíduos com NEE, facultando uma educação pública gratuita e 

apropriada e proporcionada no “meio menos restritivo possível”3 (Correia e 

Serrano, 2003). Só no caso de uma dada problemática for profunda, ao ponto 

de nem apoios nem serviços suplementares responderem às necessidades do 

aluno colocado numa classe regular, deve então, ser considerada uma 

colocação diferente, num meio mais restritivo (classes especiais ou outras 

formas de segregação (Alper et. al., 1995; Correia e Cabral, 1999b).  

No entanto, convém salientar que as medidas mais integradoras são as 

que a separam o menos possível do contexto natural de que faz parte 

integrante (Correia e Cabral, 1999b). 

A PL 94-142 produziu efeitos de largo alcance, na medida em que a 

tendência de colocação e integração da criança e do jovem com NEE na escola 

pública culminou com a sua publicação, em 1975 (Correia e Cabral, 1999b).  

Foi descrita por Goodman (1976, citado por Heward e Orlansky, 1988), 

como “bombástica” e apresentada como lei que provavelmente será conhecida 

como a de maior impacto na história da educação. 

Esta lei federal obrigou que os sistemas educativos de todos os Estados 

melhorassem substancialmente os seus serviços de EE, criando estruturas 

sólidas que promovam a igualdade de oportunidades educacionais para todas 

as crianças e os jovens com NEE (Correia e Cabral, 1999b). 

                                                 
2 Public Law 94-142, conhecida desde 1990 como: Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). 
3 Termo usado em sentido lato para referir a prática de integrar – física, social e pedagogicamente -, na máxima 

medida do possível, a criança e o jovem com NEE na escola regular. Ou, como sendo um conceito que pede a 

colocação da criança e do jovem com NEE num ambiente o mais normal possível, de acordo com as suas 

características, com o fim de poder vir a receber uma educação apropriada que se coadune com a superação do 

problema (Correia e Cabral, 1999b). 
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Nesta medida, “já não é necessário que o aluno se adapte à escola, 

agora é a escola que tem de adaptar-se ao aluno” (Turnbull e Turnbull, 1986 

citados por Correia e Cabral, 1999b, p. 25). Isto é, em vez de se excluírem dos 

programas as crianças com problemas, como anteriormente, as escolas 

procuram agora a forma mais apropriada de incluí-las, oferecendo-lhes apoio 

médico, formação vocacional, apoio aos pais, transporte especial e outros 

serviços diferenciados (Correia e Cabral, 1999b). 

Os mesmos autores mencionam que é um amplo trabalho e um desafio 

permanente proporcionar os serviços mais adequados a crianças com 

características tão diferentes e oriundas de ambientes tão diversos. Mas só 

desta forma poderá desenvolver-se um processo de integração da criança e do 

jovem em que se privilegiam as práticas educacionais, em detrimento das 

práticas puramente clínicas, cujo objectivo é proporcionar-lhe uma melhor 

aprendizagem (Correia e Cabral, 1999b). 

Como tal, o processo educativo deverá referenciar-se sempre por duas 

ordens de factores: as características e os estilos de aprendizagem de cada 

criança e jovem (determinação de áreas fortes e fracas) e as suas 

necessidades específicas (Correia e Cabral, 1999b). 

Assim sendo, há que perspectivar, tantas vezes, um programa de 

intervenção multidimensional e individualizado que conduza ao sucesso escolar 

(Correia e Cabral, 1999b). 

Hoje em dia, no contexto educativo, a literatura refere que a palavra de 

ordem é a Inclusão. Inclusão tida como o atendimento a alunos com NEE nas 

escolas das suas residências e, sempre que possível, nas classes regulares 

dessas mesmas escolas (Nielsen, 1999). 

Este conceito, surge no final dos anos 70 e inícios dos anos 80, nos 

Estados Unidos. Mais concretamente, é o movimento REI (1986)4 que dá lugar 

ao princípio da inclusão, sendo mais tarde consignado na Declaração de 

                                                 
4 “Regular Education Initiative (REI)” – (Iniciativa da Educação Regular/ou Iniciativa Global da Educação), movimento 
fundado por Madeleine Will (Secretária de Estado para a EE do Departamento de Educação dos EUA, em 1986), 
defendia a adaptação da classe regular por forma a tornar possível ao aluno a aprendizagem nesse ambiente e, 
desafiava os estudiosos a encontrar formas de atender o maior número de alunos na classe regular, encorajando os 
serviços de EE e outros serviços especializados a associarem-se ao ensino regular. Haveria, assim, uma co-
responsabilidade por parte dos serviços de EE e do ensino regular no sentido de ambos responderem eficazmente às 
NEE do aluno.  
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Salamanca sobre os Princípios, a Política e as Práticas na área das 

Necessidades Educativas Especiais, concebida no âmbito da “Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade”, 

realizada em Salamanca em Junho de 1994 (Correia e Serrano, 2003; 

Mauerberg-deCastro, 2005).  

 O termo “inclusão” rapidamente substituiu o termo “integração”, a partir 

do momento em que documentos oficiais começaram a fazer-lhe referência. 

Em Portugal, mediaram apenas 3 anos para que os princípios de Salamanca 

fossem consagrados no Despacho 105/97, publicado em Julho, onde se faz 

uma opção por uma orientação claramente inclusiva para a educação 

portuguesa (Rodrigues, 2003).  

O conceito de inclusão, refere-se à máxima integração dos alunos com 

NEE nas escolas regulares (Sailor, 1991); parte da premissa de que a “escola é 

para todos” e celebra, literalmente, a diversidade.  

O conceito de integração pedia a inserção de crianças e de jovens com 

NEE, especialmente com NEE ligeiras, nas escolas regulares (Correia e 

Serrano, 2003). Por seu turno, o de inclusão, ou seja, a inserção do aluno com 

NEE, em termos físicos, sociais e académicos nas escolas regulares, 

ultrapassa em muito o conceito de integração, uma vez que não pretende 

posicionar o aluno com NEE numa “curva normal”, mas sim assumir que a 

heterogeneidade que existe entre os alunos é um factor muito positivo, 

permitindo o desenvolvimento de comunidades escolares mais ricas e mais 

profícuas. Ou seja, segundo vários autores, inclusão significa atender o aluno 

com NEE, incluindo aquele com NEE severas, na classe regular com o apoio 

dos serviços de EE (Boatwright, 1993; Alper et al. 1995). 

A inclusão procura, assim, levar o aluno com NEE às escolas regulares, 

onde por direito, deve receber todos os serviços adequados às suas 

características e necessidades. Pretende, portanto, encontrar formas de 

aumentar a participação de todos os alunos com NEE, incluindo aqueles com 

NEE severas, nas classes regulares, independentemente dos níveis 

académicos e sociais (Correia, 2003). 
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Desta forma, a inclusão visa terminar com um sistema educacional 

dicotómico (educação regular/educação especial), considerando apenas que 

existe uma só educação, encarando a EE como um conjunto de serviços 

especializados existentes na escola para atender as necessidades especiais 

das crianças que a frequentam, com o fim de maximizar o seu potencial 

(Correia, 1999). 

 Contudo, é pertinente salientar que de acordo com a posição de muitos 

investigadores e educadores, os dois princípios (integração e inclusão), são 

muito idênticos, “de tal forma que, pelo menos em abstracto, podem até ser 

considerados iguais” (Correia e Cabral, 1999b, p. 37). 

  

Pelo exposto, podemos afirmar que para as crianças e jovens com NEE, 

a igualdade de oportunidades de acesso à educação é, na actualidade, um 

direito fundamental, no qual o princípio da integração e da inclusão se 

substanciam (Correia e Cabral, 1999b). 

Desde então, foram sendo aprovadas leis, com o objectivo de conferir 

direitos e protecção específica aos indivíduos que apresentam deficiências 

(Nielsen, 1999). 

No nosso país, ambos os conceitos, integração e inclusão, tiveram 

implicações e repercussões de grande monta, quer nos domínios político, 

legislativo e de organização de práticas educativas quer no domínio da 

formação de professores, inicial, contínua e especializada.  

Assim sendo, ambos os domínios foram alvo de medidas legislativas, no 

âmbito das NEE, a saber: 

•••    Lei Fundamental Portuguesa (artigos 71.º, 73.º e 74.º). 

•••    Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro – Lei de Bases do Sistema Educativo 

(art. 2.º, 7.º, 17.º, 18.º). 

•••    Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de Novembro – Ordenamento Jurídico 

da Formação Inicial e Contínua dos Educadores de Infância e dos Professores 

do Ensino Básico e Secundário. 

•••    Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto. 

•••    Despacho n.º 173/ME/91, de 30 de Outubro. 
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•••    Portaria n.º 611/93, de 29 de Junho. 

•••    Despacho n.º 178-A/ME/93, de 30 de Junho. 

•••    Despacho Conjunto n.º 105/97, de 1 de Julho. 

•••    Despacho Conjunto n.º 89/99, de 19 de Outubro. 

•••    Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro. 

(Correia, 2003) 

Neste contexto, e tendo em conta a legislação em vigor e as tendências 

científicas e pedagógicas actuais, é evidente que a escola regular deverá 

proporcionar as condições ideais para que o ensino da criança e do jovem com 

NEE se desenrole no mesmo ambiente da criança e do jovem dito “normal” 

(Correia, 1999).  

 
1.1.1.2.1 – Vantagens da inclusão 

São vários os estudos e resultados de investigação realizados por uma 

diversidade de autores (Guralnick 1984, 1986, 1990; Odom e McEvoy; 1988; 

Strain 1983, 1984, 1990; Buysse e Bailey, 1993; Karagianis et al., 1996; Smith, 

Polloway, Patton e Dowdy, 1998; Correia, 2003; Mauerberg-deCastro, 2005, 

entre outros) que documentam uma pluralidade de vantagens da inclusão.  

 

A inclusão tem sido defendida com base  num conjunto de argumentos 

éticos e pragmáticos (Bailey, 1995). 

No plano pragmático, os seus resultados, tanto ao nível da socialização 

quanto ao nível do desenvolvimento, são considerados como desejados e 

apropriados (Correia, 2003). Já ao nível ético, não restam dúvidas no seio da 

comunidade educativa, de que as crianças com NEE devem estar inseridas em 

ambientes normalizadores, constituindo estes ambientes o garante dos 

princípios fundamentais da inclusão. Segundo Bailey et al. (1998), a inclusão 

tem uma base moral inequívoca. Pais, professores e outros profissionais de 

educação, desejam, com certeza, o melhor para as crianças com NEE e, 

obviamente, a sua colocação num contexto educacional normalizador é uma 

aspiração que se legitima não só através destes valores, mas também da 
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própria legislação elaborada num grande número de países, em que Portugal 

se encontra inserido. 

Nesta medida, os benefícios que decorrem das práticas inclusivas 

trazem vantagens no que respeita às aprendizagens de todos os alunos, 

designadamente para os alunos com NEE (Correia, 2003). Contudo, também 

se estendem para a comunidade e para os profissionais de educação (cf. 

Quadro nº 1). 
 

QQuuaaddrroo  nnºº  11. Vantagens da filosofia da inclusão (adaptado de Correia, 2003 e Mauerberg-deCastro, 

2005). 

Vantagens da Filosofia da Inclusão 

Para a comunidade 
•••    Promove uma maior consciencialização e sensibilização face às crianças com NEE.  
•••    Estabelece um objectivo comum: o de proporcionar uma educação igual e de 
qualidade para todos os alunos. 
•••    Torna as escolas em verdadeiras comunidades de apoio aos alunos.  

Para os profissionais 
de educação 

•••    Promove o trabalho em cooperação. 
•••    Melhora a vida profissional e pessoal. 

Para os alunos com 
NEE 

•••    Conduz à aprendizagem de apreciar a diversidade humana. 
•••    Elimina o estigma da “deficiência”. 
•••    Responde às suas necessidades específicas. 
•••    Reconhece o direito de aprender junto com os seus pares sem NEE. 
•••   Proporciona aprendizagens similares e interacções sociais adequadas.  

•  Preocupa-se com um desenvolvimento global e um espírito de pertença. •• 

•••   Leva à aquisição de uma experiência directa com a variedade das capacidades 
humanas. 
 

• Promove um crescente interesse e responsabilidade no trabalho cooperativo.  
•

••  
••    Conduz ao domínio do conteúdo académico em contextos mais realistas. 
•••    Promove uma participação em todos os aspectos da vida escolar. 
•••    Torna-os independentes na vida adulta: entendem e advogam que são diferentes, mas 
não inferiores. 
•••    Torna-os activistas ao saberem reivindicar os seus direitos; reconhecem os direitos 
humanos de outras minorias. 

Para os alunos sem 
NEE 

•••  somos diferentes e que essas diferenças individuais    Permite perceber que todos
devem ser respeitadas e aceites.  
••• onceito emperram a cooperação e a tolerância social.    Reconhece que o medo e o prec
•••    Conduz à aquisição de um grande sendo de responsabilidade social e à assumpção de 
atitudes politicamente correctas em diversos níveis, não só em relação à deficiência. 
•••     Promove o assumir de papéis sociais inspirados nos direitos humanos; reconhecem
conspirações preconceituosas do dia-a-dia. 
•••    Torna-os mais maduros e mais conscientes; entram na vida adulta com valores menos 
volúveis; desenvolvem atitudes e princípios morais coerentes. 

 

ialização e 

sensib

 No quadro acima apresentado, foram exaustivamente enumerados os 

benefícios para os alunos com e sem NEE. No que reporta às vantagens de 

uma escola/educação inclusiva para a comunidade e profissionais de 

educação, podemos proceder a um maior esclarecimento.  

Neste seguimento, a inclusão promove a conscienc

ilização dos membros de uma determinada comunidade porque permite 

uma maior visibilidade das crianças com NEE. Assim, a comunidade 

percepciona essas crianças como parte de um todo, aceitando-as, 
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progressivamente, como tal. Por outro lado, as vantagens da filosofia inclusiva 

são também evidentes no que toca à liderança escolar, aos pais e a outros 

recursos comunitários, uma vez que os envolve, de uma forma 

diferencialmente convergente, para ajudarem os alunos a atingir níveis 

satisfatórios de sucesso educativo (Correia e Serrano, 2000). Cada agente 

educativo torna-se num actor criativo, flexível e animado pelo desejo de 

participar, colaborar, organizar respostas adequadas ao conjunto de 

necessidades existentes na população escolar (Correia, 1999).  

Deste modo, as escolas tornam-se verdadeiras comunidades de apoio, 

onde 

ho em 

que a 

e 

todos os alunos se sentem valorizados e apoiados de acordo com as 

suas necessidades e preenchidos ética e moralmente (Correia, 2003).  

 Relativamente aos profissionais de educação, o trabal

colaboração proporciona a oportunidade para trabalhar com outros 

profissionais (ex.: psicólogos). Situação que facilita o diálogo entre 

educadores/professores do ensino regular educadores/professores de EE, que 

por sua vez alivia o stress associado ao ensino, tornando-o mais estimulante 

pela partilha de novas estratégias e técnicas educativas, pela experimentação 

de várias metodologias e consciencialização das suas práticas e crenças. São 

também verificados: mais planeamentos, uma maior monitorização dos 

progressos dos alunos, um combate aos problemas de comportamento e um 

aumento da comunicação com os pais (Giangreco et al., 1993; Clement et al.; 

Philiphs, Sapona e Lubic ,1995 citados por Salend, 1998; Correia, 2003). 

 Os professores envolvidos em ambientes inclusivos consideram 

sua vida profissional e pessoal melhora, pois o trabalho cooperativo auxilia a 

quebrar o isolamento em que muitos deles vivem; desenvolve amizades mais 

duradouras fora da sala de aula; e conduz à participação num maior número de 

actividades de formação, demonstrando vontade de mudar e adquirir um 

conjunto de ferramentas que lhes permitam ensinar os alunos com NEE (Laskie 

Henderson, 1996 citados por Power-de-Fur e Orelove, 1997; Correia, 2003).  

 Acrescentamos ainda, que os professores titulares e os professores d

EE, que trabalham em conjunto (em classes inclusivas), apresentam níveis de 

eficiência e de competência maiores do que os colegas que ensinam e classes 
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tradicionais (Salend, 1998), devido ao elevado nível de profissionalismo no 

desempenho das suas responsabilidades, que tal empreendimento obriga 

(Correia, 2003). 

 

A inclusão de crianças com NEE, em contextos naturais, pressupõe um 

estatu

ito, os resultados da investigação apontam claramente para 

os be

 

ambie

rta referir também, segundo estes autores, que nenhum dos 

estudo

m síntese, Karagiannis et al. (1996), enunciam um conjunto de 

vantag

to social idêntico ao das crianças com um desenvolvimento típico (Allen e 

Shwartz, 1996). 

Neste âmb

nefícios da inclusão quer para as crianças com NEE, quer para as 

crianças sem NEE (Odom, 2000; Guralnick, 2001). Esses benefícios, que se 

traduzem por ganhos em termos sociais e comportamentais, têm sido 

demonstrados na investigação realizada há uma década por diversos autores.  

Numa revisão de 22 estudos comparativos (ambientes segregados vs.

ntes inclusivos), Buysse e Bailey (1993), referiram que a maioria deles 

demonstram ganhos significativos, nos domínios da socialização e de 

comportamento, para as crianças com NEE colocadas em ambientes 

inclusivos. Nestes ambientes, estas crianças apresentam níveis mais elevados 

de socialização e padrões superiores de intervenção verbal com os 

companheiros, reflectindo, a sua actividade lúdica, níveis cognitivos mais 

elevados.  

Impo

s demonstrou benefícios quando se tratava de ambientes segregados. 

No entanto, é fundamental considerar o facto de que todos estes programas 

foram realizados em programas pré-escolares considerados de elevada 

qualidade educativa. 

 

E

ens que a filosofia inclusiva preconiza, na medida em que: 

••• diversidade. 

Estas 

   Permite desenvolver atitudes positivas perante a 
atitudes desenvolvem-se quando os educadores, a título de exemplo, 

facilitam a interacção e a comunicação entre pares. Os alunos tornam-se mais 
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sensíveis, compreensivos e respeitadores, aprendendo a crescer e a conviver 

com a diferença. 

•••    Facilita a aquisição de ganhos ao nível do desenvolvimento 
académico e social. Através de constantes interacções com os seus pares, os 

alunos adquirem mais e melhores competências académicas, sociais e de 

comunicação. 

•••    Prepara para a vida em comunidade. Segundo os pais e 

professores, quanto mais tempo os alunos com NEE passarem em ambientes 

inclusivos, melhor é o seu desempenho e educacional, social e ocupacional. 

Alguns pais sabem, intuitivamente, que a frequência de uma escola inclusiva 

aumenta a oportunidade de os seus filhos se adaptarem à vida na comunidade, 

dado que ela salienta a importância de uma preparação eficaz para a vida 

activa (Correia, 1999). 

•••    Evita os efeitos negativos da exclusão. Os ambientes segregadores 

são muitas vezes prejudiciais para os alunos com NEE, pois não os preparam 

para a vida do dia-a-dia. Por outro lado, os alunos sem NEE (educados em 

escolas tradicionais), frequentam ambientes onde a diversidade, a cooperação 

e o respeito perante aqueles que são diferentes são valores pouco divulgados. 

As escolas inclusivas, pela filosofia que veiculam, podem combater muitos dos 

efeitos negativos da exclusão (Karagiannis et al., 1996). 

Segundo Smith, Polloway, Patton e Dowdy (1998), os resultados do 

estudo feito pelo Centro Nacional de Reestruturação Educacional e Inclusão 

dos Estados Unidos em 1995, indicam como principais vantagens em torno da 

inclusão os seguintes factos: 

•••    As experiências para alunos de programas de educação inclusiva, sob 

educação especial ou regular, são positivas. 

•••    As experiências profissionais dos professores envolvidos em 

programas de educação inclusiva são também positivas. 

•••    Alunos com uma gama diversificada de deficiências estão a ser cada 

vez mais inseridos dentro de programas de educação inclusiva. 

•••    Os esforços de reestruturação da escola tê um impacto positivo nos 

programas de educação inclusiva, e vice-versa.  
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1.1.1.2.2 – Desvantagens e dilemas da inclusão 

Por outro lado, também se encontram documentadas desvantagens 

relativas à política inclusiva. Segundo os autores acima citados, da mesma 

forma que existem adeptos e defensores do sistema educacional inclusivo, 

existem outros que se contrapõem a esse sistema. Algumas das razões para 

esta oposição incluem: 

•••    Os dados científicos não são suficientes para apoiar o modelo porque 

enfatizam preferencialmente habilidades académicas. 

•••    A formação e prática dos professores ainda são baseadas em 

sistemas educacionais separados.  

•••    Alguns alunos com deficiência evoluem melhor em classes sob o 

sistema de educação especial.  

 

Rodrigues (2003), foca a existência de alguns obstáculos que se 

colocam ao desenvolvimento da educação inclusiva, que se traduzem em 

dilemas equacionados em quatro dimensões: o currículo, a identificação, a 

relação pais-profissionais e o modelo de inclusão. 

É posta em causa a exequibilidade da reforma inclusiva, ao colocar a 

seguinte questão: “se a sociedade está longe de ser inclusiva, poderá ser a 

escola uma ilha de inclusão num mar de exclusão?” (p. 91). Esta pergunta, a 

nosso ver, é pertinente se partirmos da constatação das difíceis condições que 

as pessoas com dificuldades ou vítimas de exclusão por qualquer outro motivo 

(género, etnia, pobreza, etc.) encontram nas nossas sociedades para poderem 

ter uma vida com dignidade e com qualidade. Existem estudos sobre exclusão 

social que citam abundantes exemplos de como a escola, o trabalho, o 

território, a cidadania, o lazer, a cultura, o desporto, a formação profissional, a 

habitação, a acessibilidade, etc., se encontram longe de serem amigáveis e 

aliados das pessoas que são identificadas como tendo qualquer tipo de 

dificuldade. Uma escola inclusiva numa sociedade que não o é, não parece 

realmente possível e menos ainda desejável dado que, se os valores da escola 

não tiverem uma expressão no seu exterior, carecerão de sustentabilidade e de 

sentido (Rodrigues, 2003). 
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Neste contexto e a despeito da necessidade que a escola tem, 

actualmente, de se adaptar a sociedades mais heterogéneas com intuito de 

abranger um maior leque de alunos que outrora estavam fora da escola por 

insucesso, abandono escola ou desmotivação, não podemos deixar de 

concordar com Rodrigues (2002), quando refere que a escola, desde a sua 

criação, não considerou as diferenças dos seus alunos.  

A escola não é, pela sua história, valores e práticas, uma estrutura 

inclusiva e ela mesmo foi criadora de exclusão. Isto porque, organizou-se com 

base numa “indiferença à diferença”. Por outras palavras, a escola foi criada 

numa lógica que, recusando formalmente uma valorização dos contextos 

socioculturais dos alunos e adoptando valores estritamente meritocráticos, 

acabava por acolher e valorizar diferentemente os alunos que, conforme os 

seus códigos culturais, se identificavam mais com os que eram veiculados pela 

escola. Assim, a escola foi (é?) uma fonte de exclusão para muitos alunos que, 

quase sempre, viram confundidos com “falta de motivação”, “indisciplina” ou 

“falta de inteligência” e incompatibilidade dos seus valores, ritmos e interesses 

com os que eram veiculados pela escola (Rodrigues, 2003). 

É a partir deste choque de valores e práticas, que surgem os dilemas da 

escola inclusiva.  

 

De acordo com o mesmo autor, o ccuurrrrííccuulloo corresponde a um dos 

aspectos centrais que deve ser levado em conta quando procuramos realizar 

alterações na escola no sentido da inclusão. Em primeiro lugar, porque é o 

aspecto que as escolas têm tido mais dificuldade em alterar e, de certa forma, 

o currículo é usado como uma das justificações para se manter as instituições 

educativas como estão.  

A diferenciação ou flexibilidade curricular encontra-se há muito tempo 

presente nos nossos sistemas educativos; só que não necessariamente numa 

perspectiva inclusiva. Isto porque, a criação de um sistema paralelo de 

educação especial (neste caso, numa escola diferente); a criação de “turmas 

especiais “ ou de “currículos alternativos” (numa classe diferente), são 

encarados como estratégias de diferenciação curricular para alunos com 
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deficiências. Ora, estes tipos de flexibilidades curriculares não se coadunam 

com uma estratégia inclusiva. A diferenciação curricular que se procura na 

inclusão é a que tem lugar num meio em que não se separam os alunos com 

base em determinadas categorias, mas em que se educam os alunos em 

conjunto, procurando aproveitar o potencial educativo das suas diferenças. Em 

suma, uma diferenciação na classe assumida como um grupo heterogéneo. 

Por outro lado, esta diferenciação também pressupõe uma gestão 

pedagógica incomparavelmente mais complexa do que aquela que a escola e 

os professores estão habituados. Considera que se leve em linha de conta que 

os alunos possuem diferentes pontos de partida para a aprendizagem, que 

realizam percursos de aprendizagem distintos e podem mesmo atingir 

patamares de objectivos e competência diferentes. Daqui surgem enumeras 

questões, às quais a maioria dos agentes educativos não sabem responder: 

“qual é a amplitude que pode ter esta diferenciação na sala de aula?; devemos 

considerar só os distintos pontos de partida dos alunos?: devemos 

proporcionar diferentes percursos de aprendizagem para atingir um mesmo 

objectivo final, ou diferenciar também os objectivos que se querem atingidos?; 

até onde pode (é desejável) o currículo diferenciar-se?” (p. 93).  

Rodrigues (2003), acrescenta que para muitos autores, os conteúdos 

mínimos da escolaridade básica são o limite para a diferenciação e não é 

negociável que alguns desses conteúdos e competências não possam ser 

atingidos. Partilham da opinião que sem eles, nenhum aluno pode ser um 

cidadão com plena participação numa sociedade moderna. 

Um outro problema explorado pelo autor supracitado, tem que ver com a 

iiddeennttiiffiiccaaççããoo. Para ele, a designação de “necessidades educativas especiais” 

(NEE), hoje comummente utilizada para situar o processo educativo nas 

necessidades que a pessoa apresenta e não no seu todo “defectológico”, 

abolindo o estigma de “deficiência”, não deixou de rotular (ainda que com outro 

rótulo) os alunos que eram identificados como tendo dificuldades. 

Os critérios de categorização estão sempre dependentes dos factores 

sociopolíticos. Ser ou não deficiente mental, depende do lugar em que se está 

e dos critérios que são usados para classificar, mais do que das capacidades 
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evidenciadas pelo indivíduo. No limite, e a título de exemplo, não existe forma, 

mesmo com todos os meios de identificação disponíveis, de diferenciar uma 

pessoa com deficiência mental com alto funcionamento de outra, sem 

deficiência mental, com baixo funcionamento.  

Na sua opinião, este processo de categorização contribuiu para o reforço 

da utopia da homogeneidade na medida em que, se duas pessoas têm o 

mesmo rótulo (isto é, a mesma categoria de dificuldades ou deficiência), logo 

se conclui que as suas necessidades educativas são iguais. 

Alguns estudos sobre as opiniões de alunos com NEE, sobre a 

qualidade de apoio que lhes é prestado na escola, mostram algum desconforto 

com a visibilidade dada pela sai identificação como “alunos com NEE”, onde 

eles gostariam de passar mais desapercebidos.  

Desta forma, apesar da rápida adopção do termo “NEE”, este não está 

isento das considerações sociopolíticas, tendo sido usado, tal como a 

“deficiência”, como um instrumento de “rotulação” das pessoas que tinham 

essas necessidades.  

É por esta razão, que Rodrigues (2003), questiona qual a utilidade de 

usar o termo NEE num contexto de inclusão. Os defensores deste uso [como é 

o caso de Correia (1999, 2003) e seus colaboradores; Nielsen (1999)], dirão 

que todo o nosso pensamento é organizado por categorias e é quase 

impossível não as usar quando nos confrontamos com as diferenças. A 

designação de NEE seria ainda útil para encontrar, mais rápida e 

adequadamente, os recursos específicos de que cada aluno precisa, dado que 

a política de recursos se organiza frequentemente conforme tipos de 

necessidades especiais (EASNE, 1999). Por outro lado, critica-se o seu uso 

(CNE, 1998) pela amplitude do termo “necessidades”, não distinguindo a 

gravidade ou a sua permanência e a rotulação que pode advir do seu uso.  

Relativamente à rreellaaççããoo  ppaaiiss--pprrooffiissssiioonnaaiiss, tanto os pais, como os 

professores e gestores educativos, perseguem o mito da homogeneidade como 

condição de qualidade. Numa sociedade organizada para o sucesso, onde só 

sobressaem os mais “fortes”, um dos aspectos para atingir a qualidade recai no 

trabalho com grupos homogéneos. Ora, é sabido que a característica comum a 
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todos os alunos de uma classe da escola pública é que 100% são diferentes de 

qualquer outro (Lima, 2000), predominando a heterogeneidade. Mas os pais 

não abraçam o princípio da diversidade cultural, dos métodos mais 

cooperativos, criativos e abertos; pelo que à sua imagem e para “bem dos seus 

filhos”, seleccionam modelos educativos mais tradicionais que privilegiam a 

competição, os métodos mais transmissivos e as classes e escolas mais 

homogéneas.  

Tal situação traduz-se num dilema quando, por exemplo, uma escola faz 

um esforço para usar modelos mais inclusivos de admissão, de organização, 

de planeamento e de gestão da sala de aula, e este esforço não é reconhecido 

e valorizado pelos pais (Rodrigues, 2003).  

“Será, então, a homogeneidade um critério de qualidade nas nossas 

sociedades diversas neste início do século XXI?” (Rodrigues, 2003, p. 95). 

Por fim, e como último dilema, temos o mmooddeelloo  ddee  iinncclluussããoo. Continuando 

o raciocínio apresentado por Rodrigues (2003), os modelos integrativos e 

inclusivos conhecidos a partir dos anos 70, tiveram a vantagem de nos alertar 

para a complexidade do processo de integração mas tiveram o inconveniente 

de designar por “integração” a simples presença (física) de um aluno com 

dificuldades numa turma de ensino regular. Daqui advêm as ideias de ver como 

“positivo” a simples coexistência de crianças com “grandes diferenças” junto 

das “outras” (Perrenoud, 1996). Interessa, pois, reflectir sobre o que é, em 

termos curriculares, psicológicos e sociais, estar incluído na escola. Estar 

incluído é muito mais do que uma presença física: “é um sentimento e uma 

prática mútua de pertença entre a escola e a criança, isto é, o jovem sentir que 

pertence à escola e a escola sentir que é responsável por ele” (Rodrigues, 

2003, p. 95). 

Encontramos, hoje em dia, movimentos que reivindicam uma “liberdade 

de não inclusão”, tais como por exemplo, os da comunidade surda. Trata-se de 

um assunto novo e necessariamente complexo. Mas há alguma alternativa à 

inclusão escola? 

O autor comenta esta “não inclusão” em dois aspectos: primeiro, de que 

forma é que as pessoas que reivindicam a “não inclusão” não estão a criticar, 
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implicitamente, os modelos existentes de inclusão, isto é, a dizer antes “esta 

inclusão não me serve”, em lugar de “não quero ser incluído”? Em segundo 

lugar, de que forma é que a reivindicação de “não inclusão” não sanciona a 

desresponsabilização do Estado da obrigação de proporcionar condições de 

participação e qualidade de vida para todos? 

 

É por todos estes motivos, que Rodrigues (2003) considera que a 

inclusão encontra-se hoje conceptualmente situada entre grupos que a 

consideram como utópica, outros como uma mera retórica e outros, ainda, 

como uma “manobra de diversão” face aos reais problemas da escola, e está 

longe de dar passos decisivos para a irradicação da exclusão.  

A educação inclusiva é, pois, uma ruptura com os valores da escola 

tradicional (Rodrigues, 2002). Rompe com o conceito de um desenvolvimento 

curricular único, com o conceito de aluno-padrão estandardizado, com o 

conceito de aprendizagem como transmissão, de escola como estrutura de 

reprodução. Sendo ambicioso, como objectivo.  

Contudo, o mesmo autor refere que “os professores – apesar de serem 

apontados como os bodes expiatórios da inclusão – são a esperança da 

inclusão, fazendo parte das ‘boas notícias’ deste empreendimento.” (p. 100).  

 

Por tudo o que foi dito neste grande sub capítulo, a EE tem vindo a 

passar (desde o século XX até aos nossos dias), por grandes transformações, 

como resultado das enormes convulsões sociais, de uma revisão gradual da 

teoria educativa e de uma série de decisões legais históricas que assentam 

num pressuposto simples: a escola está à disposição de todas as crianças em 

igualdade de condições e é obrigação da comunidade proporcionar-lhes um 

programa público e gratuito de educação adequado às suas necessidades 

(Correia e Cabral, 1999b). 

No cômputo geral, entendemos que as vantagens da filosofia inclusiva 

parecem suplantar os problemas ainda existentes. Afirmação esta, que se 

fundamenta no facto de, hoje em dia, pese embora as carências existentes no 
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sistema, o aluno com NEE recebe uma educação mais adequada às suas 

características do que recebia anos atrás (Correia e Cabral, 1999b).  

Desta feita, rematamos esta matéria referente ao percurso histórico da 

colocação do aluno com NEE no contexto educativo, com a citação de uma 

frase que expressa a nossa opinião sobre o assunto: “Para os que dizem que a 

inclusão implica um processo longo e dispendioso, diríamos que deviam 

experimentar fazer contas ao preço da exclusão…” (Rodrigues, 2003, p. 100). 

 

1.1.2 – O conceito de NEE 
Como referido anteriormente, os princípios que actualmente norteiam o 

atendimento de alunos com NEE são essencialmente dois: o da integração e o 

da inclusão.  

Importa salientar que estes princípios não surgiram do nada. Encontram-

se sustentados por toda uma história que assinala evoluções e progressões 

relativas aos conceitos e direitos consagrados para as pessoas com 

deficiência. 

Deste modo, foi-se verificando a adopção de respostas educativas mais 

apropriadas às necessidades de todos os alunos (Jiménez et al., 1997; Correia, 

1999), bem como o surgimento de um conjunto de conceitos baseados numa 

nova concepção de EE, entre os quais, o das NEE.  

 

O conceito de NEE surge pela primeira vez em 1978 no Relatório de 

Warnock (Pereira, 1993; Sanches, 1996; Jiménez et al., 1997; Correia, 1999), 

termo hoje generalizado a quase todos os países desenvolvidos que tratam 

destas matérias.  

Esse relatório, entre outros fins, propõe a substituição das categorias de 

deficientes pelo conceito de NEE, e veio a revolucionar as perspectivas de 

intervenção no campo educacional das crianças e jovens com problemas 

(Pereira, 1993). Corresponde ao resultado de um vasto estudo realizado no 

terreno, perspectivando o trabalho do educador e obedecendo às necessidades 

da criança e do jovem (Sanches, 1996).  
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Ao ser adoptada uma classificação baseada nas necessidades, 

abandonado-se a qualificação por categorias, verificou-se um avanço 

qualitativo significativo. Aspecto este importante para a evolução das 

perspectivas educacionais dos alunos ditos “não normais” (Fortes Ramírez, 

1994).  

Nesta ordem de ideias, uma das alterações, assumida por Rodrigres 

(1995) como essencial, foi a permuta do termo de “aluno deficiente” por “aluno 

com NEE”.  

Assim sendo, hoje em dia, apesar das carências do sistema, a evolução 

deste conceito permite que o aluno com NEE receba uma educação mais 

adequada às suas características individuais (Correia e Cabral, 1999b).  

E, com este novo conceito surgem três tipos de necessidades (Ainscow, 

1985 citado por Fortes Ramírez, 1994): 

•••    A necessidade de um método de ensino especializado para que o 

aluno tenha acesso ao currículo normal. 

•••    A necessidade de um currículo modificado e adaptado às 

possibilidades do aluno. 

•••    A necessidade de uma forma de apoio contextual educativo.  

A partir desse momento (1978), muitos foram os investigadores que 

tentaram, conceptualmente, delimitar o significado que o conceito de NEE 

encerra. No entanto, todas as classificações de NEE propostas reportam-se a 

problemas que afectam a aprendizagem escolar ou o sucesso escolar do 

aluno, e que exigem recursos educativos diferentes, bem como acessos 

especiais ao currículo (Brennan, 1988; Marchasi e Martin, 1990 citados por 

Correia, 1999).  

Desta forma, algumas definições consideram o aluno com NEE aquele 

que apresenta: problemas ou dificuldades de aprendizagem; incapacidades; 

condicionalismos específicos; carências relacionadas com deficiências ou 

dificuldades escolares, ao longo ou num determinado momento da sua 

escolaridade (Jimenéz, 1993; Declaração de Salamanca, 1994; Ministério da 

Educação, 2002; Correia, 2003). 
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Outras, enfatizam a relação entre as capacidades ou potências 

individuais e os resultados obtidos. Isto é, qualquer criança/jovem que 

apresente diferenças significativas entre a sua capacidade potencial e os 

resultados obtidos e, por esse motivo, necessite de receber apoios educativos 

especiais, é designada por criança/jovem com NEE (Pierangelo e Jacoby, 1996 

citados por Nielsen, 1999). 

Algumas, como a de Hegarty (1994), centralizam-se apenas na parte 

curricular: um aluno com NEE, é definido como o que necessita de auxílio 

educativo ou diferente no que respeita ao programa educativo adoptado.  

Contudo, parece que na sua generalidade, todos os autores que se 

predispuseram a tentar definir este conceito, concordam que esses alunos 

exigem uma atenção mais específica, a adopção de um maior número de 

recursos, apoios ou medidas educativas especiais/diferentes (para alguns 

denominados de serviços de apoio de EE) e, ainda, acessos especiais aos 

programas curriculares, durante todo ou parte do seu percurso escolar. 

Situações que não são comuns à maioria dos alunos da mesma idade, e que 

têm como objectivo, facilitar o desenvolvimento académico, pessoal e 

socioemocional do aluno com NEE. 

Nas suas definições, Correia (1993) e Bennett et al. (1997), enfatizam 

bem que o conceito de NEE não se dirige apenas aos alunos com dificuldades 

de aprendizagem, mas também, a todos aqueles que apresentam um problema 

(físico, sensorial, intelectual, emocional, social ou qualquer combinação destas 

problemáticas) que afecta a aprendizagem ao ponto de serem necessários 

acessos especiais ao currículo, ao currículo especial ou modificado, ou a 

condições de aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno possa 

receber uma educação apropriada. No caso de se tratarem de dificuldades de 

aprendizagem, estas podem ser derivadas de factores orgânicos ou 

ambientais.  

 

 Em síntese, o conceito de NEE abrange crianças e adolescentes com 

aprendizagens atípicas, isto é, que não acompanham o currículo normal, sendo 

necessário proceder a adaptações curriculares, mais ou menos generalizadas, 
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de acordo com o quadro em que se insere a problemática da criança ou do 

adolescente (Correia, 1999). 

É a partir da necessidade de se efectuarem adaptações, cujo grau de 

modificação curricular é variável em função da problemática em questão, que o 

autor supracitado, classifica as NEE, em dois grandes grupos (NEE 

permanentes e NEE temporárias), os quais, por sua vez, contêm categorias 

específicas (cf. Quadro nº 2).  
QQuuaaddrroo  nnºº  22. Tipos de NEE – definição e categorias específicas (adaptado de Correia, 1999).  

Tipos de NEE 
Permanentes Temporárias 

Definição: são aquelas que exigem adaptações 
generalizadas do currículo, de acordo com as 
características do aluno e se mantêm durante 
grande parte ou todo o seu percurso escolar. Nelas 
se encontram associadas as crianças e 
adolescentes cujas alterações significativas no seu 
desenvolvimento foram provocadas por problemas 
orgânicos, funcionais e por défices socioculturais e 
económicos graves.  

Definição: são aquelas em que a adaptação ao 
currículo escolar é parcial e se realiza de acordo 
com as características do aluno, num certo 
momento do seu percurso escolar.  

Tipos:  Tipos: 

De carácter Intelectual: 
•••    Deficiência Mental (ligeira, moderada, severa 

e profunda). 
•••    Dotados e Sobredotados. 

Problemas ligeiros ao nível do desenvolvimento 
das funções superiores: 
•••    Motor. 
•••    Perceptivo. 
•••    Linguístico. 
•••    Socioemocional. 

De carácter sensorial: 
•••    Cegos e amblíopes. 
•••    Surdos e hipoacúsicos. 

Problemas ligeiros relacionados com a 
aprendizagem da: 
•••    Leitura 
•••    Escrita 
•••    Cálculo 

De carácter emocional: 
•••    Psicoses e outros. 
•••    Comportamentos graves.  

De carácter motor: 
•••    Paralisia Cerebral. 
•••    Spina Bífida. 
•••    Distrofia Muscular. 

Outros problemas motores. 
De carácter processológico: 
•••    Dificuldades de aprendizagem. 

Outros Problemas de Saúde: 
•••    Sida. 
•••    Diabetes. 
•••    Asma. 
•••    Hemofilia. 
•••    Problemas Cardiovasculares. 
•••    Cancro. 
•••    Epilepsia. 
•••    Etc.  

Traumatismo Craniano 
Autismo 
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Como já foi referido, a categorização dos tipos de problemas inerentes 

ao indivíduo, representa um motivo de grande polémica entre os autores. No 

entanto, Correia (1999), considera a classificação das crianças excepcionais 

fundamental, pois deverá servir o propósito de permitir elaborar um programa 

de intervenção apropriada ao nível e tipo de problema da criança. Isto porque, 

“os alunos com NEE, tal como os outros, têm direito a um programa de 

educação público, adequado e gratuito, num meio de aprendizagem o mais 

apropriado possível, que responda às suas necessidades educativas e ao seu 

ritmo e estilos de aprendizagem” (pág. 48). Assim, para que a escola 

desenvolva respostas eficazes à problemática do aluno, e tanto investigadores 

como educadores comuniquem entre si, torna-se necessário encontrar 

definições ou categorias que facilitem esses propósitos.  

 

É de notar que, em Portugal, o conceito de NEE só é adoptado em 1986 

com a publicação da Lei nº 46/86 de 14 de Outubro da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE), que regulamenta a Educação Especial.  

Em termos de critérios pedagógicos, este conceito só é posto em prática 

a 23 de Agosto de 1991, com a publicação do Decreto de Lei nº 319, que vem 

servir de suporte legal às escolas para organizarem o funcionamento no 

atendimento a crianças com NEE. Este decreto aplica-se a alunos com NEE 

que frequentam os estabelecimentos públicos dos níveis de ensino básico e 

secundário.  

O Decreto de Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, relativo ao novo modelo de 

gestão curricular para o ensino básico, vem definir, pela primeira vez na 

legislação portuguesa, o conceito de NEE de carácter permanente/prolongado.  

Nesta medida, o Ministério da Educação (2002), define que os alunos 

com NEE são aqueles que “exigem recursos ou adaptações especiais no 

processo de ensino e de aprendizagem que não são comuns à maioria dos 

alunos da sua idade, por apresentarem dificuldades ou incapacidades que se 

reflectem numa ou mais áreas de aprendizagem” (p. 6).  

 
1.1.2.1 – Prevalência das NEE 
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Os estudos de prevalência5, no nosso país, são praticamente 

inexistentes pelo que se recorre a dados adiantados por alguns autores, 

nacionais e estrangeiros, e àqueles indicadas pelas instituições educacionais 

mais ligadas a esta problemática (Correia, 1999).  

As considerações que se seguem, estão de acordo análise que Correia 

(1999) realiza acerca deste assunto.  

Deste modo, considera-se que a percentagem de crianças e 

adolescentes com NEE em idade escolar, em Portugal, será de cerca de 15% 

(este valor resulta da média dos resultados obtidos por vários autores que a 

situam entre os 12 e os 18%), o que equivale a cerca de 250 000 alunos.  

 
FFiigguurraa  nnºº  11..

                                                

 Percentagem de crianças e adolescentes com NEE em idade escolar, categorizadas 

de acordo com a sua problemática (Correia, 1999).  

 

Pela leitura da figura nº1 conclui-se que cerca de 94% das crianças e 

adolescentes com NEE se enquadram nas categorias das dificuldades de 

aprendizagem (48%), problemas de comunicação (22%), deficiência mental 

(14%) e perturbações emocionais (9,9%).  

O número de alunos com dificuldades de aprendizagem é de tal forma 

elevado (cerca de metade do total de 250 000 alunos com NEE), que o autor se 

 
5 Correia (1999), define o conceito de prevalência como sendo o número de casos (alunos com NEE) existentes numa 

determinada população (i. e., escolar) num determinado tempo (no ano em que ocorre o estudo da prevalência).  
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atreve a afirmar que na maioria das classes regulares encontramos quase 

sempre uma ou mais crianças ou adolescentes com dificuldades de 

aprendizagem. 

Nas categorias abrangidas pela designação de “outros”, que constituem 

cerca de 6% da população escolar com NEE, a multideficiência é aquela que 

engloba um maior número de crianças e adolescentes (1,95%), seguindo-se-

lhe a deficiência auditiva (1,3%), os problemas motores (1,1%), outros 

problemas de saúde (1,1%), a deficiência visual (0,5%), o autismo (0,12%), os 

cegos-surdos (0,02%) e, finalmente, o traumatismo craniano (0,01%).  

Embora os valores da categoria “outros” sejam bastante reduzidos, é 

importante salientar que muitas delas exigem um tipo de atendimento que 

requer do educador/professor uma especialização específica, orientada para as 

características intrínsecas de cada uma das problemáticas.  

Quanto à severidade do problema, um número significativo de alunos 

com NEE experimenta problemas ligeiros, o que faz com que estes possam ser 

atendidos nas classes regulares, pelo menos durante uma grande parte do dia 

escolar. Um muito menor número de alunos com NEE apresenta problemas 

mais severos que, por vezes, requerem serviços de atendimento fora das 

classes regulares durante um período, pontualmente longo, do dia escolar e, 

alguns, até são atendidos fora das escolas regulares. Isto não quer dizer que 

não se devam envidar todos os esforços no sentido de os incluir, sempre que 

possível, nas escolas e nas classes regulares.  

Finalmente, e ainda continuando no campo das prevalências, para além 

dos alunos com NEE que, como anteriormente foi referido, constituirão, 

provavelmente, cerca de 15% de toda a população escolar, há que atender a 

um conjunto de alunos com problemas de aprendizagem, cuja significância não 

é considerada relevante para que possam ser classificados de alunos com 

NEE, mas que dever merecer um cuidado muito especial por parte do 

educador/professor. Também o grupo de alunos, denominados de alunos “em 

risco educacional”, que na maioria dos casos, por razões ambientais e 

culturais, experimentam insucesso escolar, deve ser alvo da preocupação e de 

intervenções específicas por parte da Escola. 
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Se somarmos o número de alunos cujas problemáticas se enquadram 

nas categorias acima enumeradas ao número de alunos cujas características 

não se inserem nesses mesmos grupos, mas que também podem vir a 

necessitar de intervenções específicas, e ao número de alunos dotados e 

sobredotados, verificamos que uma percentagem altamente significativa (a 

ultrapassar talvez os 30 a 40% do número total de crianças e adolescentes em 

idade escolar) requer uma atenção muito especial por parte da Escola. Caso 

contrário, se a Escola simplesmente ignorar os problemas específicos de cada 

um destes alunos, então não está a respeitar os seus direitos, nem o princípio 

da igualdade de oportunidades que a Constituição Portuguesa proclama.  

  

Face ao exposto, terminamos este assunto com uma questão levantada 

por Correia (1999): será que a taxa elevada de insucesso escolar existente no 

nosso país não é derivada, em parte, da falta de atendimento específico ao 

aluno cujas características não se enquadram no modelo de “aluno-tipo” que, 

tantas vezes, a escola teima em perpetuar? 

 
1.1.3 – As atitudes dos professores face à inclusão de alunos com 

NEE. 
«Os professores das classes regulares reagem com alguma apreensão 

e ansiedade à presença de alunos com NEE nas suas aulas. Em seu entender, 

não só ignorariam aquilo de que esses alunos precisam, como não saberiam 

quais os métodos a adoptar e os meios didácticos a utilizar. Invocam 

igualmente uma gritante falta de recursos (financeiros, materiais, humanos, 

didácticos) nas escolas, bem como de serviços de acompanhamento e apoio, 

elementos indispensáveis para que o processo de ensino-aprendizagem possa 

decorrer com sucesso.» (Correia, 1999, p. 105). 

 

 O termo “atitude” é utilizado indiscriminadamente no nosso dia-a-dia, 

desprovido de qualquer rigor científico.  

 Na verdade, apesar da sua imensa popularidade e importância, observa-

se uma certa dificuldade em elaborar uma definição de atitude que seja aceite 
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como universal por todos os especialistas, em parte por ser entendido de 

muitas formas e em diferentes campos de estudo (Trindade, 1994; Malouf et 

al., 1995; Santiago, 1996; Serrano, 1998; Silverman e Subramaniam, 1999). 

Porém, o modelo das três componentes é o mais citado para explicar o 

conceito numa perspectiva multidimensional (Serrano, 1998).  

 Neste contexto, a atitude pode ser entendida como “uma resposta de 

carácter avaliativo relativamente estável face a um objecto que tem 

componentes cognitivas, afectivas e provavelmente comportamentais” 

(Lamberth, 1980, p. 184). 

 Relativamente à componente cognitiva, esta diz respeito a crenças, 

informações disponíveis e cognições face a determinado objecto. Os 

sentimentos, as emoções e os afectos, constituem a natureza afectiva da 

atitude. Por último, a componente comportamental corresponde à 

predisposição para agir de determinada forma, ou seja, a intenção de adoptar 

uma conduta específica. Isto é, um comportamento consumado e directamente 

observável (Serrano, 1998).  

Esta última vertente de delimitação conceptual do termo realça o 

carácter avaliativo das atitudes. Segundo Eagly e Chaiken (1993) atitude é uma 

tendência psicológica que é expressa pela avaliação de uma entidade 

particular com algum grau favorável ou desfavorável.  

 Desta forma, o estudo das atitudes torna-se pertinente, na medida em 

que, conhecendo-se a atitude de alguém face a determinado objecto social, 

podemos inferir de que forma essa pessoa de comportará (Serrano, 1998).   

 Nesta ordem de ideias, as atitudes são precursoras, determinantes, 

predictivas e influenciadoras, em maior ou menor grau, do nosso 

comportamento e que se desenvolvem pela experiência e/ou pela 

aprendizagem (Mager, 1979; Trindade, 1994; Alcântara, 1995; Santiago, 1996).  

 Para Leyens e Yzerbyt (1999), a atitude não é algo fixo nas profundezas 

da nossa mente, tendo mais a haver com as tendências do nosso 

comportamento. Neste contexto, a mudança de atitudes permite modificar o 

comportamento.  
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 Conscientes, porém, que esta ligação entre atitude e indicação de 

comportamento, nem sempre é tão linear, neste trabalho iremos contextualizar 

e averiguar quais as atitudes dos professores face à inclusão de alunos com 

NEE nas suas turmas.  

Relativamente à exposição da literatura mais relevante relacionada com 

as atitudes dos professores face à integração/ inclusão escolar de alunos com 

NEE, iremos desenvolver os seguintes aspectos: 

•••    A aceitação do movimento inclusivo, por parte dos docentes. 

•••    Os benefícios subjacentes à integração e inclusão desses alunos. 

•••    As auto-percepções dos professores no que respeita às suas 

capacidades para desempenharem um bom trabalham junto dos alunos com 

NEE. 

•••    O apoio e suporte disponibilizado aos professores para levarem a cabo 

essa demanda.  

 Desta forma, passaremos a desenvolver cada um dos pontos acima 

enumerados.  

 
1.1.3.1 – A aceitação do movimento inclusivo por parte dos docentes. 

 São vários os autores que realizaram estudos ou procederam a um 

levantamento síntese sobre a investigação realizada neste campo. Na sua 

maioria, esses trabalhos provêm dos Estados Unidos da América, da Austrália 

e do Canadá.  

 A aceitação das práticas inclusivas parece variar de acordo com o tipo 

de agente educativo (administrador, professor do ensino regular, educador do 

ensino especial, pais), com a idade e sexo dos docentes e, ainda, com o grau e 

tipo de deficiência dos alunos. 

  

 Na generalidade, os administradores escolares e os professores (ensino 

regular e educação especial) respondem favoravelmente à problemática do 

movimento inclusivo ao acreditarem que ensinar alunos com deficiência em 

escolas regulares resulta em mudanças positivas no educador e mesmo no 
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aspecto da realidade profissional (Simon, 1991; Scruggs e Mastropieri, 1996; 

Villa et al., 1997).  

 Porém, este cenário optimista não é partilhado por todos os professores 

do ensino regular, já que alguns preferem a prática educativa tradicional mais 

homogénea, mantendo posições de rejeição face ao processo de integração 

(Minke, 1996).  

 Correia e Cabral (1999, p. 40), corroboram esta ideia ao citarem 

Kauffman (1989) e Gersten e Woodward (1990, citados por Correia e Cabral, 

1999b): “(…) muitos professores do ensino regular ainda não aceitaram 

completamente a ideia de inserção dos alunos com NEE nas classes 

regulares.”   

 Ainda neste quadro, os pais dos alunos com deficiência, apresentam 

atitudes mais propícias à inclusão do que os professores (Bennett et al., 1997).  

  

 Apesar de não se observarem diferenças significativas de atitude entre 

docentes do sexo feminino e masculino, são as mulheres que manifestam um 

carácter mais favorável em relação à inclusão (Kowalski e Rizzo, 1996). 

 

 Os mesmos autores acima citados, referem que os professores de 

Educação Física com mais idade, possuem atitudes menos favoráveis que os 

seus colegas mais jovens.  

 Neste contexto, quanto mais jovens são os professores, mais 

consideram a inclusão e, consequentemente, têm atitudes mais favoráveis 

(Vayer e Roncin, 1992). Também os resultados de Stephens e Braun (1980), 

indicaram a existência de uma relação significativa entre as atitudes dos 

docentes em função da idade.  

 

 Ao efectuar-se uma análise dos dados em função da diferenciação entre 

deficiências e o seu grau de severidade, os resultados variam 

significativamente (Serrano, 1998; Pinheiro, 2001). Isto é, o tipo de deficiência 

e o seu grau são factores marcantes na aceitação das políticas de atendimento 

inclusivas dos alunos no quadro escolar.  
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 De uma forma geral, os “alunos com ligeiras deficiências são aceites 

mais favoravelmente do que alunos com deficiências severas” (Kowalski e 

Rizzo, 1996, p. 181).  

 Relativamente ao tipo de deficiência, ou mais correctamente, ao tipo de 

NEE, os docentes tendem a rejeitar aquelas que conduzam a alterar os seus 

modos habituais de ser e fazer (Vayer e Rocin, 1992).  

 Assim, a pretensão dos docentes em ensinar estes alunos é consistente 

excepto quando se trata de alunos com: deficiência mental, deficiências 

sensoriais severas, distúrbios emocionais ou outras deficiências profundas, 

bem como com problemas de comportamento (Scruggs e Mastropieri, 1996). 

Por outro lado, manifestam atitudes positivas perante os deficientes motores, 

sensoriais e mentais ligeiros. A inserção de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, distúrbios de linguagem e de atenção, também não parecem 

causar rejeições.   

 Contudo, os alunos que comportam défices mentais, são aqueles pelos 

quais os docentes manifestam atitudes menos propícias à filosofia inclusiva, 

pois requerem alterações de conteúdos, objectivos, estratégias e todo um 

conjunto de medidas que para os restantes alunos não são necessários. Para 

além de trazerem para a sala de aula comportamentos sociais irregulares.  

 
1.1.3.2 – Os benefícios subjacentes à inclusão dos alunos com NEE. 

 Na sua generalidade, os docentes concordam que os alunos com e sem 

deficiência beneficiam com as experiências da integração (Scruggs e 

Mastropieri, 1996). Expõem, ainda, a opinião de que o contacto com as 

crianças com NEE não será prejudicial aos outros membros da turma. Pelo que 

a sua evolução académica não é afectada (Horne, 1983; Garvar e Shmelkin, 

1987; Pinheiro, 2001).  

 No entanto, alguns professores consideram que as crianças serão 

mutuamente perturbadas com reacções que vão desde a rejeição ao 

medo/choque, passando pela sobre protecção (Simon, 1991). 

 Apesar de tudo, os professores do ensino regular, no geral, acreditam 

que a integração e inclusão exerce um efeito positivo sobre os alunos com NEE 
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(ganhos sociais e auto-conceito mais positivos), e que a sua inserção não 

afecta a normal aprendizagem das crianças e jovens ditos “normais”. Porém, 

este sentimento não se alarga até ao produto académico do aluno (Serrano, 

1998; Pinheiro, 2001).  

 Janney et al. (1995), no seu estudo com professores e administradores 

de escolas de Virgínia (EUA), sujeitos a uma experiência inclusiva, também 

enfatizam os benefícios sociais para os deficientes e os ditos normais, como do 

desenvolvimento de amizades, aquisição de comportamentos adequados à 

idade e melhoria da auto-estima.  

 Quando os autores dos estudos incluem nos seus enunciados o 

pressuposto de que as politicas de integração/inclusão correspondem à melhor 

forma de resolver os problemas de educação, observa-se um decréscimo das 

opiniões de concordância com este aspecto por parte dos docentes. Isto é, os 

professores do ensino regular concordam que a integração traz benefícios mas, 

só uma minoria está de acordo que se traduz na melhor forma para a educação 

das crianças “excepcionais” e “normais” (Serrano, 1998).  
 
1.1.3.3 – As autopercepções dos professores relativas às suas 

capacidades para desempenharem um bom trabalho junto dos alunos com NEE.  
 Analisemos agora o que nos informa a literatura sobre a percepção dos 

professores acerca do seu desempenho, mais concretamente, da sua formação 

pedagógica, habilitações e capacidades para lidar com situações de 

integração/inclusão de alunos com NEE nas suas classes regulares.  

 Também este aspecto é sustentado por diversas investigações, das 

quais podemos retirar algumas ilações. 

 Assim sendo, em linhas gerais, os profissionais de educação não 

acreditam ter conhecimentos e competências para lidar com as situações 

educativas de alunos com deficiência (Gikling e Theobald, 1975; Baker e 

Gottlieb, 1980; Scruggs e Mastropieri, 1996). Pelo que apresentam um nível 

moderado de confiança na sua capacidade para implementar a inclusão 

(Bennett et al., 1997).  

 Esta posição decorre do facto de admitirem que a sua formação 

universitária é insuficiente para dar resposta à problemática da integração 
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escolar. Os profissionais da educação referem que necessitam de uma melhor 

informação (Simon, 1991). 

 Assim, também é natural que os professores se considerem pouco 

eficazes no processo ensino/aprendizagem dos alunos deficientes. Porém, 

aqueles que já passaram por experiências de integração, apresentam índices 

de auto-eficácia superiores (Minke, 1996). 

 Vários autores (Giangreco et al., 1993; Janney et al., 1995; Keith e Ross, 

1998) demonstraram com os seus estudos, que o papel da experiência é fulcral 

na mudança de atitudes negativas dos docentes face à inclusão do aluno com 

NEE, através da qual, muitos pressupostos infundados foram ultrapassados. 

Consequentemente, após uma maior exposição à deficiência, muitos 

professores sentiram que eram capazes de obter sucesso e que afinal a 

inclusão não era assim tão difícil e complicada como inicialmente imaginavam.  

 Desta forma, todos os dados nos levam a acreditar que a maioria dos 

docentes não se sente confiante em relação às suas capacidades e 

competências para ensinar crianças com NEE. Contudo, estas reservas iniciais 

por parte dos docentes, são facilmente ultrapassadas desde que lhes seja 

concedida a oportunidade e tenham vontade de trabalhar com tais alunos 

(Pinheiro, 2001). 

 Por outro lado, também é interessante constatar, que professores que se 

auto definem como capazes e com conhecimentos para ensinar as crianças 

com NEE, manifestavam mais vontade em incluir estes alunos nas suas 

turmas, assim acontecendo também com docentes que tinham frequentado 

cursos de EE (Stephens e Braun, 1980).    

 Assim se explica, que o motivo mais citado para justificar a ausência de 

vontade de ensinar crianças deficientes seja a falta de competência (Kauffman, 

1988).  

 Nesta ordem de ideias, Correia et al. (1999, p. 161) salienta que “ o 

sucesso da integração dependerá do desenvolvimento de programas de 

formação para professores que promovam a aquisição de novas competências 

de ensino, que lhes permitam ser responsivos às necessidades educativas da 

criança, e do desenvolvimento de atitudes positivas face à integração”. Isto 
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significa que os docentes necessitam de algum “treino”, em parâmetros 

relacionados com a integração, para adquirirem mais competências (Pinheiro, 

2001).  

 A mesma autora menciona que uma formação específica é 

indispensável. Esta preparação deverá ser teórica, mas igualmente prática; 

quanto mais não seja através de uma espécie conselhos obtidos com uma 

estreita colaboração com os docentes do ensino especial.  

 Como já foi referido, Villa et al., (1996) observaram, tal como Giangreco 

et al. (1993) e Minke (1996), que os professores que já tinham trabalhado com 

alunos deficientes apresentavam atitudes mais positivas. Este autor vais mais 

além nas suas conclusões, apurando que para os docentes do ensino regular e 

administradores escolares, o desenvolvimento da educação heterogénea tem 

que passar pelo aumento da assistência técnica, pela extensão da colaboração 

dos educadores e técnicos especializados e por uma melhor estruturação do 

tempo.  

 
1.1.3.4 – O apoio e suporte disponibilizado aos professores para levarem 

a cabo o movimento inclusivo.   
 Relativamente a este ponto, a maioria dos estudos inferem que os 

docentes acham que têm mais material à sua disposição, do que pessoal e 

serviços de apoio, mas sendo ambos os recursos insuficientes para o sucesso 

da inclusão (Scruggs e Mastropieri, 1996).  

 Este nível, aparentemente baixo de apoio às práticas integradoras, 

sugerem uma preferência pelo modelo segregado (Semmel et al., 1991).  

 Porém, a aceitação de estudantes deficientes, depende em grande 

medida do apoio fornecido aos professores. Pelo que, é necessário e urgente 

que os responsáveis máximos por estas questões reflictam face a estes dados 

(Giangreco et al., 1993).  

 Villa et al. (1996), adiantam que os agentes educativos apontam, como 

aspectos basilares para uma mudança de atitudes, o apoio da gestão e 

administração da escola; o tempo de interacção entre os técnicos do ensino 

regular e especial e, finalmente, a experiência de contacto e de trabalho com 
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aluno com deficiência. Factos também apontados por Zanandrea e Rizzo 

(1998).  

 

1.1.4 - Adaptações Curriculares 
 

«O atendimento dos alunos com NEE no ambiente da escola regular só 

pode ser levado a bom termo desde que sejam introduzidas no sistema as 

modificações apropriadas» 

 (Correia, 1999, p. 105).  

Actualmente, a filosofia ou o movimento inclusivo exige uma grande 

reestruturação da escola e da classe regular, com base num conjunto de 

mudanças educacionais significativas, na pretensão de responder às 

necessidades de todos os seus alunos (Booth e Ainscow, 1997; Correia, 1999; 

Correia e Serrano, 2003). 

Consequentemente, os educadores e professores vêm-se confrontados 

com enormes desafios, entre os quais, a introdução de novos currículos 

(Correia e Serrano., 2003).  

 

A definição que o vocábulo currículo encerra, tem variado ao longo dos 

tempos, em particular na primeira metade do século XX (Queirós, 2003). 

O currículo é definido como um plano sequencial de instrução de 

experiências apresentadas por professores para quem a responsabilidade é a 

tarefa final (Jewet e Bain, 1985).  

Também Polloway, Patton e Payne (2001), definem currículo como todas 

as experiências de aprendizagem planeadas e orientadas pela escola.  

Por sua vez, Bobbits’s (1972, citado por Jackson, 1992), afirma que o 

currículo é algo que não se esgota no plano escolar e que passa também para 

a esfera da sociedade, família e outros parceiros sociais. Conceptualização, à 

qual muitos autores se opõem por partilharem da opinião que o currículo jamais 

poderá ser visto e entendido como algo extradito à escola ou ao ensino 

(Queirós, 2003).  
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Correia (2001), parece apresentar um entendimento mais flexível, ao se 

reportar a este conceito como sendo um conjunto de experiências a que o 

aluno é exposto nos ambientes onde interage (escola, casa, comunidade), 

devendo estas experiências reportar-se à forma como a informação deve ser 

seleccionada, priorizada, sequenciada e organizada.   

Contundo, tendo em conta que o presente trabalho se debruça sobre as 

questões ligadas ao ensino e aos alunos ditos “diferentes”, hoje, 

academicamente denominados de alunos com NEE, pensamos que nos 

devemos centrar na delimitação conceptual educativa do conceito. 

Deste modo, Queirós (2003), desenvolve a ideia de que diversas escolas 

aplicam o termo currículo quando se referem à instrução mas, também é 

frequentemente usado como termo genérico, que inclui a instrução.  

Ao se dissociar convenientemente estes dois termos (currículo e 

instrução), constata-se que o primeiro é definido como um plano para facilitar o 

processo de ensino aprendizagem, enquanto que o segundo se define como 

sistema de entrega, um conjunto de acções educativas que o processo de 

ensino-aprendizagem necessita para fazer cumprir o respectivo plano. Assim 

sendo, a incidência do currículo centra-se na “finalidade” e no “porquê” e a 

instrução está mais dirigida para o “como”.  

Desta forma, podemos concluir que currículo é um plano de intervenção 

a ser seguido pelos educadores/professores e pais, que encerra objectivos, 

conteúdos e finalidades próprias de uma filosofia, de uma cultura ou de uma 

sociedade, e que são fundamentais para a obtenção de “sociedade óptima” no 

futuro. 

Assim, o currículo é construído e organizado para orientar as acções 

docentes nos diversos níveis de ensino. O projecto pedagógico da escola faz 

com que o currículo seja operacionalizado por que guia sobre o quê, como e 

quando ensinar, e também como e o quê avaliar (Mauerberg-deCastro, 2005).  

 

A chamada introdução dos novos currículos, baseia-se no postulado que 

os professores e educadores deverão compreender as diferenças existentes 

entre os alunos, para que estes adquiram o maior número de competências de 
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acordo com as suas capacidades e necessidades. Caso contrário, muitos 

alunos nunca conseguirão atingir os objectivos propostos, aumentando, sem 

dúvida, os seus níveis de frustração e de insucesso (Correia, 2003).  

Neste sentido, torna-se imperativo que “o educador ou professor se sinta 

minimamente à vontade para, sempre que se torne necessário, proceder a 

alterações curriculares consentâneas com essas mesmas capacidades e 

necessidades” (pág. 44). Respostas educativas estas que, também deverão ter 

em conta, para além das expectativas dos seus clientes, as características, as 

condições, os recursos e possibilidades que a escola regular apresenta 

(Correia, 1999).  

Assim, no caso dos alunos com NEE, esta tarefa assume uma 

importância extrema, traduzindo-se, na maioria das vezes, na necessidade de 

se efectuarem alterações curriculares significativas, comummente designadas 

por adaptações curriculares (Correia e Serranol, 2003). 

Para este autor, as adaptações curriculares, que também podem tomar 

outras designações (alterações, modificações, adequações), correspondem a 

alterações ou suplementos ao currículo com o fim de maximizar o potencial do 

aluno. Acrescenta ainda, ao corroborar com ideias de Glatthorn (1994), que as 

adaptações curriculares não devem dizer só respeito à planificação das 

unidades de lição (objectivos, conteúdos, estratégias/materiais e avaliação), 

mas devem também considerar um conjunto de técnicas de ensino, como por 

exemplo, a colaboração com outros profissionais de educação, designada e 

particularmente, com o professor de educação especial; os métodos que têm 

por bases os estilos de aprendizagem dos alunos e as tecnologias de 

informação e comunicação, mais orientadas para o uso de computadores, 

retroprojectores e outro tipo de equipamento audiovisual.  

Contudo, as adequações curriculares requerem do professor uma 

atenção especial muito orientada para os conteúdos a leccionar e para a forma 

como eles devem ser apresentados, tendo em conta a sua compreensão e 

memorização (Correia e Serrano, 2003).  

Tendo por base que o currículo deve ser flexível o suficiente para 

atender as dificuldades dos seus alunos e multiplicar a direcção de respostas 
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educacionais adequadas, Mauerberg-deCastro (2005), subdivide as 

adaptações curriculares em: adaptações não significativas do currículo e 

adaptações significativas (cf. Quadro nº 3). 

As primeiras correspondem a pequenas alterações realizadas pelo 

próprio professor da sala de aula nas suas actividades quotidianas. As 

adaptações curriculares significativas são utilizadas especificamente quando 

existe a presença de alguns alunos com deficiência turmas.  

  
QQuuaaddrroo  nnºº  33. Características e adaptações curriculares no ensino inclusivo (Mauerberg-deCastro, 2005).  

Adaptações curriculares 
Características Curriculares 

Não Significativas Significativas 
Flexibilidade: o aluno com NEE não 
é obrigado a atingir o mesmo grau de 
abstracção dos outros alunos num 
determinado tempo. 

Organização de grupos, da didáctica 
e do espaço 

Objectivos: introdução de objectivos 
específicos, complementares ou 
alternativos.  

Acomodação: considera a presença 
do aluno com NEE ao preparar as 
actividades da turma e contempla-o 
na programação. 

Relativamente aos objectivos e aos 
conteúdos: adaptações e 
modificações de técnicas e 
instrumentos. 

Conteúdos: introdução de conteúdos 
específicos complementares ou 
alternativos. 

Trabalho simultâneo, cooperativo 
e participativo: é entendido como a 
participação activa do aluno com 
NEE nas actividades desenvolvidas 
pelos alunos.  

Nos procedimentos didácticos e nas 
actividades: priorização de áreas ou 
unidades de conteúdos, tipos de 
conteúdos e objectivos. 

Avaliação: adaptação de critérios 
regulares de avaliação e modificação 
dos critérios de promoção (i.e., 
aprovação do nível de escolaridade). 

Na temporalidade: modificação no 
tempo para a aprendizagem de 
conteúdos específicos.  

Método e organização didáctica: 
introdução de métodos e 
procedimentos complementares ou 
alternativos de ensino e 
aprendizagem; introdução de 
recursos específicos de acesso ao 
currículo.  
Temporalidade; retenção (i.e., por 
quanto tempo os novos 
conhecimentos perduram ao longo 
da escolaridade).  

 

 

 

 

Em termos legislativos, as adaptações curriculares encontram-se 

definidas nas disposições legais patentes no Decreto-Lei nº 319/91 de 23 de 

Agosto, no desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei nº 46/86, 

de 14 de Outubro (LBSE) e nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 201º da 

Constituição.  

O Governo decreta o regime educativo especial consiste na adaptação 

das condições em que se processa o ensino-aprendizagem dos alunos com 

NEE. Dentro dessas adaptações previstas, encontram-se as denominadas 

adaptações curriculares. 
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O artigo 5ª considera as adaptações curriculares como uma redução 

parcial do currículo ou a dispensa da actividade que se revele impossível de 

executar em função da deficiência. 

As adaptações curriculares previstas nesse artigo não prejudicam o 

cumprimento dos objectivos gerais dos ciclos e níveis de ensino frequentados e 

só são aplicáveis quando se verifique que o recurso a equipamentos especiais 

de compensação não é suficiente.  

Deste modo, as adaptações curriculares correspondem às modificações 

que são necessárias realizar nos diferentes elementos do currículo regular para 

ajustar às diferentes situações, grupos e pessoas.  

São da responsabilidade da escola e podem ser classificadas de acordo 

com as características dos alunos a que se reportam. São denominadas de 

adaptações curriculares gerais, quando dirigidas aos alunos ditos “normais” e 

de adaptações específicas quando direccionadas a alunos com NEE.  

 

1. 2– A Deficiência Visual  
  
 1.2.1 – Definição e Classificação 
 O conceito de DV incorpora uma certa complexidade, uma vez que é 

variável de país para país, e considera a plasticidade do ser humano. Os 

parâmetros para uma uniformização da sua definição ainda não foram 

encontrados, pelo que são diversos os autores que procuram tratar o conceito 

de DV (Hugonnier et al., 1989; Moura e Castro, 1993; Hoffmann, 1998; 

Rodrigres, 2002).  

 Alguns autores consideram que os deficientes visuais (dv) 

correspondem a todos os indivíduos que possuem cegueira total ou visão 

residual (Ferraz de Oliveira, 1976, citado por Pereira, 1980; Fernandes, 1994), 

enquanto que outros utilizam as expressões de deficit visual ou baixa de visão 

(Pereira, 1980; Rosadas, 1989; Kano, 1996). Isto é, um deficiente visual (dv) é 

todo o indivíduo que apresenta um deficit visual ou que possui uma baixa de 

visão de diferentes graus, não conseguindo, em alguns casos, ler caracteres 

impressos sem recorrer a auxiliares ópticos, a métodos de leitura Braille, a 
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técnicas de Orientação e Mobilidade (OeM) e, ainda, a uma intervenção 

individualizada no decorrer da sua escolaridade.  

 Na opinião de Lockette e Keyes (1994), a DV resulta da perda da visão 

central, da periférica, ou de ambas, sendo definida pela acuidade visual 

perdida, pela função da visão central e da penetração da clareza visual. 

 Já um outro autor, Canziani (1989), apresenta uma definição mais 

elaborada e precisa ao considerar que cegos são os indivíduos que 

apresentam desde a ausência total de visão (com perda total de visão), até 

perdas parciais na sensibilidade para a projecção de luz. Mesmo que a 

percepção da luz os auxilie na OeM, não utilizam a visão para a aquisição de 

conhecimentos sobre o seu ambiente e a informação nele contida. Já os 

indivíduos com visão parcial ou reduzida são os que, embora apresentem 

distúrbios de visão, possuem resíduos que lhes permitem, por exemplo, ler 

textos impressos amplificados por lentes ou com letras de tamanho aumentado. 

 Mauerberg-deCastro (2005) faz um apontamento interessante quando 

refere que cegueira e deficiência visual são termos frequentemente utilizados 

como sinónimos. Porém, a DV corresponde à percepção parcial ou total da 

visão que, mesmo após correcção óptica ou cirúrgica, limita o desempenho 

normal do indivíduo.  

 Assim sendo, DV diz respeito à diminuição da capacidade de visão 

(Nielsen, 1999), e é uma designação utilizada para reunir os indivíduos 

portadores de cegueira (total ou parcial) e ambliopia que necessitam de apoios 

técnicos e humanos no desenvolver da sua vida (Rodrigues, 2002). 

 Os termos visão parcial ou reduzida, deficit visual, cegueira legal, 

fraca/baixa visão e cegueira total são comummente usados para descrever 

deficiências visuais (Nielsen, 1999). 

   

 Normalmente, a avaliação do dv é feita através da determinação da 

acuidade visual e do campo visual, podendo também ser determinada por outro 

tipo de funções: sensibilidade aos contrastes, cor da visão, actividade eléctrica 

das retinas, performance do movimento dos olhos, adaptação ao escuro e 
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velocidade de leitura (Pereira, 1987; Johnston, 1988, citado por Fernandes, 

1994).  

 A acuidade visual é entendida como o poder de discriminação do globo 

ocular, que se exprime pela distância angular de dois pontos mais próximos 

que ele pode distinguir. Ou então, é a capacidade que o olho humano possui 

para distinguir pequenas distâncias espaciais ou intervalos entre zonas do 

campo visual. Quanto mais perto dois pontos forem vistos como tal, mais 

elevada é a acuidade visual (Pereira, 1980).  

 O campo visual corresponde ao “espaço” que o olho humano é capaz de 

abranger, aproximadamente 130º/140º em cada globo ocular, designando-se 

visão tubular quando a sua redução é de 20º (Pereira, 1980; Rodrigues, 2002). 

Segundo Hollwich (1990), o campo visual é o espaço de captação do olho, 

mantendo um olhar fixo e dirigido para a frente. Compreende todos os pontos 

do espaço observados simultaneamente pelo olho quando se mantém fixo num 

ponto preciso. Tanto a acuidade visual como o campo visual, são considerados 

no melhor olho, depois de corrigido (Rodrigues, 2002).  

 Os instrumentos mais utilizados para determinar a acuidade visual e o 

campo visual são, respectivamente, a escala de Snellen6 e os perímetros de 

Goldman7 (Fernandes, 1994).  

 As definições e classificações de cegueira variam de país para país 

(Rodrigues, 2002). No entanto, e de acordo com algumas noções clássicas, 

existem: (1) a cegueira de locomoção ou prática, quando o indivíduo não 

encontra o seu caminho por meio da visão e o campo visual está reduzido a 

menos de 10º; (2) cegueira legal com grau de acometimento visual, que 

permite o indivíduo receber auxílio, variando de acordo com o país em que se 
                                                 
6 O mapa de teste de Snellen consiste em filas de letras ou Es, em linhas de diferente tamanho de impressão, em 
várias posições, ou ainda com figuras de animais para as crianças ou para pessoas que não sabem ler. Cada fila de 
letras de um determinado tamanho tem uma designação de distância; por exemplo, a fila de 6 metros pode ser lida por 
pessoas com visão normal a essa distância (6/6). O indivíduo que não consiga ler nada menor que o contido na linha 
de 20 metros, à distância estandardizada de 6 metros, tem uma acuidade visual de 6/20. Normalmente, utiliza-se o 
sistema métrico que corresponde à distância de 6 metros ou, em alguns países, a medida em pés (20 pés). Assim, uma 
acuidade visual (normal) de 6/6 equivale a 20/20, ou a 1,0 (Fracção de Snellen), correspondendo a cegueira aos 
seguintes valores: 6/60, 20/200 ou 0,1. 
 
7 Actualmente, os perímetros de Goldman correspondem a uma a máquina que efectua medições do campo visual 
através de diferentes contrastes de luminosidade. É constituído por um hemisfério de 60 cm de superfície a partir do 
qual um ponto de luz é reflectido em direcção ao alvo visual (olho da pessoa). A superfície luminosa do hemisfério e o 
alvo (ponto luminoso) podem ser independentemente ajustados. O controlo das condições visuais e luminosas são 
providenciadas por um sistema de controlo luminoso constituído por fibras ópticas (Lighting Laboratory, 2005). 
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encontrar; (3) a cegueira profissional ou económica, que impede o indivíduo de 

desempenhar qualquer trabalho, correspondendo a uma acuidade visual de 

1/10 no melhor olho (Rodrigues, 2002). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (1989), apresenta uma 

classificação e uma terminologia que divide as três categorias da visão nos 

seguintes grandes grupos: normal, ambliopia e cegueira (cf. Quadro nº 4).  
 

QQuuaaddrroo  nnºº  44.. Classificação das deficiências da acuidade visual (OMS, 1989).  

Categorias da Visão Grau de Deficiência Acuidade Visual 
Nula 0,8 ou superior Visão Normal Ligeira Menor de 0,8 

Moderada Menor de 0,3 Ambliopia Grave Menor de 0,12 
Profunda Menor de 0,05 

Quase total Menor de 0,02 Cegueira 
Total Ausência de percepção de luz 

 

 Em Portugal, a DV divide-se em dois grandes grupos: cegueira e 

ambliopia. A cegueira é subdividida em cegueira total, prática ou legal 

(acuidade visual igual ou menor que 0,1 ou campo visual inferior a 20 graus). 

Por sua vez, a ambliopia subdivide-se em grandes amblíopes (acuidade visual 

entre 0,1 e 0,3) e pequenos amblíopes (acuidade visual entre 0,3 e 0,5). Todos 

estes valores são no melhor olho, depois de corrigido (Moura e Castro, 1993). 

 A cegueira total é caracterizada pela ausência total de visão ou 

percepção luminosa. A cegueira prática, por sua vez, vai da percepção 

luminosa até à acuidade visual de 0,05 (o indivíduo vê/percepciona vultos, 

sombras a pequenas distâncias e desloca-se em ambientes conhecidos); por 

fim, e ainda segundo os parâmetros nacionais, a cegueira legal é caracterizada 

por uma acuidade visual inferior a 1/10 no melhor olho, depois de corrigido, ou 

pelo menos de 20º de campo visual. Este último conceito não se encontra 

subdividido de uma forma muito precisa em Portugal, pois existem carências de 

meios técnicos. (Pereira, 1987; Monteiro, 1999; Carvalho, 2002). 

 A nível internacional, Nielsen (1999) refere que, um indivíduo que 

apresente visão parcial perdeu grande parte da capacidade de visão e, por 

isso, terá somente a percepção de luminosidade ou de grandes formas. A sua 

acuidade visual central varia entre 20/70 e 20/200 no olho que se encontra em 
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melhores condições, se sujeito a correcção. Nestas condições, vê a uma 

distância de 6 metros o que, em condições normais, veria a uma distância de 

21 a 61 metros.  

 Um indivíduo que seja legalmente cego tem uma acuidade visual central 

de 20/200 ou menor, com correcção no olho em melhores condições, ou tem 

um campo de visão muito limitado, cerca de 20º no ponto máximo de 

afastamento. Isto significa que, mesmo com correcção, não se verifica mais do 

que 10% de visão normal no olho em melhores condições, sendo o campo de 

visão nunca superior a 20º. Um indivíduo legalmente cego, se sujeito a 

correcção, vê a uma distância de 6 metros o que, em condições normais, veria 

a uma distância igual ou superior a 61 metros.  

 O termo visão fraca designa normalmente uma deficiência visual severa, 

não estando esta, porém, circunscrita à capacidade de ver à distância. Este 

termo aplica-se também a todos aqueles que têm dificuldade em ler jornais ou 

qualquer outro material escrito, mesmo com correcção. 

 Fazendo uma comparação entre as classificações e definições 

sugeridas pelos dois últimos autores (Moura e Castro, 1993 e Nielsen, 1999), 

verificamos que embora apresentem algumas diferenças, os distintos termos 

utilizados têm uma correspondência: a cegueira total equivale à visão fraca, 

cegueira prática é igual à visão parcial e cegueira legal corresponde ao termo 

legalmente cego.  

  

 Pensa-se, erradamente, que a cegueira equivale a uma escuridão total 

(cegueira absoluta). Tal, de facto, não corresponde à verdade, pois mais de 

80% das pessoas cegas ainda têm restos de visão. Tanto os olhos como o 

cérebro estão envolvidos na visão e existem muitos graus de DV (Buell, 1983; 

Nielsen, 1999).  

 Nesta medida, Pereira (1987), concorda com a designação dos graus de 

DV apresentados por Moura e Castro (1993) e, tal como Fernandes (1994), 

menciona que o termo ambliopia não se encontra bem definido em Portugal, 

sendo amblíopes os indivíduos com uma acuidade visual entre os 0,5 e 0,1. 

Segundo a National Society for the Prevention of Blindness, uma acuidade 
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visual igual ou inferior a 0,3 no melhor olho, depois de corrigido, é considerado 

amblíope. O limite inferior da acuidade visual é variável conforme os países e 

corresponde ao limite superior da acuidade que define a cegueira legal: 1/10 

(0,1) em Portugal, 29/200 (0,145) nos EUA e 6/60 (0,1) em Inglaterra 

(Fernandes, 1994).  

 Deste modo, a cegueira é a ausência total de visão ou a simples 

percepção de luz; ambliopia é um deficit unilateral que é associado ao 

estrabismo, defeitos de refracção entre um olho e outro, falta de estímulo visual 

(cataratas congénitas, lesões da córnea, entre outros), ou a nistagmas, 

provocando uma diminuição da visão de ambos os olhos (Martin e Ramirez, 

1994).  

 

 A DV pode ainda ser congénita ou adquirida durante a infância ou mais 

tarde (Craft, 1990). É considerado cego congénito todo o indivíduo que cegou 

no primeiro ano de vida (Hatwell, 1966, citado por Moura e Castro, 1994). Para 

fins educacionais, considera-se cegueira congénita a que ocorre até aos cinco 

anos de idade (Scholl, 1986).  

 Arnaiz e Martínez (1998) consideram cego congénito todo o indivíduo 

que apresenta cegueira no momento do nascimento ou em períodos 

posteriores. Quando o indivíduo cega depois do primeiro ano de vida, então 

será cegueira adquirida.  

 A DV congénita ou adquirida apresenta várias diferenças, tendo o tempo 

de aparecimento da deficiência influência no desenvolvimento da criança. No 

primeiro caso, a criança não tem informação visual anterior, o que vai 

repercutir-se nas respostas motoras, sendo também influenciadas pela super 

protecção dada ao indivíduo. Na DV adquirida, a criança cegou depois do 

nascimento, pelo que teve oportunidade para explorar o ambiente e receber 

informações do mesmo, o que terá influenciado positivamente o seu 

desenvolvimento físico e motor (Auxter et al., 1997).  

 Contudo, parece que as crianças que perderam a visão antes dos cinco 

anos de idade não são capazes de reter uma imagem visual útil, o que sugere 
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a hipótese de que a imagem visual desaparece nas pessoas que perdem a 

visão antes dessa idade (Lowenfeld, 1974).  

 
 Em termos desportivos, a International Blind Sports Association (IBSA) 

regulamentou os procedimentos e os requisitos para a classificação dos atletas 

com deficiências do tipo visual. Esta é igual para todas as modalidades 

desportivas por esses indivíduos praticadas.  

 Ao basear-se numa medição efectuada através de uma escala 

oftalmológica descrita na carta de medida de Snellen, envolve parâmetros da 

acuidade visual e do campo visual. Uma vez mais, as medidas ou 

classificações são feitas no melhor olho depois de corrigido. 

 Foram, então, definidas três classes (B1, B2 e B3), onde a letra B 

significa Blind (cego) (Handbook – IBSA, 1989). 

 De seguida, é apresentado um quadro que congrega os diversos 

sistemas de classificação relacionados com as perdas visuais, segundo as 

vertentes educacional, clínica e desportiva (cf. Quadro nº 5).  
 

QQuuaaddrroo  nnºº  55..  Classificação educacional, clínica (Snellen) e desportiva pela USABA (US Association for 

Blind Athletes) e a IBSA (International Blind Sports Association) - (Mauerberg-deCastro, 2005). 

Sistemas de classificação de perdas visuais 
Classificação Educacional Classificação Clínica Classificação Desportiva 

Cegueira total – utiliza o Braille. 
Cegueira total – incapaz de 
reconhecer uma luz forte na 
direcção dos seus olhos. 

B1 – percebe 
luminosidade/incapaz de 
reconhecer a forma de uma mão 
a qualquer distância.  

Visão parcial – lê impresso 
grande e/ou com aumento. 

Percepção de luz – distingue luz 
forte na distância de três pés 
mas é incapaz de detectar 
movimento de uma mão a três 
pés. 

B2 – reconhece a forma de uma 
mão/acuidade visual até 20/60 
e/ou campo visual < 5º. 

 Visão de percurso – 5/200 até 
10/200. 

B3 – acuidade superior a 2/60 
até 6/60 e/ou campo visual 
acima de 5º e abaixo de 20º.  

 Percepção de movimento – 
3/200 até 5/200.  

 
Cegueira legal – acuidade de 
20/200 (no melhor olho) ou 
campo visual < ou = 20º. 

 

 

 São vários os autores a definirem e a classificarem a DV. Esta varia na 

sua classificação de país para país mas, de uma forma geral, todos referem 

que a DV é uma perda de visão, perda essa que pode ser adquirida ou 

congénita, total ou parcial. 
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 1.2.2 – Etiologia 
Existem múltiplas causas para a DV pelo que, uma vez mais, são 

diversos os autores que se propõem a tentar agrupá-las.  

Desta forma, a DV pode resultar da degeneração do globo ocular ou do 

nervo óptico, ou então de problemas nas conexões nervosas que ligam o olho 

ao cérebro. As lesões cerebrais podem igualmente causar deficiência a este 

nível. A cegueira é frequentemente o resultado de uma lesão ou de uma 

doença e ninguém está imune a este tipo de deficiência (Nielsen, 1999).  

Apenas iremos destacar aquelas causas que entendemos serem as 

mais relevantes.  

 

Assim sendo, podemos apontar desde as causas directas - nistagmas, 

glaucoma (maior causa de cegueira), cataratas, deslocamento da retina, retinite 

pigmentar, hipermetropia, miopia, conjuntivite, presbiopia, tracoma, albinismo e 

astigmatismo – às indirectas, como a alimentação, a hereditariedade, a 

consanguinidade, a rubéola, o sarampo, a meningite, a diabetes e a sífilis 

(Hugonier et al., 1989). 

Mais recentemente, Silva (1991) divide as causas da DV em dois 

grupos: o primeiro está subdividido por períodos (pré-natal, perinatal, pós-natal 

e adulto); no segundo grupo, temos as causas desconhecidas como demonstra 

o Quadro nº 6. 

 
QQuuaaddrroo  nnºº  66.. Causas da deficiência visual (Silva, 1991). 

Pré-natal Hereditariedade, Alterações genéticas, Infecções maternas (rubéola, 
toxoplasmose), Hemorragias, Medicamentos tóxicos. 

Perinatal Infecções (meningite, encefalite, tracoma, oncorcercose), Traumatismo (craniano 
e ocular), Afecções neurológicas.  Grupo 1 

Pós-natal Acidente cérebro-vascular, Processo degenerativo do mecanismo ocular, Tumores 
intracranianos, Diabetes, Atrofias ópticas, Hipertensão arterial. 

Grupo 2 Causas Desconhecidas 
 

Podemos ainda agrupar as causas em congénitas ou adquiridas. Como 

causas congénitas temos a rubéola materna, a taxoplasmose materna; a sífilis 

congénita, a consanguinidade, a hereditariedade (ex.: retinite pigmentosa). Por 

adquiridas entendem-se as doenças infecciosas, os traumas, o glaucoma, as 
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cataratas, as diabetes, os tumores e a fibroplasia retrolenticular (retinopatia) 

(Mauerberg-deCastro, 2005).  

É importante referir que ainda aparecem situações de DV cuja causa se 

desconhece (Silva, 1991). A mesma autora menciona também alguns 

distúrbios visuais da visão das cores, do sentido luminoso, da visão binocular, 

da retina, das vias ópticas e do cristalino (cf. Quadro nº 7).  

Os vários distúrbios da visão provocam lesões que podem levar à 

cegueira total, tal como o glaucoma e as retinites (Rodrigues, 2002). 

Em Portugal, as principais causas da cegueira são a diabetes seguida 

das cataratas.  

 
QQuuaaddrroo  nnºº  77. Outras causas da DV (Silva, 1991). 

Distúrbios visuais Da refracção: Hipermetropia, Miopia, Astigmatismo 
Distúrbios da visão das cores Daltonismo 
Distúrbios do sentido luminoso Albinismo, Dificuldade de acomodação 
Distúrbios da visão binocular Estrabismo, Nistagmas, Paralisia ocular 
Distúrbios da retina Deslocamento da retina, Retinopatia diabética, Retinite pigmentar 
Distúrbios das vias ópticas Atrofia óptica e Hemianopsia 

Distúrbios do cristalino Cataratas (congénitas, senil e traumática) e Glaucoma (congénito, infantil 
e adulto).  

 

Procedendo a uma interpretação do quadro acima apresentado e tendo 

como base os esclarecimentos de Nielsen (1999) e outros autores, algumas 

desordens de carácter visual consistem em defeitos de refracção do olho que, 

via de regra, podem ser corrigidas recorrendo a lentes adequadas. Entre estes 

incluem-se a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo.  

A hipermetropia, também chamada visão à distância, é uma anomalia 

congénita provocada por uma diminuição do diâmetro anteroposterior do globo 

ocular. Ou seja, o ponto de convergência dos raios luminosos encontram-se 

atrás da retina. A visão melhora, se os objectos estiverem a longa distância, 

piorando quando estes estão próximos, uma vez que a imagem formada é 

esfumada e imprecisa. A correcção da hipermetropia faz-se mediante lentes 

convexas que corrigem o defeito de refracção e ajudam, portanto, a focar 

melhor a imagem (Rogow, 1988; Nielsen, 1999). 

A miopia (também chamada visão de perto) é uma anomalia de 

refracção que se associa ao aumento do diâmetro anteroposterior do olho e ao 

aumento de refracção do cristalino ou na maior curvatura da córnea (Rogow, 
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1988). Isto é, neste caso, os raios refractados através do cristalino encontram-

se antes da retina. A visão a uma curta distância ainda é possível, mas para 

além desta a imagem não é nítida. Este problema pode ser corrigido pelo uso 

de lentes côncavas, visto que com estas a imagem é refocada na retina 

(Nielsen, 1999). 

O astigmatismo resulta da curvatura irregular da córnea ou da alteração 

da forma e posição do cristalino. Esta curvatura faz com que os raios se 

refractem de forma irregular em diferentes planos, de forma que os raios 

horizontais e os verticais são focados em dois pontos diferentes da retina e a 

imagem sai esfumada ou imperfeita. O astigmatismo, em geral, pode ser 

corrigido com lentes adequadas (Nielsen, 1999). Martin e Ramirez (1994) 

acrescentam que sendo o astigmatismo uma irregularidade da superfície da 

córnea, interfere com a visão à distância e a leitura.  

 O funcionamento deficiente da musculatura ocular causa estrabismo, 

heterofobia e nistagmas (Nielsen, 1999).  

 O estrabismo, ou “olhos enviesados”, como é comummente chamado, é 

causado por uma falta de coordenação dos músculos exteriores do olho, o que 

impossibilita que os dois olhos foquem o mesmo objecto. Esta representa a 

causa mais comum de ambliopia (também conhecida como “olho preguiçoso”) 

(Nielsen, 1999). 

 A heterofobia é causada por um desequilíbrio do tónus da musculatura 

ocular. Um ou mais músculos do olho são incapazes de fazer com que as duas 

imagens dos dois olhos se reúnam numa só imagem focada (Nielsen, 1999).  

 O nistagmas consiste em espasmos dos músculos oculomotores que 

provocam movimentos rápidos, exagerados, descontrolados e involuntários do 

globo ocular em diversos sentidos. Nesta situação há claramente perda de 

acuidade visual, associada a uma visão muito fraca (Rogow, 1988; Nielsen, 

1999). 

 O albinismo provoca igualmente perda de acuidade visual, uma vez que 

a falta de pigmentação da íris permite que demasiada luz atinja a retina. Em 

geral, são prescritos óculos para diminuir os efeitos da forte luminosidade. O 

albinismo é congénito e hereditário (Martin e Ramirez, 1994; Nielsen, 1999).  
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 As cataratas consistem numa opacidade do cristalino podendo ser 

provocadas por infecção ou varicela. Perde-se progressivamente a acuidade 

visual, a qual, porém, pode ser reposta através de intervenção cirúrgica ou de 

outros processos clínicos (Rogow, 1988; Nielsen, 1999). 

Existem muitos outros problemas que afectam os olhos e que podem 

causar deficiência visual, tal como a retinite pigmentosa (deterioração 

progressiva da retina, de carácter hereditário) e o glaucoma. A cegueira pode 

também resultar de uma pressão no globo ocular que vá danificar as fibras do 

nervo óptico (Nielsen, 1999).  

 Rogow (1988) entende que a retinite pigmentar (uma doença hereditária) 

consiste na degeneração do tecido retínico, com sintomas variados que 

aparecem desde a infância à idade adulta, devido a deslocamento da retina - 

separação entre a retina e os coróides -, e pode ser causada por um golpe 

súbito na cabeça ou cara. As pessoas com retinite pigmentar necessitam de 

muita luz e da utilização de lupas.  

O mesmo autor considera o glaucoma como o aumento da pressão intra-

ocular - uma anomalia do fluxo de saída do humor aquoso ou na sua formação 

– que provoca uma intensa dor e sensibilidade à luz ou a qualquer pressão 

externa. Refere, ainda, que a conjuntivite corresponde à inflamação da 

membrana que forra o olho; entende por presbiopia a perda de focagem da 

lente, o que afecta a maioria das pessoas depois dos quarenta anos (deixa de 

se poder ler letras pequenas sem o auxílio de óculos). Martin e Ramirez (1994) 

acrescentam ainda o tracoma, que pode ser transmitido por moscas, falta de 

higiene e condições de vida (pobreza), como uma das possíveis causas da 

contracção da deficiência.  

 

Podemos concluir que são várias as causas da DV e que, muitas delas, 

provocam a cegueira total. É necessário, pois, um diagnóstico correcto do 

indivíduo para se poder intervir nas diferentes áreas (motora, cognitiva, afectiva 

e social), de forma equilibrada (Rodrigues, 2002).  
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 1.2.3 – Caracterização do individuo com Deficiência Visual 
 Os efeitos que as deficiências de ordem visual têm no desenvolvimento 

de uma criança dependem de vários aspectos, entre os quais, da severidade, 

do tipo de perda, da idade da criança quando a condição de instala e do nível 

geral do funcionamento desta (Nielsen, 1999). 

 As crianças com DV obedecem aos padrões correntes de 

desenvolvimento, embora as que apresentam tais problemas à nascença 

poderem ter dificuldade em compreender ideias e conceitos abstractos que 

estejam intimamente ligados aos estímulos visuais. Porém, se a DV se instala 

depois do nascimento alguns conceitos e competências apreendidos 

visualmente terão já sido adquiridos (Nielsen, 1999). Contudo, O’Donnell e 

Livingston (1991) numa revisão de literatura sobre a exploração do ambiente 

pelas crianças com visão reduzida, concluíram que, pela falta de motivação ou 

insuficiência de oportunidades para explorar activamente o ambiente, essas 

crianças apresentam atrasos no desenvolvimento cognitivo, motor e de 

habilidades sociais. A perda de visão parece causar restrições quanto à 

variedade e qualidade das experiências, tanto cognitivas quanto as da vida 

diária, nas crianças (Cratty, 1986; Kirk e Gallagher, 1991). 

 Assim, para muitos indivíduos com DV, devido à falta de visão, a 

mobilidade torna-se difícil. Desta feita, têm tendência a utilizar menos o 

movimento, levando-os a ter problemas ao nível perceptivo-motor e até mesmo 

social (Nielsen, 1999; Rodrigues, 2002).  

   
 1.2.3.1 – Caracterização Perceptivo - Motora 

 É do conhecimento geral que a principal capacidade e característica dos 

seres vivos é o movimento, que se manifesta através de condutas motoras 

(Rodrigues, 2002). Ou seja, o ser humano utiliza o movimento corporal para 

alcançar uma mobilidade e, por conseguinte, o seu desenvolvimento 

psicomotor (Welsh e Blasch, 1980, citado por Hoffman, 1998). Esse processo 

manifesta-se desde primitivas acções reflexas, até aos movimentos mais 

elaborados de forma a garantirem a sua estabilidade, locomoção, manipulação 
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ou combinação destas competências (Gallahue e Ozmun, 1994, citado por 

Hoffman, 1998). 

 A conduta reflexiva é dominante e característica do recém-nascido, 

surgindo gradualmente o controlo consciente do corpo (Cratty e Sams, 1986). 

Nesta medida, todos os sentidos devem estar intactos para que o organismo 

humano possa seleccionar e processar a informação, de forma a ter um acto 

motor intencionado (Martínez, 1998). Ora, a criança dv, por não possuir o 

sentido da visão, tem de organizar o mundo mediante os restantes sentidos. 

Assim, o seu mundo de sons é primário ao conhecimento total do ambiente. Ela 

traz um atraso na organização perceptiva, dificultando a formação de conceitos 

e percepções da sua posição no espaço (Mintegui, 1993). 

 Enquanto que a criança normovisual responde aos estímulos ambientais 

com um desenvolvimento motor espontâneo, a criança dv percebe o meio 

ambiente de forma incompleta. Este facto condiciona um desenvolvimento 

motor a um ritmo completamente diferente, embora este vá dependendo da 

atenção e estimulação precoce que recebe (Martínez, 1998). 

 A criança dv apresenta, caracteristicamente, um comportamento de 

comodismo, de inactividade e sedentarismo, que tende a manter-se ao longo 

da vida se não houver intervenção no sentido de se obter o contrário (Moura e 

Castro, 1993). Aqui, encontra-se patente a importância do papel dos pais (em 

especial o da mãe), do professor/monitor de EF e do técnico de OeM, pois a 

criança dv necessita de ajuda para a obtenção do seu controlo motor e para a 

aprendizagem da locomoção dentro da idade normal, bem como de incentivo à 

exploração e conhecimento do seu ambiente de forma a enriquecer-se 

cognitiva, motora e emocionalmente (Novi, 1996). Caso estas preocupações 

não se verifiquem, o indivíduo apresentará um elevado atraso no seu 

desenvolvimento motor que, para muitos autores (ex.: Martínez, 1998), situa-se 

entre os dois e os quatro anos relativamente ao normovisual. É um problema 

que desde há muito preocupa pais e educadores, dado o conhecimento das 

consequências nefastas ao nível da capacidade de aprendizagem destas 

pessoas.  
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 Para além da necessidade de se realizar uma intervenção motora 

precoce, outros aspectos estão na origem de um desenvolvimento psicomotor 

limitado, tais como a superprotecção dos pais e a rejeição por parte do dv. 

 A falta de habilidades mais complexas e a imaturidade na qualidade do 

movimento observadas em crianças dv mais velhas podem atribuir-se ao medo 

e passividade provocados pela inibição ao movimento em locais 

desconhecidos, de forma a protegerem-se (Hill, 1995). Norris et al. (1957, 

citado por Pereira, 1981) demonstraram que o desenvolvimento psicomotor dos 

recém-nascidos dv é comparável aos normovisuais, excepto na coordenação 

motora “fina” e na idade de aquisição da marcha com apoio (entre 15 meses e 

3-4 anos). Isto deve-se às atitudes dos pais superprotectores e ao medo que 

estes têm do acidente, provocando na criança uma insegurança. 

 Segundo Fraiberg e Adelson (1990), se a criança ficar sem estimulação 

sensorial, cinestésica e motora, o mundo para ela passa a ser o próprio corpo; 

centraliza-se nele, deixando para trás o interesse por novas experiências, não 

ocorrendo adaptações, ficando imóvel e passiva. 

 Consequentemente, é comum observar-se determinadas características 

motoras intrínsecas às crianças/indivíduos dv, entre as quais: 

•••    Atraso nos grandes marcos do desenvolvimento motor; 

•••    Deficiência na lateralidade; 

•••    Equilíbrio insuficiente; 

•••    Mobilidade restrita; 

•••    Orientação e navegação espacial amplamente 

comprometidas; 

•••    Esquema corporal deficiente; 

•••    Defeitos no alinhamento postural; 

•••

•

   Expressão corporal e facial raras; 

••

•

   Coordenação motora muito desfasada; 

••

•

   Falta de resistência física; 

••   Iniciativa pobre para acção motora. 

(Mauerberg-deCastro, 2005) 
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 Neste contexto, também Legros (1971, citado por Pereira, 1981) é da 

opinião que o dv revela, relativamente ao seu desenvolvimento psicomotor, 

problemas no equilíbrio, instabilidade psicomotora, desconhecimento do seu 

corpo, má adaptação sensório-motora e dificuldade na organização do espaço. 

 Por todos estes motivos, concordamos com Vasconcelos (1990), quando 

refere que o desenvolvimento coordenativo do indivíduo, além de estar 

dependente de processos de maturação biológica, depende também da 

quantidade e qualidade da actividade motora, da educação e socialização. As 

capacidades coordenativas são a base de uma boa aprendizagem sensório-

motora, pelo que serão aprendidos rapidamente movimentos novos e 

complexos se o seu nível for mais elevado. A mesma autora acrescenta, ainda, 

que o desenvolvimento das capacidades coordenativas tem uma fase dinâmica 

(nos primeiros anos de escolaridade básica), resultante da maturação do 

sistema nervoso central, seguida de outra fase mais lenta, ou até mesmo de 

estagnação. A meio da escolaridade, esse desenvolvimento atinge quase o seu 

valor final, podendo, no entanto, prosseguir o seu crescimento e, até mesmo, o 

seu aperfeiçoamento. O ponto mais elevado destas capacidades situa-se entre 

os 17 e os 21 anos. As capacidades são desenvolvidas de forma diferenciada, 

sendo a mais precoce a diferenciação cinestésica, seguida da capacidade de 

reacção, de ritmo e de equilíbrio, ficando para último a orientação especial, que 

termina o seu desenvolvimento mais tarde (jovem adulto). 

  

 Podemos, então, inferir que a criança dv é susceptível a apresentar um 

desenvolvimento motor limitado por diversas razões: as condições intrínsecas 

ao facto de não possuir a visão (percepção do meio limitada); o excessivo 

proteccionismo dos seus familiares e ainda, uma auto-rejeição à AFD devido a 

sentimentos como o medo e o receio. Daqui advêm o comodismo, 

sedentarismo, inactividade e dependência, característicos desta população. 

 Contudo, ficou bem descrita a importância do papel do movimento na 

familiarização e exploração do meio (Ochaita e Rosa, 1995; Novi, 1996), na 

formação da cultura motora (necessária para responder rapidamente aos 

estímulos), na construção do pensamento (Revuelta, s/d) e da sua ligação com 
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a capacidade de aprendizagem do indivíduo portador desta deficiência, bem 

como na concretização do alcance da independência. 

  
 1.2.3.2 – Caracterização Psicossocial 

 Neste sub ponto iremos procurar explorar a problemática do dv na 

sociedade e alguns dos problemas psicológicos que daí advêm.  

 

 É indiscutível que a sociedade exerce uma forte influência no 

comportamento de cada indivíduo e a forma como vê a pessoa cega, leva esta 

última a ter atitudes comportamentais que se tornam características da mesma 

(Agudo, 1962, citado por Moura e Castro, 1993). 

 Uma vez que a cegueira é uma perda sensorial, ela é facilmente 

reconhecida na maior parte dos indivíduos não só pela aparência mas também 

pelos actos (Lowenfeld, 1964). 

 Na sua generalidade, os indivíduos deficientes enfrentam, em relação à 

sociedade, problemas de estigmatização, estereotipização e prejuízo (Sherril et 

al., 1984). A estes factores adversos adicionam-se outros como a 

marginalização, devido ao preconceito e à ignorância da sociedade, a falta de 

relacionamento, bem como a incapacidade do cego em relação ao trabalho e a 

tarefas quotidianas - são situações identificadas por Canejo (1997) e que na 

sua opinião necessitam de sofrer um reversão. 

 A própria história do mundo ocidental conta o modo como a sociedade 

tratou e considerou os dv, podendo ser distinguidas três fases ou períodos 

históricos sucessivos: um primeiro em que foram tratados como encargos; o 

segundo em que eram vistos como pupilos; e o terceiro, no qual foram 

considerados como membros (Lowenfeld, 1964). 

   Só após a Segunda Grande Guerra Mundial (séc.XX) e a consequente 

necessidade de mão-de-obra, é que os deficientes foram chamados a trabalhar 

em locais seleccionados de acordo com as suas possibilidades. Os dv não 

foram excepção. Várias comissões de técnicos procederam a estudos para 

identificar quais os trabalhos para eles mais indicados (Andreia, 1956). 
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 Foram, então, aparecendo cada vez mais dv que provaram, a si mesmos 

e aos outros, que tinham capacidades. Esta situação despertou a atenção e a 

devoção daqueles que viriam a ser os pioneiros da educação desses 

indivíduos. Evidenciou-se o desejo da sua reabilitação pelo princípio de terem o 

mesmo direito, que o normovisual, a um trabalho que lhes proporcionasse um 

bem-estar económico, e por merecerem uma vida o mais normal possível 

(Andreia, 1956; Canejo, 1997; Rodrigues, 2002). 

 No entanto, ainda hoje, a sociedade demonstra frequentemente atitudes 

negativas perante o dv, considerando-o inferior (Fonseca, 1979). Neste 

contexto, surgem problemas sociais e de comunicação adjacentes a 

dificuldades de adaptação social, familiar ou deficiências adicionais (Rogow, 

1988). Assim se explica o facto do processo se socialização da criança dv ser 

mais complexo que o da normovisual. Isto porque, embora percorra as mesmas 

etapas que esta, fica seriamente afectado pela sociedade e não por factores 

intrínsecos à cegueira (Hoffman, 1998).  

 Portanto, esses problemas sociais e de adaptação (imaturidade, 

egocentrismo, entre outros) estão directamente relacionados com vivências e 

factores ambientais. Por outro lado, também é referido que estes indivíduos 

apresentam índices de auto-conceito e auto-estima8 baixos, além de uma 

propensão para apresentar níveis de stress e ansiedade mais elevados que os 

normovisuais, na sua vida diária (Whiteman, 1962; Buell, 1983; Moura e 

Castro, 1993). Tendem, ainda, a expressar uma atitude crítica relativamente 

pequena normovisuais, aceitando a dependência (Whiteman, 1962). 

 O desporto é uma componente do processo social, pelo que se entende 

ser uma prática socialmente integradora, sendo assim de crucial importância 

para os deficientes (Marques et al., 1987). O atleta deficiente pretende ser 

olhado pelo nível de desenvolvimento que as suas capacidades podem atingir 

e não pela sua aparência física (Moura e Castro, 1995). 

                                                 
8 A auto-estima refere-se à forma como o indivíduo se sente e é um dos principais constituintes do autoconceito 
(Rogow, 1988; Serra, 1988/1995).A auto-estima é a componente avaliativa e afectiva do próprio autoconceito, ou seja, 
refere-se aos julgamentos qualitativos e às sensações que estão ligadas à descrição do eu. Autoconceito e auto-
estima, podem referir-se à própria pessoa como um “todo”, às atitudes ou características particulares dessa pessoa 
(Weiss, 1987). 
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 Foram os especialistas (anglo-saxónicos e germânicos) em educação e 

recuperação dos dv, que deram grande importância às técnicas usadas pela 

EF, uma vez que estas conduzem a um bom desenvolvimento muscular e 

intelectual, ao desejo de vencer, ao orgulho de vitória e ao auxílio e 

encorajamento do deficiente no combate que tem de travar, consigo próprio, 

para conquistar a sua independência (Andreia, 1956). 

 Vários autores como Buell (1983) e Moura e Castro (1993) afirmam, em 

consequência dos resultados dos seus estudos, que os níveis de stress e 

ansiedade (em parte provocados pelo facto de não terem informação visual), 

têm tendência a baixar à medida que os atletas com deficiência visual treinam, 

melhorando, também, a sua capacidade física. Partilhando da opinião de 

Hoffman (1998), também podem ocorrer melhorias no desenvolvimento integral 

da criança dv, através das técnicas de OeM9. Assim, a independência, o 

equilíbrio, a autoconfiança e a auto-estima, maiores oportunidades 

educacionais, a integração, a expressão corporal e a condição física são o 

resultado dessas técnicas. O desenvolvimento gradual da autoconfiança pode 

acontecer se o dv realizar, com o recurso a essas técnicas, uma exploração e 

deslocamentos no ambiente com mais frequência, segurança e protecção, 

aumentando a sua capacidade e reforço para enfrentar as dificuldades.   

  

 Pelo exposto, podemos afirmar que a sociedade tem um peso 

determinante na inclusão e adaptação social dos indivíduos com deficiência, 

nomeadamente, os que apresentam um défice sensorial na visão. 

 Por norma, a pessoa dv, sente-se marginalizada, diferente e fecha-se 

sobre si própria, descorando de todo um processo de contacto social 

fundamental ao seu desenvolvimento. 

 Telford et al., (1988) são da opinião que os dv não se caracterizam por 

quaisquer traços ou tipos especiais de personalidade. Porém, egocentrismo, 

                                                 
9 A OeM pode ser definida como um conjunto de capacidades e técnicas específicas que permitem à pessoa dv 
conhecer, relacionar-se e deslocar-se com independência (Mclinde, 1981). Entende-se por orientação o processo do 
uso dos sentidos para estabelecer as posições e todo o relacionamento dos objectos no envolvimento. Mobilidade é o 
movimento realizado com segurança e eficiência através do emprego de técnicas apropriadas de exploração e 
protecção. Os apoios técnicos administrados à pessoa cega com o objectivo de a tornar independente são, 
regularmente, designados por sistemas: guia-humano, cão-guia, bengala longa e ajudas electrónicas (Hill, 1986; Moura 
e Castro, 1993). 
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imaturidade, passividade, agressividade, níveis elevados de stress e 

ansiedade, fraca auto-estima e capacidade de interacção com os outros, são 

algumas das características ligadas ao dv, infligidas pela sociedade.  

 O desporto, como elemento social, tem capacidade de contribuir para a 

integração destas pessoas na sociedade, elevando as suas capacidades 

físicas, intelectuais e psicológicas. Por outro lado, auxilia na obtenção da sua 

independência e no desejo de alcançar uma vida de sucesso. 

 Também é importante enfatizar o papel dos familiares destes indivíduos, 

na sua preparação para a vida. Devem promover o contacto social (de corpo e 

vozes) e ensinar-lhes tudo o que é necessário para crescerem saudáveis. 

Ajudar um dv não se reporta apenas a fazer-lhe a cama, dar-lhe de comer, 

fazê-lo passar de ano, não é dizer sim ao que temos a certeza que é não, não 

é servir de bengala dele, não é dar-lhe uma carteira profissional. Devemos 

deixá-lo fazer, falar, escolher, cair e levantar-se, ter consciência das suas reais 

capacidades, tornar-se autónomo, ter respeito pelos outros e por si próprio. Só 

assim estamos a ajudar (Rodrigues, 2002).  

  
 1.2.3.3 – Caracterização Cognitiva 
 Desde logo, é importante mencionar que os problemas visuais não estão 

associados a quaisquer incapacidades intelectuais. Isto é, a inteligência de um 

indivíduo não está relacionada com a sua capacidade ou incapacidade para ver 

(Nielsen, 1999). Contudo, está actualmente comprovado que as crianças cegas 

integram as suas aprendizagens numa idade mais tardia que as crianças com 

visão normal.  

 Neste contexto, o atraso cognitivo das crianças cegas é devido a três 

factores (Sanchez, 1994): 

• número restringido de variedade de experiências disponíveis a estas 

crianças, porque os seus sentidos não lhes podem proporcionar a 

informação e a experiência directa da mesma maneira que aos que têm 

visão; 

• deficientes habilidades do conhecimento que afectam as oportunidades 

para experimentar e ter contactos sociais; 
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• fraca percepção do espaço que os rodeia, sendo isto que determina que 

o controle que têm do ambiente e de si mesmos seja inferior à criança 

sem problemas visuais.  

  Assim, o dv necessita de atingir um certo nível de desenvolvimento 

cognitivo, para vencer as dificuldades de organização espacial colocadas pelas 

características do espaço auditivo e táctil, numa idade semelhante àquela em 

que a criança normovisual o consegue (Martinez, 1978 citado por Pereira, 

1984). 

 Durante muito tempo a psicologia e pedagogia tradicionais, 

consideraram a percepção visual um processo passivo que se encontrava 

apenas dependente da recepção dos estímulos operada na visão. Nos nossos 

dias, porém, e com base em enumeras investigações, podemos afirmar que a 

percepção visual é não só um complexo acto neurobiológico, como também 

compreende um processo superior de organização de informação. A percepção 

visual, fonte de relação do indivíduo com o meio exterior, é efectivamente uma 

das primeiras funções psicológicas (Fonseca, 1982). 

  Em relação à percepção e conhecimento dos objectos, podemos dizer 

que as crianças cegas se dirigem aos objectos mais tarde que as crianças que 

os vêem e o mesmo acontece em relação à idade de alcançá-los. Fraiberg 

(1977, citado por Sanchez, 1994), refere que as crianças cegas não alcançam 

o conceito de objecto (capacidade para o representar e imaginar na sua 

ausência) até aos 3-5 anos. 

 A compreensão do mundo e dos objectos por parte da criança cega é 

diferente da criança que vê e, em muitos casos, permanece assim até à vida 

adulta. A vista tem uma função unificadora que permite que o que é visto sirva 

de experiência e possa ser antecipado. No caso da ausência de visão, a 

informação táctil e auditiva dificulta a antecipação dos sucessos e das regras 

que os regem. 

 Relativamente ao contacto com as pessoas, este é feito antes mesmo de 

haver contacto com objectos, isto porque a criança cega não pode olhar em 

sua volta, mas pode ouvir falar as pessoas. Só mais tarde pode vir a manipular 

objectos. A compreensão que a criança cega tem de si mesma e das outras 
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pessoas como entidades separadas, faz-se com maior lentidão do que na 

criança que vê.  

  
 Um outro aspecto cognitivo importante ligado à criança cega, diz 

respeito à percepção dos sons como suporte para a aquisição da linguagem. A 

linguagem reflecte o conhecimento que a criança tem do mundo e a 

compreensão sobre as suas próprias acções e a com os objectos, e as suas 

relações egocêntricas e excêntricas no espaço tridimensional (Mauerberg-

deCastro, 2005). Dadas as dificuldades da criança cega estabelecer 

associações e determinar a origem e curso temporal de fenómenos acústicos 

subjacentes ao espaço, não é surpresa que a sua linguagem não tenha 

inicialmente significado, daí as suas características ecolálicas e perseverativas. 

Como depende da linguagem das pessoas com visão, muitas das suas 

experiências sensoriais não são correctamente identificadas como o 

vocabulário correspondente.  

 Como já foi referido, a atenção centrada no som é natural entre os 

cegos. O desafio no desenvolvimento da linguagem está, então, na coerência 

dada às propriedades significativas do campo auditivo com as propriedades 

simbólicas da linguagem. Neste sentido, a criança cega capta os sons que 

formam a linguagem, porém, pode não compreender o sentido do que ouve. 

Exemplos disso são as repetições exactas que costuma fazer de anúncios de 

rádio, programas de televisão e conversas telefónicas que parecem não ter 

significado próprio. As primeiras palavras da criança cega não parecem reflectir 

o conhecimento que ela tem do mundo, mas apenas a consciência da 

existência da linguagem dos outros (Mauerberg-deCastro, 2005). 

 As dificuldades no desenvolvimento da criança cega na infância levam à 

entrada tardia para a escola. Muitas vezes esses atrasos aumentam por causa 

dos anos perdidos em programas não especializados ou em faltas à escola 

para tratamentos médicos prolongados. Culturalmente falando, a sociedade 

das pessoas normovisuais não facilita o acesso às informações para a pessoa 

cega. A limitada informação pela leitura em Braille e outros meios auditivos 
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acaba por tornar o adulto cego improdutivo e dependente, muitas vezes 

contrariando o seu potencial intelectual inato. (Mauerberg-deCastro, 2005). 

 Para que a pessoa cega participe efectivamente na sociedade em que 

vive e seja um cidadão consciente, ela precisa saber ler e escrever. A leitura é 

um dos meios mais importantes para a aquisição de conhecimento (Mauerberg-

deCastro, 2005). 

  

 Por tudo o que foi dito, percebemos que os problemas de ordem visual 

não estão, à partida, associados a quaisquer incapacidades intelectuais. 

 Contudo, a insuficiência de oportunidades oferecidas a estes indivíduos 

para explorarem o meio ambiente, a natural fraca percepção do espaço que os 

rodeia, a ineficácia dos programas educativos não especializados aplicados e 

as dificuldades de acesso às informações (em especial aquelas que são 

escritas), estão na base do atraso cognitivo associado às pessoas com DV.  

 
1.2.4 – A importância da Actividade Física e Desportiva para o Deficiente 
Visual.  
 Neste ponto, iremos tentar enumerar as razões pelas quais a AFD pode 

ser benéfica para o indivíduo com deficiência, e mais concretamente, para 

aqueles que apresentam deficiências de ordem visual.  

 

O Desporto para Deficientes, ao surgir após a Segunda Grande Guerra 

Mundial do século XX, é considerado uma área relativamente recente. O 

resultado desse flagelo social, que foi a guerra, traduziu-se num elevado 

número de feridos, cujo tratamento e reabilitação se fez através do desporto. 

Mais concretamente, foi pela mão de Ludwig Guttman, no ano de 1944, que o 

desporto para deficientes nasce, ao ser estudado e aplicado o gesto desportivo 

como utensílio na reabilitação dos traumatizados vertebromedulares, no 

Hospital Stoke Mandeville (Varela, 1991; Moura e Castro, 1998). Nesse 

hospital registaram-se os primeiros jogos Nacionais (1948), pelo que o 

desporto “despe” a sua vertente reabilitativa para adoptar uma competitiva (do 

rendimento).  
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A partir daqui surgem os Jogos Paralímpicos, as federações 

internacionais e nacionais para deficientes, as associações a nível regional e 

os clubes em termos locais (Rodrigues, 2002). 

Infelizmente, são poucos os clubes portugueses onde existe desporto 

adaptado10, pelo que a organização das competições desportivas ainda se 

encontra numa fase muito embrionária de desenvolvimento (Seabra, 1999; 

Rodrigues, 2002). De qualquer modo, o desporto para deficientes tem 

beneficiado de uma crescente popularidade, pelo aumento do número de 

praticantes e de eventos (Seabra, 1999). 

O desporto para deficientes confere às pessoas com deficiência a 

possibilidade de gozarem e usufruírem de um estatuto de participantes, não 

sendo apenas meros espectadores (Madorsky e Curtis, 1984, citado por 

Goodling e Asken, 1987).  

 Em Portugal, o Direito ao Desporto para cidadãos portadores de 

deficiência encontra-se contemplado em diversos documentos como a 

Constituição da República Portuguesa, na Lei de Bases da Prevenção e da 

Reabilitação e Integração das pessoas com deficiência e na Carta Europeia do 

Desporto para Todos (Duarte, 2004).  

Em conformidade com o parágrafo anterior, estamos de acordo com Marta 

(1998) quando afirma que o deficiente deve ter o direito de participar nas 

mesmas actividades desportivas que os outros cidadãos. Pelo que aos 

indivíduos portadores de DV lhes deve ser dada a possibilidade de escolher 

participar em várias actividades: (1) o desporto de alto nível, em Campeonatos 

do Mundo, em Campeonatos Europeus, em Campeonatos Nacionais e Jogos 

Paralímpicos, ao nível do desporto adaptado; (2) o desporto organizado de 

forma regular; (3) o desporto de recreação para satisfação pessoal bem como 

(4) em actividades orientadas para a saúde ou para a manutenção e/ou para o 

desenvolvimento da condição física.  

                                                 
10 No desporto para deficientes existem várias provas desportivas comuns ao desporto em geral, contudo, adaptadas a 
esta população. Há ainda um número mais restrito de provas específicas dentro de algumas áreas de deficiência 
(Pereira, 1998). 
Os desportos adaptados são aqueles em que as regras existentes apresentam uma pequena alteração (adaptação) da 
modalidade em questão (ex.: Voleibol sentado). Por outro lado, os desportos específicos são completamente distintos 
dos outros, pois têm as suas regras e pouco têm em comum com as outras modalidades desportivas, das quais são 
exemplo o Goalball e o Boccia (Rodrigues, 2002).  
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Craff (1990), aponta alguns desportos de competição em desenvolvimento 

e caracteristicamente praticados por dv: Goalball, Atletismo, Natação, Ciclismo-

Tandem, Judo, Desportos de Inverno, Ginástica, Halterofilismo, entre outros.  

 Resumidamente, a competição nesta população específica resulta do 

reconhecimento do valor psicológico, físico, social e moral que o desporto 

contém. Valor esse que se encontra patente no lema do “Desporto para Todos” 

ao enfatizar que “os praticantes são hoje os homens e as mulheres na 

pluralidade e diversidade dos seus estados de desenvolvimento; são, por isso, 

crianças, jovens, adultos e idosos, maridos e esposas, pais e mães, avós e 

avôs, solteiros, casados e divorciados, saudáveis e doentes, normais e 

deficientes” (Bento, 1993, p. 34).  

Nesta medida, consideramos que a história do desporto para deficientes 

é de sucesso, na medida em que se desenvolveu rapidamente e está em 

constante adaptação às modalidades existentes, ou a criar novas modalidades 

(Reis, 2000).  

Os benefícios da prática de AFD são de vária ordem - psicológicos, 

sociais, físicos e fisiológicos - isto porque, na sua generalidade, promove um 

melhor conhecimento do corpo, uma melhoria nas competências, na eficácia e 

na sociabilidade (Carvalho, 2002). 

Por aquilo que foi referido anteriormente, entendemos que a AFD 

sempre esteve associada à história da humanidade, enquanto elemento de 

cultura (Bouchard, 1995). Ela tem sido um factor importante na qualidade de 

vida do ser humano ao longo dos tempos, bem como na promoção e adopção 

de estilos de vida saudáveis.  

É do conhecimento geral que numerosos são os riscos de saúde 

associados a estilos de vida sedentários. No que reporta aos indivíduos com 

DV, esses riscos sofrem um incremento adicional, devido a uma tendência para 

a ociosidade e, consequentemente, a baixos níveis de AFD.  

Tal como refere Scholl (1986), enquanto a criança normovisual brinca, 

corre, ajuda os pais nas mais diversas tarefas e faz desporto, a dv é, por vezes, 

sedentária e afastada do prazer do exercício físico, tão importante para o seu 

desenvolvimento.  
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Segundo Miller (1995) e Nunes (1999), muitas investigações na área da 

reabilitação verificaram que a ausência de exercício físico em indivíduos com 

incapacidades torna-os mais susceptíveis à obesidade, à hipertensão, à 

osteoporose, a um nível elevado de colesterol e a diabetes, tal como os 

considerados “normais”. Podendo, ainda, serem acrescentados outros perigos 

para a saúde como: a redução da capacidade de certas funções vitais do nosso 

organismo, o aumento do risco de contrair doenças, a redução da resistência, a 

fadiga em geral e até alguma propensão ao aparecimento de vícios prejudiciais 

à saúde. Para Painter e Blackburn (1988, citado por Rimmer, 1994), o exercício 

físico regular e uma melhoria da aptidão física poderão proporcionar a pessoas 

com DV, a redução dos riscos anteriormente apontados, assim como melhorar 

os níveis de independência e os desempenhos para actividades diárias com 

menos fadiga. Dahms et al. (1989, citado por Maia, 2002) menciona que as 

participações em actividades podem, ainda, influenciar os meios reabilitativos 

destes indivíduos.  

Por outro lado, é através das suas habilidades motoras, que a criança 

aprende a conhecer a função das suas articulações e entende a razão pela 

qual algumas apresentam mais possibilidades de funções do que outras. É 

também por intermédio do movimento que a criança descobre as suas 

características motoras: velocidade, mobilidade, força e resistência, entre 

outras. A orientação espacial, precisão direccional e sensação do tempo 

também são capacidades que o desporto exige e desenvolve de maneira muito 

especial (Mintegui, 1993). Neste sentido, todo o indivíduo dv que fica privado 

de estimulação psicomotora pode apresentar uma passividade perante os 

objectos e o meio que o rodeia, podendo pôr em perigo todo o seu 

desenvolvimento. É ainda fundamental, que a criança experimente os 

movimentos, de forma a notar os progressos e êxitos de exercitação, para 

poder escolher o desporto que melhor lhe convém (Rodrigues, 2002). 

De uma forma geral, o desporto contribui para melhorar os padrões 

normais do movimento, desenvolvendo a autonomia motora, de modo a que o 

dv tenha sucesso perante si próprio e os outros. Proporciona um melhor 

conhecimento de si mesmo o que, juntamente com vivências de situações de 
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sucesso, aumenta a sua confiança, autodomínio e capacidade de iniciativa. 

Favorece, também, a imagem corporal e desenvolve a comunicação, 

contribuindo para a socialização (Ferreira, 2000). 

 O portador de deficiência através do desporto descobre os seus limites e 

potencialidades, ultrapassa algumas barreiras impostas pela sociedade, 

relaciona-se e troca experiências com os outros. Assim, as suas limitações e 

habilidades são postas à prova para o encorajar e para que alcance os seus 

limites, valorizando as suas acções. No desporto, o indivíduo desenvolve 

também a sua autoconfiança, autonomia e liberdade (Silva, 1998).  

  

 Portanto, até aqui, podemos concluir que a realização habitual de 

AFD poderá proporcionar vantagens aos indivíduos com DV a vários níveis, 

desde o desenvolvimento físico, até ao desenvolvimento cognitivo, passando 

mesmo por uma oportunidade de ajuda a nível de integração social.  

 

Através da “Carta Europeia do Desporto para Todos: as Pessoas 

Deficientes” do Conselho da Europa (1998), podemos verificar a importância 

dada ao desporto e à actividade física (AF) como um factor essencial de 

readaptação e de integração.  

Em 1983, a própria ONU afirmou o reconhecimento, por parte da 

sociedade humana, da importância do desporto para as pessoas deficientes. 

Para muitos autores como Ferreira (1993), o desporto é um meio óptimo 

para tirar o deficiente da sua inactividade e fraca iniciativa.  

Estamos aqui perante vários testemunhos de como a AF e o desporto, 

são meios óptimos para promover um estilo de vida mais saudável às pessoas 

da nossa sociedade, incluindo aquelas que apresentam determinadas 

deficiências. 

Desta feita, são muitas as vantagens que decorrem da prática regular de 

AF. O quadro que se segue congrega e apresenta as principais vantagens para 

a saúde em ser-se fisicamente activo. 
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QQuuaaddrroo  nnºº  88.. Efeitos benéficos da prática de AFD regular (adaptado de Barata, s/d). 
Melhora a pressão arterial. 
Previne as doenças das artérias coronárias. Nas doenças Cardiovasculares 
Melhora o colesterol e outras gorduras do sangue. 
Fundamental no controlo do peso. Nas doenças Metabólicas Fundamental na prevenção da diabetes. 
Evita a osteoporose. 
Músculos ficam mais fortes. 
Postura mais correcta. No sistema Locomotor 
Previne e melhora as dores crónicas das costas. 
Melhora a capacidade de lutar contra as infecções. Na Imunidade Menos cancros (da mama, do cólen). 
Mais auto-estima e auto-confiança. 
Combate e evita a ansiedade. 
Descarrega o stress. 
Previne e ajuda a tratar a depressão. 
Melhora certas capacidades intelectuais.  
Promove a socialização. 

Na saúde Psicológica 

Pode auxiliar na luta contra a droga. 
Importante no crescimento bio-psico-social. 
Aumenta o reportório psico-motor. No Desenvolvimento Infantil 
Melhora o rendimento escolar. 
Aumenta a capacidade funcional para as tarefas da vida diária. Na Qualidade de Vida Gera sensação de bem-estar. 

 

Relativamente aos indivíduos deficientes, Potrich (1983, citado por 

Bagatini, 2002), menciona que o desporto e a AF para os deficientes visam: 

• Desenvolver as potencialidades organo-funcionais; 

• Compensar as deficiências; 

• Favorecer a motricidade; 

• Proporcionar vivências de sucesso; 

• Elevar a tolerância às frustrações; 

• Melhorar a auto-confiança; 

• Prevenir contra deficiências secundárias; 

• Reactivar física e psicologicamente o indivíduo. 

 

Já Potter (1975) afirma que, qualquer que seja a prática desportiva 

levada a cabo pelo deficiente, os efeitos são os seguintes: 

• Fisiológicos – exploração dos limites articulares, controlo dos 

movimentos voluntários, melhoria da aptidão física geral e a saúde. 

• Psicológicos – o domínio do gesto conduzindo à autoconfiança, à 

diminuição d ansiedade e ao aumento da comunicação. 

• Sociais – a melhor autonomia e integração social.  

A estes efeitos, Guttmann (1977) acrescenta ainda os seguintes: 

• Terapêuticos – como complemento de terapia física. 
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• Recreativos – constituem a grande vantagem desta vertente em relação 

ao exercício curativo.   

 

O mesmo autor (Guttmann, 1977), num estudo em que sujeitou um 

grupo de pessoas vítima de enfarte do miocárdio, a uma terapia que se 

baseava na fisioterapia aliada à AF como método de prevenção e manutenção 

das capacidades recuperadas, verificou melhorias ao nível psicológico. Além 

disso, ao nível fisiológico observou-se uma redução da tensão arterial, das 

dores torácicas, da frequência cardíaca e da fadiga, além da diminuição de 

factores de risco como o tabagismo e o excesso de peso.  

 Ao nível psicológico são vários os estudos - relacionados com as 

variáveis depressão, ansiedade, stress, autoconceito, auto-estima, hostilidade 

e desordens psíquicas -, que sustentam a existência de relações consistentes 

entre a AF e os seus benefícios nesse campo (Ferreira, 1998). Parece ser de 

aceitação geral que os benefícios da prática de exercício físico são evidentes - 

em linhas gerais, aumenta a assertividade, a confiança, a estabilidade 

emocional, o funcionamento cognitivo, as percepções de controlo e auto-

eficácia, a autoestima, a imagem corporal positiva, o auto conceito, o bem-estar 

geral, nomeadamente, a satisfação de vida, a felicidade e a qualidade de vida. 

Por outro lado, diminuem os níveis de tensão, a ansiedade, as fobias e a 

depressão (Machado e Mota, 1996; Ferreira, 1998). 

No que respeita ao dv, o treino de endurance cardiovascular assume 

particular importância por contribuir para a diminuição dos níveis de ansiedade 

na sua mobilidade (Stanford, 1975, citado por Reis, 2000). Neste sentido, os 

indivíduos fisicamente activos têm uma imagem mais positiva de si quando 

comparados com indivíduos que não são activos (Young, 1985 e Kamel et al., 

1995, citados por Ferreira, 1998). 

O dv demonstra, a si próprio e à sociedade, que deficiência não é 

sinónimo de invalidez, considerando que, em colaboração com os benefícios 

fisiológicos, a prática desportiva permite melhorar a sua auto-imagem. Por 

outro lado, as mudanças corporais promovidas pelo exercício e pela AFD 

podem alterar a auto-imagem corporal que cada indivíduo possui e, por isso, 

 - 77 -



                                                                                                                                                          Revisão da Literatura 
 

promover o autoconceito (Weinberg e Gould, 1995, citado por Machado e Mota, 

1996). 

No que respeita à assertividade, esta caracteriza-se pela noção de 

responsabilidade que um indivíduo tem relativamente ao que lhe possa 

acontecer na vida e pela capacidade de tomar decisões, sem dar aos outros a 

possibilidade de o fazer por si. Ser assertivo significa ainda ser capaz de não 

se fazer de vítima; de comunicar os sentimentos e pensamentos positivos ou 

negativos, verbalmente ou não, sem ofender a dignidade dos outros e de forma 

a não transmitir ansiedade ou sentimento de culpa (Paiva, 1990). Ao dv parece 

faltar uma efectiva competência na comunicação que lhe permita ser assertivo 

nas relações interpessoais (Paiva, 2001). Muitas vezes, apresentam nas suas 

interacções comportamentos menos ajustados que, por um lado, se aproximam 

da passividade e, por outro, da agressividade, o que dificulta as suas 

capacidades de interacção. Nos dv, o sentimento de inferioridade ou de vítima 

do infortúnio leva-os, por vezes, a atitudes de passividade ou de abandono da 

luta, pelo que se torna necessário ensiná-los a libertarem-se destas situações 

(Paiva, 1990). 

 

Concluindo, para além dos benefícios fisiológicos, terapêuticos e sociais, 

a AF poderá ajudar o indivíduo a sair de casa, a combater o isolamento, bem 

como a limitação dos espaços e dos contactos, ampliar o raio de acção e a 

aumentar a confiança nas deslocações, melhorar a autoconfiança e a 

autonomia, promovendo alterações de comportamento. 

É ainda indiscutível que o desporto tem sido, talvez, o meio mais 

importante para a sensibilização e integração do deficiente na sociedade 

(Moura e Castro, 1994).  

Também Sanchez e Vicente (1988), comprovam a importância dos jogos 

desportivos nesta população, visto que o desporto e a AF permitem a estes 

indivíduos canalizar melhor os seus instintos, encontrar a sua personalidade e 

superar com mais facilidade as suas dificuldades de relação com o meio, pais, 

irmãos e amigos, já que graças ao desporto e à actividade física, se 

consideram importantes e capazes.  
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Os indivíduos dv, quando conseguem atingir a técnica desportiva nas 

suas provas, são iguais aos normovisuais, com algumas diferenças 

relativamente ao tempo de assimilação, prática de treino, que têm de ser 

superiores. Isto deve-se à sua história de vida que, na grande maioria, é 

limitada em movimentos e oportunidades (Hoffman e Ferreira, s/d).  

Deste modo, o desporto e a AF melhoram portanto o equilíbrio 

psicológico do deficiente e ajudam-no a relaciona-se com o mundo exterior, 

promovendo o desenvolvimento de mais actividades mentais e éticas, 

essenciais no seu desenvolvimento. 

A AF para o deficiente precisa de ser bastante incentivada pelos pais, 

amigos, professores e técnicos nesta área tão rica e diversificada; a AF e o 

desporto devem ser “estendidos” ao deficiente de forma integradora e não 

separatista (Rosadas, 1989).  
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2. Objectivos  
 

2.1 - Objectivos Gerais 

 

•••    Averiguar a aplicabilidade e transferência das considerações teóricas e de 

abordagem do movimento inclusivo para a práxis. 
 

•••    Estudar as atitudes dos/as docentes face à implementação da inclusão nas 

escolas regulares.  

 

2.2 - Objectivos Específicos 

 

•••    Analisar de que forma a comunidade escolar acolhe os indivíduos com NEE, 

em especial os/as com DV incluídos nas aulas de EF. 
 

•••    Apurar se a escola regular tem proporcionado as condições ideais (recursos 

físicos, materiais, humanos e organizacionais) para que o ensino da criança e 

do jovem com NEE, especificamente com DV, se desenrole com sucesso no 

mesmo ambiente da criança e do jovem dito “normal”. 
 

•••    Investigar se os/as docentes se encontram preparados e formados para 

trabalhar com os/as alunos/as com NEE, particularmente com os/as DV, que 

têm nas suas turmas de EF. 
 

•••    Apontar as vantagens de que o grupo-turma usufrui ao ser incluído um/a 

aluno/a com NEE (DV) nas suas aulas.  
 

•••

•••    Elaborar um instrumento de formação e de consulta válido, por forma a 

suavizar as lacunas de intervenção que o/a professor/a de EF usualmente 

possui, ao lidar com alunos/as DV. 

   Indicar as estratégias que os/as docentes utilizam para ultrapassar as 

dificuldades que surgem com a inclusão na turma de um/a aluno/a com DV. 
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3. Métodos e Procedimentos 

3.1 – A Amostra 
A amostra deste estudo é constituída por um total de 73 docentes de EF, 

de ambos os sexos, que leccionam em Escolas Públicas do 2º e 3º ciclos do 

Ensino Básico e em Escolas Secundárias, dos distritos de Aveiro (Espinho, 

Santa Maria da Feira) e do Porto (Vila Nova de Gaia, Porto, Maia, Matosinhos, 

Valongo, Santo Tirso).  

Optamos por incluir no nosso estudo apenas escolas do ensino oficial e 

excluir os estabelecimentos de ensino particulares. Isto porque, à partida, as 

primeiras recebem todo o tipo de estudantes, enquanto que as segundas os 

podem seleccionar. Pensamos, também, que o número de alunos com NEE 

nas escolas particulares poderá ser significativamente inferior quando 

comparado com a realidade do ensino oficial.  

 
3.1.1 – A caracterização da amostra 

Da totalidade dos sujeitos inquiridos, 38 pertencem ao sexo masculino e 

35 ao feminino (52% e 48% respectivamente). A idade dos/as docentes varia 

entre os 24 e os 51 anos de idade, apresentando uma média de 36 anos e um 

desvio-padrão de 8,22. O escalão etário predominante situa-se no intervalo de 

idades compreendido entre os 24 e os 33 anos de idade (correspondendo a 

48%). O escalão seguinte, dos 34 aos 44 anos, representa 33% da amostra em 

estudo, ou seja, 23 sujeitos. Com 19% (13 professores/as), temos o grupo 

etário a partir dos 45 anos de idade (cf. Figura nº 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Idade 24-33
48%

Idade 34-44
33%

Idade 45-51
19%

 
FFiigguurraa  nnºº  22. Distribuição da amostra segundo o grupo etário. 
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A experiência profissional dos/as docentes é muito variada, oscilando 

ntre os 0 e os 33 anos de serviço: 31% dos sujeitos da amostra apresentam 

menos viço, 52% entre 6 e 20 anos e 17% entre os 21 e 33 

anos d

e

 de 6 anos de ser

e serviço (cf. Quadro nº 9). 

 
QQuuaaddrroo  nnºº  99.. Distribuição da amostra segundo o tempo de serviço. 

Docentes f % 
Tempo Serviço [0-5] 22 31 
Tempo Serviço ]5-20] 38 52 
Tempo Serviço ]20-33] 12 17 
Total  72 100 

 
 

Relativamente às habilitações académicas dos profissionais em causa, o 

grau académico predominante corresponde à Licenciatura (76%), seguido do 

Mestrado (22%). Apenas um indivíduo é Doutorado (1%) e outro apresenta o 

título de Bacharel (1%), tal como se pode constatar no Quadro nº 10. 

QQuuaaddrroo

 
  nnºº  1100.. Habilitações Académicas dos docentes de EF em estudo. 

Docentes f % 
Bacharelato 1 1 
Licenciatura 55 76 
Mestrado 16 22 
Doutoramento 1 1 
Total 73 100 

 

Alguns dos indivíduos questionados - 36% -, afirmam ter outro tipo de 

especializações, para além do grau académico correspondente à sua formação 

inic ializações no 

 

ação e mobilidade 

 

 de andebol, 

na paralisia cerebral (classificaç ês. Contudo, a 

ial. A pós-graduação foi a mais citada, seguida de espec

âmbito das actividades aquáticas (natação, natação para bebés,

hidroginástica), da gestão desportiva, das técnicas de orient

e do judo. São ainda enumeradas, em igualdade numérica, uma pluralidade de 

áreas do saber muito distintas entre si: administração e gestão escolar,

formação profissional de dança, treino de condição física, massagem 

terapêutica, curso de monitor de ténis, curso de treinador

prescrição e fisiologia do exercício, recuperação motora e formação específica 

ão e Boccia), informática e ingl
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maiori

1% dos/as docentes já tiveram oportunidade 

de contactar e trabalhar com alunos/as com NEE (cf. Quadro nº 11).  

QQuuaaddrroo  nnºº  1111.. Docentes que desempenharam uma Acção Pe os/as com NEE. 

Docentes

a dos/as docentes (64%), menciona não possuir qualquer tipo de 

especialização adicional.  

 
 Da totalidade da amostra, 8

 
dagógica em alun

 f % 
Sim 59 81 
Não 14 19 
Total 73 100 

 
 

QQuuaaddrroo  

 

Os alunos/as com NEE com os quais os/as docentes já trabalharam 

constituem um total de 572 indivíduos, que varia entre 1 a 69 por docente (uma 

média de 10 alunos/as por docente).  

 
nnºº  1122.. Prevalência das NEE nas escolas dos docentes da amostra. 

NEE 
Alunos/as com 

Categoria 
%f  

Deficiência Visual 41 7 
Deficiência Auditiva 33 6 
Deficiência Motora 93 16 
Deficiência Mental 1102 8 
Dificuld des de Aprendizagem 64 a  2 46 
Outra(s) 39 7 
Total 572 100 
 

QQuuaaddrroo  nnºº  1133.. Oportunidade de execução de funções pedagógicas em função do tipo de NEE.  

Docentes Categoria f % 
Deficiência Visual 17 12 
Deficiência Auditiva 13 9 
Deficiência Motora 37 27 
Deficiência Mental 33 24 
Dificuldades de Aprendizagem 29 21 
Outra(s) 10 7 
Total 139 100 

 

A partir da observação do Quadro nº 12, verificamos que das 572 

crianças e jovens com NEE 46% evidenciam dificuldades na aprendizagem, 
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enquanto que 7% e 6% apresentam, respectivamente deficiência visual e 

deficiência auditiva. O número de alunos/as com deficiência mental e 

eficiência motora é respectivamente 102 e 93 (18% e 16%, respectivamente). 

aram as 

erturbações no espectro do autismo, casos de hiperactividade, obesidade e 

síndrome de Hodgkins.  

Podemos ainda constatar ue o as ia motora 

correspondem ao tipo de NEE a l as docentes mais oportunidade 

tiveram de trabalhar no contexto escolar, seguido da deficiência mental e das 

ificuld des de aprendizagem. Os/as alunos/as com NEE referentes à 

deficiê

os/as docentes que já tiveram oportunidade de contactar e trabalhar 

té 1 ano com esses 

alunos/as alhou até 5  de 5 anos (cf. Quadro nº 14). 

  

d

Os restantes (7%) correspondem aos “outros tipos” de problemáticas 

específicas. Neste contexto, alguns docentes (10), mencion

p

q s/  alunos/as com deficiênc

com  qua os/

d a

ncia visual e à deficiência auditiva parecem ser, neste caso particular, 

os/as que menos se encontram na escola (cf. Quadro nº 13).  

 

D

com alunos/as com NEE cerca de 69% trabalharam a

, 28% trab anos e 3% mais

QQuuaaddrroo  nnºº  1144.. o do tempo de tra  com alu  com NEE. 

Tempo (anos) % 
 Distribuiçã balho nos

f 
[0-1] 94 69%
]1-5] 39 28%

]5 ]-10  2% 3 
]10-∞[ 1 1% 

 

A

duração do trabalho nem sempre é contínua de ano para ano, apresentando 

uma variação entre 1 a 11 anos (cf

Nesta linha de ideias, estes/ r de terem ti m m r 

número de alunos/as deficientes m m mais tempo com os/as 

ossuem dificuldades de apre 3%  tota  

tempo de trabalho despendido com crianças e jovens com NEE. Relativam  

à deficiência mental, obtivemos uma percentagem de 17% do tempo total, valor 

ligeira

o especificarmos esta análise por categorias, verificamos que a 

. Quadro nº 15).  

as docentes, apesa do u aio

otores, trabalhara

ndizagem - sensivelmente 2  do l de

ente

que p

mente superior ao observado para a deficiência motora (14%). Para as 
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restantes categorias, temos 15% para a deficiência visual, 13% para a 

deficiência auditiva e 18% atribuídos para aquela denominada de “outras 

problemáticas”, às quais já fizemos referência anteriormente (cf. Quadro nº 15). 

 
QQuuaaddrroo  nnºº  1155.. Distribuição do tempo de trabalho segundo as categorias (tipos de NEE). 

Tempo (anos)  
Categoria Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão % 

Deficiência Visual 1 7 1,59 1,50 15%
Deficiência Auditiva 1 4 1,38 0,96 13%
Deficiência Motora 1 5 1,46 0,99 14%
Deficiência Mental 1 7 1,63 1,13 17%
Dificuldades de Aprendizagem 1 11 2,38 2,55 23%
Outras Problemáticas 1 4 1,9 1,29 18%

 

No presente ano lectivo, grande parte dos/as docentes de EF inquiridos 

(60%) não trabalha com alunos/as com NEE.  
 
QQuuaaddrroo  nnºº  1166
ano lectivo. 

.. Docentes que desempenham uma acção pedagógica em alunos com NEE, no presente 

Docentes  f % 
Sim 29 40 
Não 44 60 
Total 73 100 

 

Neste contexto, são apon  algu s ões pelos/as docentes das 

quais se destacam a falta de oportunidade para trabalhar com esses 

indivíduos, seguida da falta ivaçã ausência de habilitações 

académicas

ou questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de 

tadas ma  raz

de mot o e da 

 necessárias para responder às necessidades educativas desses 

alunos/as. 

 

3.2 – O Questionário 

O Questionário foi o instrumento por nós escolhido para a recolha de 

informação necessária à elaboração do presente estudo. 

Por definição, o inquérito por questionário consiste em colocar a um 

conjunto de inquiridos uma série de perguntas relativas à sua situação social, 

profissional ou familiar, às suas opiniões, às suas atitudes em relação a opções 
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conhecimento ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou 

ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os/as investigadores (Quivy e 

Campenhoudt, 1995). 

Apesar de todos os limites e problemas adjacentes a este método de 

s respostas, 

entre outros), parece ser aquele que melhor se aplica nos casos em que é 

necessário interrogar um grande número d pess or ou o, tam  

permite tomar conhecimento dos seus comportamentos, opiniões e valor , 

ainda, quantificar uma multiplicidade de dados (Qui Campe dt, 199

alid e é a valiar as atitudes, as reacções e 

ercepções dos/as docentes face às políticas de atendimento aos/às alunos/as 

que na

ão, pessoal de apoio, pretensão 

e frequentar acções de formação, a aceitação ou rejeição sociais dos 

a capacidade dos/as professores/a arem com as necessidades 

educativas dos/as alunos/as defic entes (Sideridis e Chandler, 1997, p. 53).  
 

3.2.1 – A estrutura do que á

O questionário (Anexo B) encontra-se subdividido em três partes 

distinta

rte seguinte é constituída por doze questões de resposta rápida, 

aseadas num outro questionário denominado de Teacher Integration Attitudes 

Quest ideridis e Chandler (1997), adaptado para a 

Popula

a cruz, a opção que 

melho

recolha de informação (peso e custo elevado, superficialidade da

e oas. P tro lad bém

es e

vy e nhou 5).  

Neste trabalho a sua fin ad d ae 

p

 actualidade vigoram (integração/inclusão), mais concretamente: “ (…) a 

disponibilidade de fundos, material de instruç

d

estudantes deficientes, os benefícios da inclusão para todos os/as alunos/as e 

s para lid

i ” 

stion rio 

s.  

A primeira parte destina-se à recolha de dados de carácter pessoal dos 

docentes, nomeadamente: a idade, o sexo, o tempo de serviço, o grau 

académico e outras especializações.  

 A pa

b

ionnaire (TIAQ) de S

ção Portuguesa da Escala de Atitudes por Serrano (1998).  

Para cada item, os docentes preenchem com um

r representava a sua posição ou resposta. Em cinco das doze questões 

de resposta rápida, a opção tomada é sustentada ou justificada. Este facto, 

prende-se com a tentativa de “forçar” os professores a justificarem a sua 
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tendência de resposta, pois a inclusão de uma resposta dicotómica como é o 

exemplo do Sim ou do Não, poderá levar os sujeitos a optar por um desses 

valores, o que por si só, não nos permite obter o conhecimento das suas 

atitude

 

didáct

Consequentemente, o questionário foi testado previamente com 8 

docen da amostra deste estudo, e que são 

profes

os esses/as docentes foram contactados pessoalmente, e cada 

questi

ções relativamente à compreensão, 

a pequena 

conve

s. 

A terceira e última parte, abarca duas questões de natureza aberta. Foi 

criada uma situação hipotética de inclusão de um/a aluno/a DV numa turma e 

na aula de EF, na qual cada respondente redige duas pequenas dissertações 

para enumerar as dificuldades e estratégias a desenvolver, tendo por base a 

sua experiência pessoal e profissional bem como os seus conhecimentos

ico-pedagógicos. 

 
3.2.2 – A aplicação e recolha do questionário 

Uma vez redigida a primeira versão do questionário, isto é, concluída a 

formulação de todas as questões e a sua ordem, provisoriamente fixada, foi 

realizado um pré-teste dada a necessidade de averiguar a aplicabilidade do 

instrumento e se efectivamente recolhia a informação respeitante aos 

problemas por nós levantados neste estudo.  

 

tes voluntários, que não constam 

sores/as de EF numa escola pública.  

 Tod

onário foi acompanhado de uma carta (Anexo A) a solicitar a sua 

colaboração nesta primeira fase experimental do trabalho. Foi-lhes pedido para 

efectuarem comentários e observa

aceitação e adequação das questões formuladas; à extensão do questionário 

(muito longo, aborrecido, indirecto, parcial?), bem como para enumerarem as 

dificuldades e dúvidas sentidas no seu preenchimento.  

 Após esta primeira fase do pré-teste, foi estabelecida um

rsa com cada um dos inquiridos com o objectivo de assinalar as 

dificuldades encontradas, os tipos de recusa que se lhes depararam, as 

incompreensões e, ainda, as reacções de aborrecimento ou de impaciência. 
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 Assim, este procedimento permitiu aferir não só o tempo de 

preenchimento do questionário, como a clareza das questões, a coerência da 

sua sequência, evitar erros de vocabulário, assegurar a aceitabilidade do 

instrumento na sua totalidade e a sua correcta adaptação às necessidades do 

estudo

desenvolveram-se um conjunto de procedimentos, 

formais e formais, que possibilitaram a recolha dos dados.  

al foram realizados com 

docen

olha dos questionários, também 

escolas, solicitação para falar com 

 

.  

 Deste modo, aquando o término desta operação, foram realizadas as 

respectivas modificações até o questionário prefigurar a estrutura que 

actualmente apresenta.  

 

Posteriormente, 

in

Os primeiros contactos de carácter inform

tes e colegas estudantes-estagiários conhecidos, aos quais delegamos a 

função de distribuírem os questionários pelos professores do núcleo de EF das 

suas escolas e, assegurarem a sua recolha após o seu preenchimento. É de 

salientar que, à excepção dos estudantes-estagiários, os/as docentes que 

colaboraram na distribuição, aplicação e rec

fizeram parte da amostra deste estudo. 

Outros contactos, implicaram procedimentos de natureza formal, como o 

deslocamento e negociação de entrada nas 

o/a coordenador/a do departamento de EF, à qual foi apresentada uma carta 

(Anexo C) explicativa do projecto de investigação em curso e com as 

respectivas informações para a recolha de dados. Uma vez mais, foi solicitada 

aos/às coordenadores/as de departamento para distribuírem os questionários 

pelos restantes professores de EF e assegurarem que todos os preencheriam 

por escrito num prazo de 8 -15 dias. Datas às quais nos deslocaríamos 

novamente às escolas para recolher os questionários.  

É de salientar que, dos 180 professores de EF a exercer a docência nas 

escolas seleccionadas dos distritos de Aveiro e do Porto, apenas 73 se 

disponibilizaram a responder ao questionário distribuído, o que corresponde a 

uma recolha de, aproximadamente, 41%.  
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3.3 – Procedimentos de análise dos dados. 
«Interpretar é fazer Hermenêutica. Hermenêutica enquanto ciência da 

interpretação e que como tal, tem um método: o método hermenêutico. (…) 

Interpretar significa aqui compreender.» (Naves de Brito, 1997, p. 175). 
 

Partindo da premissa que os métodos qualitativos e quantitativos de 

análise de informação podem e devem coexistir em qualquer paradigma de 

investigação (Evertson e Green, 1986; Guba e Lincoln, 1989), nas questões 

chadas, isto é, aquelas cuja opção de resposta é preestabelecida (Ghiglione 

e Mat

tística descritiva 

(cálcu

orque a sua flexibilidade oferece a 

possib

s evocados) previa ou 

poster

 

fe

alon, 1985), foram utilizados métodos quantitativos, recorrendo-se a 

estimações numéricas ou procedimentos de análise esta

lo de médias, desvios-padrão, percentagens). Já naquelas situações 

onde o/a inquirido teve a oportunidade de responder livremente, as 

denominadas questões abertas (Ghiglione e Matalon, 1985), efectuou-se uma 

análise categorial dos dados.  

 

Hoje em dia, o lugar ocupado pela análise de conteúdo na investigação 

é cada vez maior, nomeadamente p

ilidade de tratar de forma metódica informações e testemunhos que 

apresentam um certo grau de profundidade, de complexidade e de 

subjectividade (Quivy e Campenhoudt, 1995; Queirós, s/d). 

 

A análise categorial, um procedimento de natureza qualitativa, 

corresponde a um dos mais antigos e utilizados métodos de análise de 

conteúdo (Quivy e Campenhoudt, 1995).  

Consiste em calcular e comparar as frequências de certas 

características (na maior parte das vezes, os tema

iormente agrupadas em categorias significativas. Baseia-se na hipótese 

segundo a qual uma característica é tanto mais frequente citada quanto mais 

importante é para o/a locutor. Assim sendo, o procedimento é essencialmente 

quantitativo (Quivy e Campenhoudt, 1995).
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No presente estudo, procedeu-se a uma análise indutiva da informação, 

ou seja, 

prec

N

denominada de sensitizing concepts onde o investigador fica conhecedor da 

cada c

s categorias constituem consequentemente um meio de classificar os 

dados

al das perguntas e 

respostas, num registo informático, e depois realizou-se uma análise 

interpr

ência e frequência de conceitos, com 

o intui

as categorias de análise não foram impostas num momento 

edente à sua recolha e análise mas emergiram dos próprios dados.  

esta perspectiva, através da análise dos dados emerge a abordagem 

ategoria (ou padrão) para as quais as pessoas inquiridas não têm nomes 

ou designações e desenvolve termos para descrever essas categorias geradas 

indutivamente (Patton, 1990). 

Os conceitos sensitizing têm as suas origens na revisão da literatura, na 

conceptualização feita pelo investigador ou em pontos de avaliação 

identificados no início do estudo. Estes conceitos dão ao investigador um 

“senso de referência” e providenciam a “direcção para onde olhar” (Blumer, 

1969, p. 148). A aplicação indutiva de conceitos sensitizing é examinar como o 

conceito se manifesta num contexto particular ou entre um determinado grupo 

de pessoas (Patton, 1990).  

A

 descritivos que se recolheu e de compreender, interpretar ou atribuir um 

sentido ao comportamento, perspectivas e experiências das pessoas em 

estudo (Grawitz, 1993; Holloway, 1999).  

 

Assim sendo, procedeu-se a uma transcrição integr

etativa por categorias. O texto foi codificado, desmembrado em 

categorias maleáveis – termos, significados, frases ou temas – e depois 

examinado de forma a estabelecer a exist

to de proceder a inferências sobre as mensagens a ele inerentes.  

 Aquando a sua análise, verificamos que determinadas ideias se 

repetiam, pelo que sentimos a necessidade de submeter as diversas respostas 

ou ideias contidas a um processo de classificação por proximidade semântica, 

criando-se categorias. 
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4. Apr

de” da 

tende-se, de uma forma clara, desenvolver uma 

fase d

nsão dos conceitos –, referente ao conjunto de 

inform

spectos mais prementes que, na 

actualidade, decorrem da implementação da política da inclusão no ensino 

público

função 

assem um sentido de plausibilidade e que apoiassem o 

mais correctamente possível as proposições formuladas (Silva, 2005).  

esentação e Discussão dos Resultados 
 

“ (…) não existem caminhos infalíveis para aumentar a “inclusivida

escola.” (Rodrigues, 2003, p. 9). 

“A inclusão, tal como é discutida por vários autores, não é uma realidade em 

muitas comunidades.” (Correia, 1999, p.169). 

 

 No presente capítulo pre

e interpretação dos resultados obtidos a partir de um quadro conceptual 

e de um conjunto de questões já previamente explorados neste trabalho. Cabe-

nos, de certa forma, decifrar os significados das respostas expressadas 

pelos/as docentes, isto é, criar um sentido e não apenas descrever as suas 

atitudes e opiniões.  

 Nesta medida, é possível que novas questões surjam desta análise 

hermenêutica – a compree

ações fornecidas pelos elementos da amostra.  

 Assim sendo, partindo dos dados provenientes dos questionários foi-nos 

possível desenvolver uma análise interpretativa quanto às opiniões e atitudes 

dos/das docentes relativamente aos a

 (a disponibilidade de fundos, as instalações, o material de instrução, o 

pessoal de apoio, a formação dos agentes educativos, a aceitação ou rejeição 

sociais dos estudantes com NEE, os benefícios da inclusão para todos os 

alunos/as e a capacidade dos professores/as para lidarem com as 

necessidades educativas dos alunos/as com NEE).  

 O conteúdo das páginas que se seguem, não se confina a uma 

de exposição, já que lhe atribuímos uma outra de natureza argumentativa, com 

o objectivo de persuadir o/a leitor/a a retirar as suas próprias ilações deste 

processo de investigação e de verificação dos resultados. Para tal, procuramos 

que os dados apresent
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Por outro lado, a informação recolhida não será apresentada no seu 

rmato original, ou seja, questão a questão. Os tais aspectos prementes da 

prática

questionários, serão apresentados e discutido

tem

mesmos assuntos.  

Tal como foi referido no capítulo da Metodologia, a maioria dos

xpressão vertical em todas as respostas às questões 

fo

 da filosofia inclusiva nas escolas, acima enumerados, e focalizados nos 

s em função das categorias ou 

as emergentes das respostas dos/as docentes relativamente a esses 

 

elementos da amostra sustentou as opiniões através de justificações sumárias. 

Aquando a sua análise, verificamos que determinadas ideias se repetiam, pelo 

que sentimos a necessidade de as submeter a um processo de classificação 

por proximidade semântica, criando-se categorias. 

A ordem de desenvolvimento de cada uma das categorias (temas) 

dependerá da sua e

formuladas.  

Desta forma, todo o discurso se irá desenvolver em torno de três 

grandes temas – a AAcceeiittaaççããoo, os RReeccuurrssooss , materiais, humanos e  (físicos

organizacionais), e a FFoorrmmaaççããoo

iculdade no processo de 

. A partir dessas categorias principais, surgirão 

outros temas também apontados pelos/as docentes inquiridos, merecedores da 

atenção do/a leitor/a.  

 Apesar desta fragmentação do texto em função dos temas e de uma 

sequência pré-determinada, tentaremos que a interpretação do que foi 

analisado se apresente de forma contínua de modo a facilitar a leitura e a sua 

compreensão. O facto de os diferentes temas emergentes das respostas se 

encontrarem muito interligados, isto é, frequentemente numa mesma frase 

estarem presentes várias ideias, criou alguma dif

categorização dos dados, pelo que a única forma de não se perder informação 

residiu na fluidez do discurso.  
 

4.1 – Aceitação 
Este tema da AAcceeiittaaççãã

EF são 

interrogados acerca da sua percepção relativa à aceitação social dos alunos/as 

com NEE, nas turmas regulares, pela comunidade escolar (professores, alunos 

oo é directamente focado numa das questões 

presentes no questionário, nomeadamente quando os profissionais de 
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e func

docentes de EF nas suas aulas pela presença de um 

aluno/

ionários). Contudo, também apresenta uma expressão relevante noutros 

aspectos patentes nas questões formuladas, tais como: as vantagens e/ou 

desvantagens que os alunos/as com NEE retiram da sua inclusão numa turma 

regular; as vantagens e/ou desvantagens da inclusão desses alunos/as com 

NEE para os restantes elementos da turma, e, ainda, as dificuldades de 

intervenção dos/as 

a com DV.  

 A AAcceeiittaaççããoo

ideridis e Chandler, 1997). 

Relaci

 e Melo, 1998). O seu antómino – DDiissccrriimmiinnaaççããoo -, entende-se 

como 

egulares) pela comunidade escolar (professores, alunos 

e func

 é aqui entendida como uma aceitação social ou 

rejeição/discriminação, percepcionada pelo professor, dos estudantes 

portadores de deficiências pelos seus pares normais, a vontade do docente em 

ter, ou não, crianças “diferentes” nas suas aulas (S

ona-se com a receptividade, acolhimento, compreensão, disponibilidade, 

predisposição, integração ou inclusão desses alunos com NEE no contexto 

escola (Costa

o acto de isolar, excluir, separar e tratar diferentemente os indivíduos 

com NEE (Costa e Melo, 1998).  
 

Relativamente à percepção da aceitação social dos alunos/as com NEE 

(inseridos nas turmas r

ionários), por parte dos/as docentes inquiridos, verificou-se que 85% dos 

indivíduos partilha da opinião que esses alunos/as são aceites pelos elementos 

do contexto educativo; 14% revelam exactamente o inverso; e 1% optou por 

registar as duas opções (o SIM e o NÃO). Esta última situação espelha uma 

certa incerteza relativamente a este assunto.  

Já no campo da análise da fundamentação das opções tomadas perante 

este assunto da aceitação dos indivíduos com NEE na escola, foram criadas 5 

categorias relacionadas com a opção SIM e 2 para a escolha NÃO. 

QQuuaaddrroo  nn
 

ºº 1177.. Categorização das respostas SIM  . 

Categorias f % 
Aceitação 28 66 
Sensibilização 8 19 
Protecção 4 10 
Solidariedade 1 2 
Educação 1 2 

Total ∑f=42 ∑%≅100
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QQuuaaddrroo  nnºº  1188.. Categorização das respostas NÃO. 

Categorias f % 
Aceitação (Discriminação) 5 71 
Contextual 2 29 

Total ∑f=7 ∑%=100
 

Como podemos constatar a partir da análise do quandro nº 17, a 

categoria denominada de AAcceeiittaaççããoo

 os/as docentes mais enumeraram para fundamentar a sua 

ado, alguns docentes mencionam que os 

alunos/as com NEE são bem aceites, pelos/as docentess e funcionários, 

devido à idade e formação. 

“No geral são bem aceites, embora co

am 

rados como ‘diminuídos’ ou ‘incapacitados’.” 

Ora, todos estes “se” colocam em cau  a c icção destes/as docentes 

relativamente à opção t

 (66%) destaca-se das restantes, pelo facto 

de ser aquela que

opinião, isto é, que os alunos/as com NEE são aceites pela comunidade 

escolar.  

 Assim sendo, na sua generalidade, os professores/as referem que “hoje 

em dia, esses alunos são aceites com naturalidade pela comunidade, dado que 

já existem muitos casos na escola”. Observa-se uma “receptividade”, uma 

“grande disponibilidade”, um “bom relacionamento” e, no mínimo, “boa vontade” 

por parte dos diversos agentes educativos em “enquadrá-los no ambiente 

escolar”.  

 Num contexto particulariz

Não partilhando da mesma ideia relativamente aos 

seus pares “normais”, já que nem sempre os aceitam. Outros, referem que 

existe um bom acolhimento por parte dos funcionários que os “ajudam e 

protegem”, bem como pelos restantes colegas. Os “professores com alguma 

dificuldade devido à falta de formação para trabalhar com eles”.  

 Nesta ordem de ideias, alguns docentes sustentam a opinião de que os 

alunos/as são bem aceites pela escola, mas transparecem algumas dúvidas: 

m alguma dificuldade devido à falta de 

formação da maioria dos focados (professores, alunos e funcionários)”; “Todos 

são [aceites] se os professores souberem integrá-los”; “Embora não sej

rejeitados, muitas vezes são enca

sa onv

omada (SIM, são aceites), como sendo aquela que 

melhor espelha os seus pensamentos.   
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Alguns docentes revelam-se mais pragmáticos ao encontrarem no 

movimento inclusiv  imp ição erem desenvolvidos 

esforços no sentido desses alunos/as serem integrados e aceites na 

comunidade escola, algumas vantagens, entre as quais, o “facto das turmas 

verem

om NEE, não sendo visível qualquer tipo de discriminação”. 

o, e na sua consequente os de s

 o seu número de elementos reduzido, sendo uma mais valia para o 

trabalho de aula.” 

Porém, através de todos os seus pareceres, prevalece a ideia de que a 

escola “já está minimamente preparada para a inclusão social e académica dos 

alunos c

Acrescentam, ainda, que “a sociedade escolar é fundamental ao servir de 

integração social a qualquer tipo de alunos, onde os alunos com NEE não são 

exclusão”. Isto porque, “são alunos iguais e com os mesmos direitos de serem 

respeitados, como os demais”. 

 As categorias que se seguem são a SSeennssiibbiilliizzaaççããoo1111 (19%) e a 

PPrrootteeccççããoo1122 (10%) e, em igual valor percentual (2%), as designadas de 

SSoolliiddaarriieeddaaddee1313 e de EEdduuccaaççããoo1414

e os “aceitam 

.  

Os/as docentes referem que observam e sentem que a comunidade 

escolar está preparada e sensibilizada face à inclusão desses alunos/as. 

Sobressaem sentimentos de “compaixão” e de uma “maior preocupação pelo 

seu bem-estar”. De uma forma geral, os alunos/as com NEE são “protegidos 

por todos”, “apoiados, encaminhados e acarinhados”. Verifica-se uma maior 

responsabilização dos/as colegas da turma ditos “normais”, qu

muito bem e, por vezes, os ajudam nas actividades”.  

Nesta medida, “existe solidariedade por esses parceiros sociais” e “é 

tudo uma questão de educação”! 
                                                 
11 SSeennssiibbiilliizzaaççããoo: corresponde à  faculdade de sentir ou qualidade de ser sensível, neste caso, à diferença e às 
problemáticas apresentadas pelos alunos com NEE (Costa e Melo, 1998).   
 
12 PPrrootteeccççããoo: tem que ver com o auxílio, o apoio, preocupação, cuidado e atenção especial dirigida aos alunos com 
NEE (Costa e Melo, 1998).  
 
13 SSoolliiddaarriieeddaaddee: é qualidade de ser solidário, de partilhar, de cooperar, de responsabilizar e de se relacionar com os 
alunos com NEE (Costa e Melo, 1998).  
 
14 EEdduuccaaççããoo zem a um desenvolvimento harmónico dos alunos (com e 

a inserção na sociedade (Costa e Melo, 1998). Por 
outro lado, também reflecte noções relacionadas com os seguintes conceitos: capacidade de adaptação, dificuldades 
de aprendizagem, criação de hábitos, ritmos de aprendizagem, desenvolvimento de capacidades, especificidades das 
disciplinas, entendimento, percepção, cognição, conhecimentos, instrução.  

: remete para todos aqueles aspectos que condu
sem NEE) nas suas vertentes intelectuais, moral, física e a na su
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Na fundamentação das respostas negativas, foram criadas duas 

categorias (cf. Quadro nº 18), a mais prevalecente intitulada de AAcceeiittaaççããoo 

(DDiissccrriimmiinnaaççããoo)) (71%) e uma outra denominada de CCoonntteexxttuuaall1515

ção e tal não se verifica. A “boa vontade” por si só não 

chega.

uma posição ambivalente (SIM

 (29%).  

Os/as docentes sustentam esta posição dizendo que a “a aceitação 

social passa por proporcionar aos alunos/as as condições necessárias à sua 

educação e forma

” Verifica-se na escola “diferenciação de tratamento”. E, apesar de haver 

mais condescendência, observa-se uma “falta de mentalidade” e de interacção 

para com os alunos/as com NEE.  

Por outro lado, esta questão da aceitação destes indivíduos “varia de 

local para local e em função das tarefas a serem realizadas”. Alguns docentes 

“estão sensibilizados para esta população, outros não”. 

Na base da opção de /NÃO), foram 

sabilidades por parte dos 

pares 

 formação. Este último aspecto, de alguma 

forma, dá voz aos 14% representativos dos/as docentes que partilham da 

a, é imperativo criar e adaptar as condições escolares e 

elaboradas as seguintes justificações: “Já encontrei as duas situações” 

/“Grande parte das vezes as turmas onde estes alunos são integrados são 

seleccionadas”.  
 

 Perante o exposto, constatamos que quase a totalidade dos elementos 

da amostra (85%) percepciona uma boa aceitação dos/as alunos/as com NEE 

pela comunidade escolar. Do conjunto desses docentes, 48% registaram as 

suas razões. Na generalidade, as escolas encontram-se preparadas para os 

receber; verifica-se uma aceitação, receptividade, protecção, apoio, “boa 

vontade” e um incremento das preocupações e respon

“normais”, funcionários e docentes, apesar das dificuldades sentidas 

advindas de uma visível falta de

opinião que os alunos/as com NEE ainda não são devidamente aceites no 

contexto educativo regular. Desses indivíduos, 10% menciona que a “boa 

ontade” não chegv

eliminar as diferenciações de comportamento.  

                                                 
15 CCoonntteexxttuuaall: é relativo a um contexto, conjunto de circunstâncias que rodeiam um dado acontecimento (Costa e 
Melo, 1998).  
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s por 

Correia

lunos por parte dos restantes elementos da 

comun

e Rizzo (1996), Keith e 

Ross (

om as pessoas com deficiência, sido alvo de persuasão, tido 

treino e experiência. Portanto, a informação, o contacto directo e a experiência 

 acepções e as dificuldades 

relativas às diferentes problemáticas só poderão ser alteradas e corrigidas 

Na literatura, é referido que muitos professores do ensino regular ainda 

não aceitam completamente a ideia da inserção da criança com NEE nas 

classes regulares (Kauffman, 1989; Gersten e Woodward, 1990, citado

 e Cabra, 1999b). Efectivamente, regista-se uma considerável falta de 

compreensão e uma apreciável ausência de informação correcta no domínio da 

criança com NEE. Infelizmente, grande parte desta informação falaciosa é 

transmitida de indivíduo para indivíduo. Tal situação, por sua vez, suscita 

dúvidas que afectam as crianças com problemas e dificultam o processo de 

compreensão e aceitação destes a

idade (Nielsen, 1999).  

Os resultados dos diferentes estudos preconizados por autores como 

Giangreco et al. (1993), Janney et al. (1995), Kowalski 

1998) e Zanadrea e Rizzo (1998), mostram que os educadores nas suas 

atitudes, comportamentos e expectativas têm tendência para serem mais 

favoráveis em relação às crianças inclusas após terem: obtido informação e/ou 

contacto directo c

com alunos com deficiência constituem-se como elementos fundamentais na 

formação de atitudes dos educadores.  

Mas a realidade revela-nos que é ainda frequente, hoje em dia, 

encontrarmos alunos com NEE nas classes regulares sem qualquer tipo de 

apoio (Correia, 1999). O que se afigura consensual é que para que o aluno 

com NEE possa crescer, emocional e socialmente, é necessário que receba o 

apoio e a aceitação dos seus companheiros, dos seus professores e dos seus 

pais (Nielsen, 1999). A investigação enfatiza, também, que a simples colocação 

física da criança com NEE na classe regular não é, de forma alguma, garantia 

de sucesso escolar. Pelo contrário, caso a escola não consiga proporcionar-lhe 

uma educação apropriada, o “despejá-la” na classe regular constituirá um acto 

de completa irresponsabilidade (Correia, 1999).  

Deste modo, grande parte das falsas

através do conhecimento dos vários factores com elas relacionados. Para 
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melhor compreender as necessidades dos alunos com NEE é, de facto, 

imperativo que se detenha um maior conhecimento desses factores (Nielsen, 

1999). Por outro lado, as mudanças que o movimento inclusivo implica estão 

dependentes da boa vontade dos governos e da sociedade em geral. Mas, 

para além deste factor, há também que considerar a boa vontade de todos os 

profissionais envolvidos no processo que, muito possivelmente, além do 

empenho terão que mudar algumas das suas atitudes e práticas. É de extrema 

importância que todos os educadores e professores aceitem a 

responsabilidade de educar todos os alunos, não obstante a problemática 

destes. A pedagogia centrada no aluno torna-se, assim, um princípio 

fundam

derem e o aceitarem como um princípio 

cujas 

ental a ter em conta, e da maior pertinência em alunos com NEE, 

tomando por base as suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem.  

Finalmente, não basta criar um sistema de boas vontades, de bons 

relacionamentos e que preveja uma formação adequada. Há, também, que 

considerar que qualquer tipo de mudança deve ser compreendida e desejada, 

não só por educadores, professores e gestores escolares, mas também por 

pais e cidadãos em geral. O princípio da inclusão só pode ter sucesso se, em 

primeiro lugar, os cidadãos o compreen

vantagens a todos beneficia. Até lá, a igualdade de oportunidades para 

todos os alunos ainda pode estar distante (Correia e Cabral, 1999b). 

 

No que reporta às vantagens e desvantagens que os alunos/as com 

NEE retiram da sua inclusão nas classes regulares, a categoria AAcceeiittaaççããoo

lusão, a marginalização, o 

isolam

 

aparece com um valor percentual de 28% no conjunto de vantagens 

enumeradas, e um valor de 14%, no leque de desvantagens mencionadas 

pelos docentes (cf. quadro nº 19 e nº 20). 

Na ordem das vantagens, o processo de inclusão dos alunos/as com 

NEE nas classes regulares combate a “exc

ento” e, fundamentalmente, desenvolve o sentido de pertença: 

“Essencialmente, fornece-lhes a possibilidade de se sentirem ‘parte de’; de se 

sentirem como mais um e não como diferente”. Estas ideias prendem-se, 
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então, com o conceito de AAcceeiittaaççããoo, categoria que corresponde à segunda 

mais importante vantagem destacada pelos professores/as participantes neste 

estudo (cf. quadro nº19). 

Já nas desvantagens, este tema espelha indícios de DDiissccrriimmiinnaaççããoo

émicos e sociais, ainda não foi posta em prática porque “as 

desva

. Os 

depoimentos dos/as docentes inquiridos reportam que, por vezes, a inclusão 

dos alunos/as com NEE “não é bem aceite pela comunidade escolar”. Observa-

se a “existência de alguma discriminação ao nível do acompanhamento do 

professor” e “um tratamento diferente por parte dos colegas”, isto é, “uma não-

aceitação do grupo-turma” dos alunos/as com NEE. Por outro lado, em muitas 

escolas, esses alunos/as “não participam nas actividades de grupo, chegando 

mesmo a apresentar uma horário diferente dos demais colegas ditos ‘normais’”. 

Todo este quadro apenas denota que na maioria das escolas a inclusão, 

em termos acad

ntagens só existem se não houver inclusão”.  

No entanto, muitas outras vantagens e desvantagens da inclusão foram 

focadas pelos docentes (cf. quadro nº 19 e nº 20). Inclusive, alguns temas 

como a EEdduuccaaççããoo, a SSoolliiddaarriieeddaaddee, a PPrrootteeccççããoo e a SSeennssiibbiilliiddaaddee, são 

novamente evocados, juntamente com outros de natureza relevante.  

 
QQuuaaddrroo  nnºº  1199.. Categorização das respostas relativas às Vantagens. 

Categorias f % 
Sociais 61 44 
Psicológicas 10 7 
Educativas/Formativas 23 17 
Solidariedade 2 1 
Aceitação 39 28 
Protecção 4 3 
Total ∑f=139 ∑%=100 

 
QQuuaaddrroo  nnºº  2200.. Categorização das respostas relativas às Desvantagens. 

Categorias f % 
Ensino Individualizado 22 23 
Educativa/Formativa 28 30 
Aceitação (Discriminação). 13 14 
Recursos (humanos, materiais, físicos, organizacionais) 16 17 
Formação (docentes/funcionários) 2 2 
Planificação 3 3 
Sociais 8 9 
Nenhuma 2 2 
Total ∑f=94 ∑%=100 
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Pela observação do quadro nº 19, concluímos que os/as docentes 

premeiam as vantagens de índole SSoocciiaall

ercentual mais elevado, 44%. Todos os aspectos 

ligados

essenc

ade e com a comunidade 

escola

antagens 

sociais adjacentes à inclusão dos alunos/as com problemáticas específicas nas 

as paredes.  

 Essa capacidade que a escola tem 

para a sociedade, t ota uma liga  com os aspectos de natureza 

formativa e educativ

 Assim sendo ento da análi os reg s dos docentes nesta 

matéria, foram apontadas algumas ideia io com vantagens de 

EEdduuccaattiivvaa, representando 17% do total do proveito que os alunos/as 

com NEE retiram das políticas de integração e inclusão educativas. Em termos 

gerais, esses alunos/as ao estarem presentes nas classes regulares, junto dos 

seus mentam “um desenvolvimento pessoal, social, 

cogn spera m con o a que 

os pr s denominam de “escolas isoladas”, isto é, as instituições de 

EE ou mesmo os seus lares. Observam-se “progressos na aquisição de 

, na medida em que é esta categoria a 

que apresenta o valor p

 ao processo de socialização - interacção, convívio, relacionamento 

interpessoal, participação nas actividades escolares, envolvimento e 

comunicação com os seus pares ditos ‘normais’, possibilidade de usufruir de 

vivências diferenciadas e de uma igualdade de oportunidades, bem como o 

desenvolvimento da autonomia -, foram referenciados como sendo aqueles que 

mais se destacam do resultado da inclusão dos indivíduos com NEE no 

contexto educativo regular. Os depoimentos dos/as docentes espelham que a 

inserção dos alunos/as com NEE nas turmas regulares traduz-se, 

ialmente, numa “integração social”: “É socialmente vantajoso pelo 

convívio, relacionamento interpessoal, contacto, aquisição de novas amizades, 

comunicação com os demais alunos da mesma id

 em geral”. Por outro lado, também “facilita a integração desses 

indivíduos na sociedade”, isto é, “prepara-os para a vida em sociedade” ao lhes 

ser proporcionada “uma melhor adaptação” advinda de “um desenvolvimento 

num ambiente ‘normal’”. Portanto, daqui podemos inferir que as v

escolas regulares, estendem-se para lá das su

em preparar e adaptar o indivíduo 

ambém den ção

a.  

, no seguim s de isto

s relac nadas 

natureza 

 pares ‘normais’, experi

itivo e educativo” superior àquele que seria de e r u n te tx

ofessores/a
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competências sociais e específicas de cada disciplina”, na “melhoria das suas 

capacidades”, e na “adopção e criação de hábitos ‘normais’”. Resultado que 

surge através de um desenvolvimento “num ambiente parecido [diríamos no 

mesmo] aos seus colegas das mesma idade”, sendo por eles “estimulados”, 

isto é, o aluno/a com NEE enriquece por “aprender com os outros” e por 

“percepcionar que se encontra num contexto inclusivo”. Nesta medida, a sua 

presença nas classes regulares é entendida pelos docentes participantes neste 

estudo como “boa e educativa para todos”. Já foi anteriormente referido, que as 

vantagens educativas/formativas, também se prendem com a colocação, 

preparação e adaptação do indivíduo com necessidades especiais à sua 

comunidade, na qual deverá pautar a sua “vida activa”. 

 Em termos PPssiiccoollóóggiiccooss  (7%), os professores/as também encontraram 

algumas vantagens, nomeadamente no incremento da auto-estima, do 

autoconceito, da superação e da motivação: “Para os alunos com NEE, as 

aulas são mais motivadoras”.  

 Os professores/as apontaram, ainda, algumas vantagens relacionadas 

com a PPrrootteeccççããoo (3%) e espírito de SSoolliiddaarriieeddaaddee

”. 

es regulares, foram sintetizadas em 8 categorias (cf. 

 (1%) interiorizado pelos 

restantes elementos do contexto educativo em relação aos alunos/as com 

NEE. Estes alunos/as têm o “apoio dos colegas” e beneficiam das situações 

que ocorrem de “interajuda; trabalho em grupo e cooperativo
 

No que reporta às desvantagens que os alunos/as com NEE sofrem da 

sua inclusão nas class

quadro nº 20).  

Deste modo, surge em primeiro plano aquelas que se relacionam com a 

categoria EEdduuccaattiivvaa (30%), sendo imediatamente seguida das referentes ao 

EEnnssiinnoo  IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo1616 (23%).  

                                                 
16 EEnnssiinnoo  IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo

 

: entende-se por ensino individualizado, o processo de ajustar o ensino às necessidades e 

interesses do aluno. Um programa individualizado não necessita de ser diferente para cada pessoa, mas sim, estar 

apropriado a cada aluno. É um processo que se baseia na ideia de que não há “uma melhor maneira de aprender” para 

todos os alunos, mas há é “melhores maneiras” para cada. Este tipo de ensino celebra a diversidade, promove um 

autoconceito positivo e prepara os/ discentes a tornarem-se estudantes independentes (Vieira, s/d). 
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Daquilo que foi registado pelos docentes, são várias as desvantagens de 

que os alunos/as com NEE sofrem ao serem submetidos a um processo 

educativo inclusivo: comprometimento da sua aprendizagem pela falta de 

tempo, recursos e planeamentos específicos para que seja realizado um 

acompanhamento particularizado ao aluno/a de acordo com as suas 

necessidades; incremento das suas dificuldades e consequente aumento da 

auto-percepção do seu handicap; e limitações futuras. Contudo, ficou bem 

expresso a preocupação dos professores/as relativamente ao menor proveito 

escolar dos alunos/as ditos “normais”. Nos seus pontos de vista, a presença 

dos alunos/as com NEE nas classes regulares “compromete/atrasa a 

aprendizagem dos restantes alunos”.  

Os alunos/as com NEE apresentam “um ritmo de aprendizagem lento, 

em relação aos outros alunos”, essa situação faz com que tenham “dificuldade 

em acompanhar os conteúdos/as matérias de ensino das aulas e o nível de 

desenvolvimento dos seus colegas”. Na generalidade, esses alunos/as revelam 

s colegas e do 

professor”. Esta última ideia é sustentada pela revelação feita em alguns 

registo

ais”, uma vez que todas as dificuldades por 

eles apresentadas, “prejudicam/atrasam o ritmo de aprendizagem da turma e a 

de de “se perder algum tempo com 

alunos sem 

“dificuldades de aprendizagem” e “os seus progressos são muito lentos”. 

Situações que advêm de uma “menor capacidade” e “dificuldade em 

ultrapassar as suas limitações”. Neste sentido, uma vez presentes numa turma 

regular, “confrontam-se com alunos que evidenciam melhores aptidões”, o que 

poderá conduzir a situações “discriminatórias por parte do

s, quando é mencionado que “o ritmo de aprendizagem imposto pelo 

professor nem sempre tem em conta as particularidades dos alunos com 

deficiência”.  

Resumidamente, a presença dos alunos/as com problemáticas 

específicas nas classes regulares traduz-se numa “sobrecarga aos restantes 

colegas”, seus pares ditos “norm

dinâmica geral da aula”, dada a necessida

os alunos com NEE”.  

Fica então a ideia que “os alunos com NEE não retiram desvantagens 

significativas do ensino inclusivo; as desvantagens são para os 
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NEE, que poderão ter um progresso mais lento de aprendizagem”, dada a 

presença dos primeiros na aula.  

Ainda dentro deste aspecto formativo e educativo, foram feitos 

apontamentos relativamente ao facto de que os alunos/as com NEE integrados 

no ensino regular “não são orientados, no sentido prático, para serem úteis na 

sociedade”, mais especificamente, “limita a sua acção futura e oportunidades 

de possuir uma vida em igualdade de circunstâncias.” 

Quanto à categoria EEnnssiinnoo  IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo

ção no atendimento individualizado aos 

alunos

, o número elevado de 

alunos/as por turma, a falta de tempo e a consequente necessidade com que o 

professor/a se depara em dividir a sua atenção e apoio por todos os alunos/as 

da classe, resulta numa forte penaliza

/as com NEE: “É difícil trabalhar com os alunos que têm NEE”/ 

“Escasseiam as oportunidades para realizar um trabalho mais específico sem 

que sejam prejudicados os restantes alunos”.  

A categoria que se segue procura explorar as desvantagens que os 

alunos/as com NEE padecem ao estarem incluídos nas escolas regulares, 

devido à limitação e inadaptação dos RReeccuurrssooss  ((hhuummaannooss,,  ffííssiiccooss,,  mmaatteerriiaaiiss,,  

oorrggaanniizzaacciioonnaaiiss))

ionam o trabalho e evolução dos alunos com NEE”.  

egro”. Ora, todos estes “conflitos” de ordem pessoal 

condic

 das mesmas para os receberem (17%). As instalações, os 

espaços físicos e os materiais “não estão adequados às diferentes 

deficiências”. Verificam-se “dificuldades de acesso”, “espaços de trabalho 

reduzido” e “material inadaptado”. Ao nível dos recursos humanos, observa-se 

a “falta de apoio técnico específico” e de um “trabalho planificado/cooperativo e 

adaptado”. Em termos organizacionais, “as turmas com elevado número de 

alunos condic

Por outro lado, “a confrontação com os seus limites em comparação com 

os outros”, seus pares “normais” e a subsequente “maior percepção do seu 

handicap”, geram “sentimentos de inferiorização e impotência ao verem que os 

seus colegas fazem certas actividades que não conseguem”, bem como 

“dificuldades de adaptação”. Neste medida, chegam à conclusão: que “eu sou 

diferente, não me int

ionam “o factor de interacção social”. Neste sentido, as desvantagens de 
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ordem SSoocciiaall surgem com um valor percentual de 9%, na ordem decrescente 

de importância das mesmas. 

Por fim, surge a categoria designada de PPllaanniiffiiccaaççããoo (3%) e, com 

mesmo valor percentual (2%), as categorias FFoorrmmaaççããoo  ((ddoocceenntteess//ffuunncciioonnáárriiooss)) 

e NNeennhhuummaa

loradas, mas, também, 

pela “a

mentos acima explorados que 

transp

.  

 O processo de inclusão educativa dos alunos/as com NEE é 

considerado como desvantajoso pelas razões já exp

usência de um trabalho cooperativo e planificado entre os educadores” 

em função das características e necessidades dos alunos/as. Na maioria das 

vezes, as “actividades não são orientadas e especificadas, sendo de difícil 

adaptação” para os alunos/as com NEE. A “falta de formação e preparação de 

todos aqueles que contactam com esses alunos”, também agrava o fracasso 

da implementação prática da filosofia inclusiva no contexto escola.  

No entanto, apesar de todos os argu

arecem a ideia de que a implementação da inclusão nas escolas ainda 

está longe de se constituir como vantajosa para os alunos/as com NEE, 

curiosamente, alguns registos dos/as docentes mencionam que não existe 

nenhuma desvantagem para os alunos/as com problemáticas associada à sua 

presença no contexto educativo regular.  

 

Quanto às vantagens que os alunos/as ditos “normais” retiram da 

presença dos alunos/as com NEE nas suas turmas, a AAcceeiittaaççããoo

 

 apresenta um 

valor de 20% no total das restantes apontadas pelos docentes.  

Como desvantagem, surge com um valor percentual de 7%.

Em ambas as situações, vantagens e desvantagens, o tema da 

AAcceeiittaaççããoo apresenta um peso percentual igual ao de duas outras categorias: 

SSoocciiaall (20%) e IInntteerrvveennççããoo  PPrrááttiiccaa (7%). Isto porque, à semelhança do assunto 

anterior, os/as docentes mencionaram um leque de vantagens e desvantagens 

que não se esgota no raio conceptual ligado à AAcceeiittaaççããoo

deste estudo referiram, passaremos a tecer algumas considerações acerca das 

. (cf. quadro nº 21 e nº 

22). 

Nesta medida, e de acordo com o que os professores/as da amostra 
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vantagens e desvantagens que os pares ditos “normais” dos alunos/as com 

NEE usufruem da sua presença no contexto educativo, desde já salientando 

que as vantagens dominam na opinião dos/as docentes questionados. 

 
QQuuaaddrroo  nnºº  2211.. orização das respostas relativas às Vantagens Categ . 

Categorias f % 
Solidariedade 17 15 
Aceitação 22 20 
Social 22 20 
Educativa 38 34 
Respeito 6 5 
Sensibilização 6 5 
Total ∑f=111 ∑%≅100

  
QQuuaaddrroo  nnºº  2222.. Categorização das respostas relativas às Desvantagens. 

Categorias f % 
Ensino Individualizado 8 14 
Educativa 23 41 
Aceitação (Discriminação) 4 7 
Tipo de NEE 1 2 
Recursos (materiais, físicos, humanos, organizacionais). 5 9 
Intervenção Prática 4 7 
Nenhuma 11 20 
Total ∑f=56 ∑%=100 

 

Pela observação do quadro nº 21, constatamos que 34% das ideias 

xplanadas pelos docentes reúnem-se numa categoria denominada de 

EEdduuccaa

e

ttiivv

a inserção na 

socied s. Por outro 

lado, t

•••    “perceber que todos temos diferenças e que devemos aceitarmo-nos 

mutua

aa. Isto é, a vantagem que aqui se destaca, remete para todos aqueles 

aspectos que conduzem a um desenvolvimento harmónico dos alunos/as sem 

NEE nas suas vertentes intelectuais, moral, física e na su

ade, pela presença dos indivíduos com NEE nas suas classe

ambém reflecte um maior entendimento, por parte dos alunos/as sem 

NEE, relativamente às características, dificuldades e outras formas de estar 

desses alunos/as portadores de determinadas problemáticas.  

 Os depoimentos referem que a inclusão dos indivíduos com NEE no 

contexto educativo permite aos restantes alunos/as:  

mente”;  
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•••    consciencializar “que existem colegas ‘diferentes’, mas que 

igualmente têm as suas potencialidades e capacidades” ; 

••• nto das 

diferenças, sejam elas de ordem física ou psicológica”, isto é, adquirir 

 deficiências”; 

•••    “percepcion iferen numa rspectiva construtiva; 

•••    “aprender a  este géne

dificuldades sentidas p os com NEE

•••    “aprender a  a lida socialmente com pessoas que 

presentam limitações

   “uma maior e melhor tomada de consciência ou conhecime

conhecimentos acerca dos “diferentes tipos de

ar e encarar a d ça”  pe

 lidar com ro de problemas e percepcionar as 

elos alun ”; 

 conviver e r 

a ”; 

•••  estas situações”. 

 Portanto, podemo que a inserção dos indi uos c  NEE 

nas  conduz ao “desenvolvimento de uma formação e 

con e todos perante a diferença”; a mecanismos de 

“ad outras for s de v er, de 

dis  e dificuldades”; a aprendizagens de dole ial – 

onviver em sociedade com a comunida iciente” -, e a 

 de mentalidade face a uma preconcepção da pessoa com 

necessidades especiais. Nesta ordem de ideias, o “conhecimento de uma 

Contudo, esta categoria pretende 

is” retiram da presença dos colegas 

   e a “aprender a lidar com normalidade,

s sintetizar víd om

 classes regulares

sciencialização cívica d

aptação” face à “tomada de conhecimento de ma iv

tintas realidades  ín soc

“aprender a viver e c

mudanças

de def

realidade não muito vulgar” possibilita que os alunos/as ditos “normais”, 

enquanto seres humanos, “aprendam a ver o mundo de uma outra forma, a 

respeitar e aceitar aqueles que são diferentes” e se desenvolvam do ponto de 

vista dos fundamentos éticos e dos princípios de conduta social e pessoal”. 

Observa-se, assim, uma “normalização do conceito de NEE”.  

 Ainda dentro desta categoria ligada ao pleno desenvolvimento do 

individuo, alguns docentes acrescentaram a ideia que o processo de ensino-

aprendizagem sofre uma influência positiva pela presença dos alunos/as com 

NEE nas classes regulares, devido ao facto das turmas verem o seu número de 

elementos reduzido. Situação vantajosa para os alunos/as sem NEE.  

transparecer a ideia que a maior 

vantagem que os alunos/as ditos “norma
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com N

 de que as ideias 

freque m s 

catego s

eguem, espelham num mesmo 

valor p

EE nas suas aulas, é a de uma construção individual ou autoformação 

pela aquisição de novos e diferentes conhecimentos. 

 Ao longo da exposição anterior, pudemos verificar que foram já 

levemente focadas ideias que se relacionam com as categorias procedentes 

(aceitação, respeito, socialização). Este facto reforça a noção

nte ente se encontram interligadas, complementando-se. Pelo que, a

ria  sofrem da mesma situação. 

Neste sentido, as categorias que se s

ercentual (20%), vantagens de ordem SSoocciiaall e da AAcceeiittaaççããoo

nos/as com NEE nas turmas regulares, na opinião dos 

docent  s discentes 

ra uma melhor 

ditos normais, em relação aos seus pares com NEE. Aspectos estes traduzidos 

. 

A inclusão dos alu

es inquiridos, acarreta, entre outras, vantagens sociais para o

sem NEE, pelo “contacto com realidades diferentes da deles e vivências com 

outro tipo de dificuldades humanas”. Através do “contacto directo com pessoas 

cujas aptidões e características” diferem da das suas, desenvolvem a 

“capacidade de socialização”, a aquisição de “valores de ajuda social” e de 

novas “amizades”. Proporciona, ainda, “vivências diferentes, por vezes 

desconhecidas, e enriquecedoras”, um contacto com “realidades diferentes”. 

Sobretudo, ao usufruírem de uma “socialização diferenciada”, “ao conviverem 

todos juntos e percepcionarem as dificuldades dos seus pares com NEE, 

consciencializam-se que, um dia poderão ser as suas ou a dos seus 

familiares”. Uma vez mais, e por arrasto da categoria de ordem social, também 

se encontra aqui patente a categoria educativa/formativa.  

Por sua vez, esse contacto e convivência com os colegas portadores de 

problemáticas específicas, “prepara os alunos sem NEE pa

aceitação das dificuldades dos outros/ para uma maior receptividade, 

compreensão, tolerância e aceitação da diferença (física/psicológica)”. Elimina, 

também, “atitudes discriminatórias”, isto é, “fomenta a aceitação do colega com 

NEE como mais um do grupo turma e a sua integração na comunidade 

escolar”. 

Todo este quadro “estimula e desenvolve o espírito e sentido de partilha, 

cooperação, inter e entreajuda, co-responsabilização” por parte dos alunos/as 
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pela categoria designada de SSoolliiddaarriieeddaaddee

ostas, o contacto social e 

o ente

, que representa 15% das vantagens 

enumeradas pelos docentes. De acordo com as resp

ndimento das dificuldades que os alunos/as com NEE apresentam, “torna 

os alunos sem NEE, mais solidários”.  

Por fim, acompanhadas de um valor percentual mais reduzido (5%), 

aparecem as categorias RReessppeeiittoo1717 e SSeennssiibbiilliizzaaççããoo

res, os seus pares “normais”, no plano 

geral, 

s como um 

todo”. 

. Através da inserção dos 

alunos/as com NEE nas classes regula

ficam “sensibilizados para as questões ligadas à deficiência na 

sociedade, aprendem a respeitar a diferença e a valorizar as pessoa

Especificamente, promove uma “maior sensibilização para os problemas 

e dificuldades dos colegas com NEE” e o ”respeito pelas características de 

cada um/ pelos colegas que são diferentes”.  
 

No que reporta às desvantagens que os alunos/as ditos “normais” 

retiram da presença dos alunos/as com NEE nas suas turmas e no restante 

contexto educativo, foram criadas 7 categorias (cf. quadro nº 22).  

Tal como nas vantagens acima exploradas, a categoria que aparece 

mais vezes para expressar as desvantagens para os alunos/as ditos ‘normais’ 

ao terem nas suas turmas colegas com NEE, é a EEdduuccaattiivv

e os professores/as 

sentem

/dos conhecimentos”, ao “tempo gasto em actividades destinadas 

exclus

aa, com um valor 

percentual de 41%. Esta categoria prende-se com a ideia de que a presença 

desses indivíduos nas turmas regulares compromete o processo de ensino-

aprendizagem dos restantes alunos/as. A necessidade qu

 em adaptar a aula às características dos alunos/as com problemáticas 

específicas pela “modificação de regras e mais tempo disponibilizado para a 

realização de tarefas”, “prejudica a progressão e evolução do grupo turma”. Isto 

porque, “a presença desses alunos nas classes regulares condiciona um ritmo 

de aprendizagem mais lento”, ou seja, “um atraso na aprendizagem e no 

cumprimento do programa”, dada a “lentidão na transmissão dos 

conteúdos

ivamente aos alunos com NEE” e à necessidade de “personalizar a aula” 

para que esses alunos/as a acompanhem. Em suma, “a diferenciação de ritmos 

                                                 
17 RReessppeeiittoo: tem que ver com o apreço e consideração pelos alunos com NEE (Costa e Melo, 1998).  
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de aprendizagem possibilita a ocorrência de interferências nefastas no decorrer 

da aprendizagem”. 

 Ainda nesta categoria, é acrescida a ideia de que a inclusão dos 

alunos/as com NEE nas turmas regulares conduz a um “menor rigor e 

exigên

que partilham da ideia que a 

presença dos alunos/as com NEE nas turmas prejudicam o processo de 

evoluç

plica o facto 

de a 

cia nas aprendizagens” por parte dos professores/as, pelo que os 

alunos/as acabam por ser “menos estimulados”. Também transparece a noção 

de que, a presença desses alunos/as traduz-se num “factor de instabilidade e 

desconcentração”, na medida em que muitas vezes os seus pares “normais” 

não conseguem adaptar-se ou “incluírem-se no seio dos alunos/as com NEE”. 

Todos estes aspectos limitam o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos/as sem NEE.  

 Contudo, alguns desses docentes, 

ão dos restantes alunos/as, chegam a confessar que esse problema 

“poderá ser minimizado se o professor conseguir gerir bem a aula” e se “souber 

intervir com os dois tipos de alunos (“normal” e NEE)”. Assim se ex

categoria NNeennhhuummaa representar 20% das respostas referentes às 

desvantagens enumeras pelos docentes da amostra: “Penso que não existem 

desvantagens, pois conviver com alguém com NEE não traz desvantagens 

para ninguém, é um ser igual aos outros” / “Só existem se não houver 

inclusão.” 

 A desvantagem seguinte é indicada pela categoria EEnnssiinnoo  

IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo (14%), que de alguma forma, integra e complementa o 

raciocínio expresso pela categoria EEdduuccaattiivvaa, atrás desenvolvida. Ou seja, “os 

professores têm necessariamente de”:  

•••    “prestar uma atenção mais cuidada aos alunos com NEE em 

detrimento dos outros”; 

•••    proceder a uma “personalização da aula”; 

•••

específico, prejudicar uma turma inteira”. 

   e de “despender mais tempo com esses alunos”. 

O facto de “o professor ser solicitado a acompanhar mais esses alunos” 

e o “tempo e atenção a que qualquer aluno tem direito acaba por, neste caso 
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Neste contexto, a falta de RReeccuurrssooss  ((ffííssiiccooss,,  mmaatteerriiaaiiss,,  oorrggaanniizzaacciioonnaaiiss  ee  

hhuummaannooss)) das pelas escolas, acresce dificuldades na capacidade de 

ificuldade na distribuição correcta do tempo de aula”, 

 apresenta

resposta educativa aos diferentes alunos/as, nomeadamente, àqueles/as com 

NEE. É por esta razão, que são vistos como mais uma das desvantagens para 

os alunos/as”normais”, aparecendo em quarto lugar (9%) na lista de situações 

desfavorecidas apontadas pelos docentes. Segundo os mesmos, “se as 

condições escolares estiverem devidamente ajustadas, não decorrem 

desvantagens pela presença de alunos/as com NEE nas turmas regulares”. 

Porém, “é difícil gerir turmas com um elevado número de elementos que 

incluem alunos com NEE, em espaços reduzidos”. Por outro lado, os 

professores/as têm “d

situação que se agrava com a presença dos alunos/as com NEE e “a excessiva 

carga horária e quantidade de disciplinas existentes, não dá espaço e tempo 

para que os alunos/as com e sem NEE convivam entre si” num momento extra 

aula.  

 As categorias AAcceeiittaaççããoo  ((DDiissccrriimmiinnaaççããoo)) e IInntteerrvveennççããoo  PPrrááttiiccaa

m “tratamento diferente por parte dos professores”. Na nossa 

mas dificuldades de intervenção”, que 

na opin

 

 proferidas pelos docentes 

particip nominada de TTiippoo  ddee  

NNEEEE1188

, surgem 

com o mesmo valor percentual de 7%.  

O “preconceito inicial” leva a “alguma falta de compreensão por parte 

dos colegas [ditos ‘normais’] em relação aos alunos com NEE e à sua situação” 

e a sua presença nas classes regulares “alicerça a sua diferença”. Verifica-se 

também, u

opinião, estes argumentos não espelham desvantagens para os alunos/as sem 

NEE, mas sim para os/as que as possuem. 

A mistura de alunos/as com e sem NEE numa mesma turma, conduz a 

“necessidades de adaptação” e a “algu

ião dos/as docentes traduzem-se como desvantagens para os alunos/as 

considerados “normais”.

Por fim, das diversas respostas e ideias

ante no presente estudo, surgiu uma categoria de

, com apenas 2% de importância na totalidade das desvantagens 

                                                 
18 Tipos  de  NEE: reporta-se às condições específicas ou con
autismo, a surdo-cegueira, a deficiência auditiva, a deficiência

Tipos de NEE junto de problemáticas que o aluno exibe, tais como o 
 visual, a deficiência mental, os problemas motores, as 

perturbações emocionais ou de comportamento, as dificuldades de aprendizagem específicas, os problemas de 
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descriminadas. Essa categoria encerra premissa de que a existência ou 

inexistência de desvantagens para os alunos/as ditos ‘normais’ decorrentes da 

presença dos seus pares com NEE nas aulas, dependem do tipo de 

problemática em causa. 
 

 Relativamente ao tema das vantagens e desvantagens que os/as 

alunos/as com e sem NEE retiram da implementação da prática inclusiva, 

constatamos os seguintes aspectos: 

•••

olvimento do sentido de pertença e a preparação do individuo com NEE 

   As vantagens que os/as alunos/as com NEE usufruem do facto de 

estarem integrados numa classe regular são, fundamentalmente, de ordem 

social, de aceitação e educativa. Os aspectos ligados ao convívio, ao contacto, 

ao relacionamento interpessoal, à aquisição de novas amizades, à participação 

nas actividades, ao envolvimento e comunicação com os seus pares “normais”, 

ao combate à exclusão, marginalização e isolamento, bem como o 

desenv

para viver em sociedade, constituem as ideias expressas pelos/as docentes. 

•••  retiram desvantagens significativas do 

ensino

   Os/as alunos/as com NEE não

 inclusivo. As desvantagens são para os/as alunos/as sem NEE, que 

poderão ter um progresso mais lento de aprendizagem pela presença dos que 

as apresentam. 

•••

com NEE nas classes regulares 

propor

   As vantagens que se destacam para os/as alunos/as sem NEE devido 

à filosofia inclusiva são de natureza educativa, social e de aceitação. 

Basicamente, a inserção dos indivíduos 

ciona um desenvolvimento de uma formação e consciencialização cívica 

de todos perante a diferença. Esta tomada de consciência da diversidade 

humana, e inerentes problemáticas, repercute-se nos aspectos da aceitação e 

da socialização. 

•••    Como desvantagens foi apontado que os/as alunos/as sem NEE 

podem ter o seu processo de ensino-aprendizagem comprometido dada a 

presença dos/as alunos/as com NEE nas aulas, apesar de alguns dos/as 
                                                                                                                                               
comunicação, o traumatismo craniano, a multideficiência e outros problemas de saúde. São as chamadas categorias 

relacionadas com um possível insucesso escolar da criança ou adolescente que nelas específicas das NEE, todas elas 
se enquadre (Nielsen, 1999; Correia, 2006). 
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docentes que partilham desta opinião afirmarem que essa situação poderá ser 

facilmente ultrapassada pela implementação de técnicas de ensino adequadas. 

 Na generalidade, as constatações acima descritas estão em 

concordância com aquelas discutidas na literatura por diversos autores. 

O percurso histórico mostra-nos que, não há muito tempo, as entidades 

itar que essas crianças não retirariam 

benefí

 a 

banaliz

 facto de a escola não separar mais precocemente os alunos 

segund

s com NEE, ao verificarem que não são capazes de atingir os 

objecti

alunos/as com NEE consideram que a classe regular, sem nenhum tipo de 

 filhos necessitam. Preferem uma colocação 

 

educativas aprovavam, legalmente, a exclusão das crianças que pudessem 

apresentar incapacidades físicas ou mentais. Subjacente a essas disposições 

legais estava o facto de se acred

cios do processo educativo, tendo cumulativamente efeitos negativos 

sobre os restantes alunos (Nielsen, 1999). Outros autores (Lovecks-Horsley e 

Roody, 1990, citados po Correia e Cabral, 1999b) também chegaram à 

conclusão que a colocação de alunos com NEE severas na classe regular pode 

interferir negativamente no sucesso escolar dos outros alunos, dado que o 

professor terá que dedicar mais tempo aos alunos com NEE.  

 Hoje, pontualmente, esses “desagrados” são expressados por cidadãos 

com mais ou menos impacto mediático, que culpam a escola de se estar

ar, de ter baixado escandalosamente as suas exigências de, em suma, 

ter abandonado a forma privilegiada de aculturação e educação de excelência 

que “antes” representava. A inclusão é apontada como uma das causas destes 

males, além de o

o as suas capacidades, ou outras categorias. Os defensores de tais 

opiniões referem que o facto de todos os alunos estarem juntos, na mesma 

escola e na mesma classe, é crucial para uma perda do nível da escola, 

resultando em prejuízos para todos, numa clara associação da inclusão, e da 

sua consequente heterogeneidade, a um decréscimo de qualidade da 

educação (Rodrigues, 2003). Neste encalço, alegam ainda a constatação de 

que muitos aluno

vos da classe regular sentem-se frustrados o que, muito provavelmente, 

interferirá com a sua auto-estima (Shapiro, 1988). Por sua vez, alguns pais de 

serviços auxiliares, não oferece nem o nível nem a intensidade de educação 

ndividualizada que os seusi
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académica mais segregada, mas em que as crianças tenham possibilidade de 

relacionar-se socialmente com os outros colegas (Correia e Cabral, 1999b).  

No entanto, agora sabe-se que essa atitude é incorrecta. Desde então, 

foram sendo aprovadas leis com o objectivo de conferir direitos às crianças 

com deficiência visando, simultaneamente, a protecção desses mesmos 

os, que de outra 

direitos (Nielsen, 1999). 

Os educadores têm vindo a descobrir que, na maior parte dos casos, o 

facto de os alunos com NEE estarem colocados em meios educativos 

inclusivos lhes proporciona a oportunidade de interagir com outros indivíduos, o 

que resulta numa melhor preparação para a vida em sociedade. Por sua vez, 

os alunos sem NEE têm a oportunidade de tomar contacto com estes alunos e 

de perceber a complexidade e a diversidade das características humanas, 

compreendendo que a partilha de aspectos comuns e de necessidades excede 

as diferenças (Alper et al., 1995; Mauerberg-deCastro, 2005). Podemos, então, 

aferir que a filosofia inclusiva promove valores sociais e étic

forma seriam mais dificilmente assimilados (Sousa, 1998). 

Scruggs e Mastropieri (1996)19 no resumo de estudos por eles 

realizados, apuram que a maioria dos professores concordam que os 

alunos/as, tanto os alunos com deficiência como os restantes, podem retirar 

benefícios da experiência inclusiva.  

De facto, as classes especiais, e outras formas de organização assente 

na segregação, só deverão ser utilizadas quando as necessidades da criança 

não possam ser satisfeitas num meio que inclua crianças “normais”, ainda que 

com recurso a apoios e serviços suplementares (Correia e Cabral, 1999b). 

Estes mesmos autores mencionam, decorrente uma apurada revisão da 

literatura, que os alunos colocados em classes segregadas sofrem 

consequências negativas, nomeadamente, uma baixa de autoconceito como 

resultado da separação. Situação corroborada pelas reflexões de Kauffman, 

                                                 
19 Scruggs e Mastropieri (1996), efectuaram um levantamento síntese sobre a investigação realizada neste campo, 
considerada pertinente e válida, na medida em que, abarca um total de 28 estudos cujos pressupostos relacionados 
com a integração e inclusão escolar se evidenciavam como mais relevantes, organizados segundo várias questões-
chave, num período situado entre 1958 e 1995.  
 Entre 1958 e 1979, encontraram apenas 5 estudos, enquanto que nas décadas de 80 e 90, estiveram ao seu 
alcance 23 estudos sobre o tema. 
 As respostas recolhidas foram aproximadamente 10500, provenientes de professores e de outros agentes 
educativos, de zonas rurais, urbanas e suburbanas dos Estados Unidos da América, Austrália e Canadá. 
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Gottlieb, Agard e Kubic (1975, citados por Mercer, 1991), ao concluírem que a 

investigação não tem demonstrado que a criança com NEE progrida mais 

rapidamente quando colocada num meio mais segregado. Muitos pais recusam 

a seg

ão existe investigação definitiva que comprove que um 

tipo de

 do ensino regular é 

de um

 nas suas classes (Nielsen, 1999), vários 

estudo

Mesmo assim, o que aqui importa questionar é a possibilidade de 

regação porque a colocação na classe regular elimina o estigma 

associado à frequência de uma classe especial (Correia e Cabral, 1999b). 

Ainda assim, outros autores como Cruickshank (1983, citado por Mercer, 

1991), consideram que n

 colocação seja menos restritivo que outro. 

O grande problema reside na constatação que a integração tem sido 

primordialmente promovida por legisladores que não consideram a variável que 

consiste na capacidade de resposta daqueles que a têm de pôr em prática. 

Como afirmam Cruickshank e Lovitt (1983, citados por Correia e Cabral, 

1999b), muitos professores carecem da formação necessária para enfrentar a 

integração. Sem a formação necessária os docentes não têm a possibilidade 

de prestar o apoio adequado aos alunos com NEE, condicionando, 

evidentemente, o êxito da integração (Correia e Cabral, 1999b). É por essa 

razão que se considera que a atitude típica dos professores

a “aceitação cautelosa da integração” (Rauth, 1980, citado em Heward e 

Orlansky, 1988). 

Apesar da marcada falta de formação e preparação dos professores 

para trabalhar com alunos com NEE

s realizados revelam que um número considerável de docentes do 

ensino regular concordam que a integração exerce um efeito positivo sobre a 

criança com NEE (ganhos sociais consideráveis e autoconceitos mais 

positivos), mas manifestam atitudes negativas quanto aos ganhos académicos 

da criança: apontam a sensação de falta de tempo para o seu 

acompanhamento individualizado e constatam a ausência de serviços de apoio 

e de programas de formação para um ensino eficaz (Correia e Cabral, 1999b).  

conceber uma escola inclusiva, num “mar de exclusão” (Rodrigues, 2003).  
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Finalmente, perante a inclusão de um/a aluno/a com DV numa turma 

regular, nomeadamente, na aula de EF, a AAcceeiittaaççããoo

a prática, apesar da turma 

colabo

 é apontada como uma das 

dificuldades que os/as docentes se deparam com uma expressão percentual de 

apenas 2% (cf. Quadro nº 26). Neste contexto, os/as docentes colocam a 

possibilidade do/a aluno/a com DV, “sentir dificuldades ou até mesmo rejeitar a 

modalidade que está a ser abordada, caso não sinta receptividade dos colegas, 

nomeadamente nos Jogos Desportivos Colectivos (JDC), que envolvem 

contacto e muito barulho”. Ainda na perspectiva do/a aluno/a com essa 

problemática, “nem sempre está motivado para 

rar e cooperar”. Entre outras razões, porque “não aceita a sua perda de 

visão”. É ainda acrescentada, uma ideia já debatida de que, “… por vezes os 

alunos não encaram muito bem a inclusão dos alunos com NEE”, neste caso 

particular, “nos jogos”, desenvolvidos durante a aula de EF.  

 

 

Resumidamente, o problema da AAcceeiittaaççããoo pode ser visto segundo 

diferentes perspectivas, consoante as respostas dadas às questões formuladas 

no questionário, a partir das quais os/as docentes tiveram necessidade de 

evocar este tema.  

Na generalidade, quando se questiona se os/as alunos/as com NEE são 

aceites na comunidade escolar, caso a resposta seja afirmativa, sobressai a 

ideia de que esses alunos são aceites com naturalidade e que se observa uma 

grande receptividade; sendo negativa, os ideais de rejeição, discriminação e 

falta de formação para lidar com a prática inclusiva prevalecem. Situação que 

se verifica quando a aceitação é apontada como uma das desvantagens do 

processo de inclusão destes alunos/as nas escolas regulares. Como vantagem, 

impera a noção da consciencialização de que todos somos diferentes e que, 

justamente devemos respeitar e celebrar a diferença.  

Relativamente às dificuldades de integração de um/a aluno/a com DV 

nas aulas de EF, a questão da rejeição e não receptividade observa-se tanto a 

partir dos/as alunos/as sem, como dos/as com NEE.  
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4.2- Recursos (físicos, materiais, humanos e organizacionais).  
 O tema dos RReeccuurrssooss ou dos meios de que os/as docentes dispõem 

para exercer as suas funções pedagógicas nas escolas é mencionado em 

vários momentos, nomeadamente nas desvantagens enumeradas quer para 

os/as alunos/as com NEE (17%) como para os/as sem NEE (9%) e nas 

dificuldades sentidas pelos docentes ao leccionarem uma aula de EF com a 

presença de um/a aluno com DV (38%) (cf. quadros nº 20, nº 22 e nº 26). Estas 

considerações negativas em torno dos RReeccuurrssooss

•••    RReeccuurrssooss  FFííssiiccooss - relacionam-se com a qualidade e quantidade de 

fra-estruturas que a escola oferece, bem como com a sua capacidade de 

adapta

 apresentados pelas escolas 

devem-se, na sua generalidade, ao facto de serem “limitados e inadaptados”. 

Contudo, também são referidos como estratégias a adoptar no sentido de tais 

dificuldades serem ultrapassadas através da adaptação dos materiais (7%) e 

das instalações (6%) (cf. quadro nº 29).  

 Esta categoria pode ser subdividida em: 

in

bilidade aos/às alunos/as. Isto é, com o número de pavilhões, espaços 

de aula, balneários e condições de acesso disponíveis (existência ou 

inexistência de barreiras arquitectónicas), bem como com o seu grau de 

degradação. 

•••    RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaaiiss: respeitante à totalidade, diversidade e 

especificidade do conjunto de objectos, utensílios e aparelhos que constituem o 

recheio da escola e são utilizados nas actividades lectivas e não lectivas, como 

por exemplo: material didáctico, material específico da disciplina de EF (bolas, 

redes, tabelas, banco sueco, cones e pratos sinalizadores, entre outros) e 

material adaptado (bolas com guizos).  

•••    RReeccuurrssooss  HHuummaannooss

o, psicológico, social e 

clínico

is, professor do ensino 

special, etc.) (Correia, 2003). 

: incluem os funcionários, os serviços de apoio 

suplementares e os serviços de EE disponibilizados pela escola, ou seja, 

serviços de apoio especializados do foro académic

 destinados a responderem às necessidades especiais do/a aluno/a com 

base nas suas características e com o fim de maximizar o seu potencial 

(psicólogos, terapeutas, técnicos de serviços socia

e
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•••    RReeccuurrssooss  OOrrggaanniizzaacciioonnaaiiss rganização : relacionam-se com a gestão e o

curricular da escola (número de alunos por turma) e planeamento da aula 

(tempo, orientação pedagógica, apropriação curricular, etc.).  

 Relativamente à adequabilidade das condições físicas e materiais que 

a escola reúne para a realização de um bom trabalho de índole pedagógica 

junto das crianças e jovens com NEE, 29% dos profissionais de EF inquiridos 

responderam afirmativamente, isto é, que a escola oferece as instalações e 

equipamentos necessários para se trabalhar com esses alunos. Uma maior 

percentagem dos/as inquiridos - 64% - expressaram uma posição negativa, ao 

revelarem que a escola não reúne as condições mínimas (físicas/materiais), 

enquanto 7% forneceram uma resposta entre o SIM e o NÃO (opção de 

resposta inexistente no questionário) que, no nosso entender, corresponde à 

 

expressão “depende”.  

 Nesta medida, das justificações das respostas SIM, emergiram 5 

categorias (cf. Quadro nº 23). Pontualmente, deparamo-nos com a 

necessidade de considerar criar subcategorias na medida em que os/as 

docentes pormenorizaram as suas ideias.  
 

QQuuaaddrroo  nnºº  2233.. Categorização das respostas SIM.  

 C % ategorias f % Subcategorias f 
Reúne as condições mínimas (físicas/materiais) 10 43 
Recursos físicos insuficientes/inadaptados 2 9 
Recursos físicos adaptados 2 9 
Material didáctico suficiente mas inadaptado 3 13 

Recursos
Materiais

4 

 Físicos e 
 18 78 

Ausência de material 1 
Recursos Humanos  1 4 
Tipos de

 
 NEE 2 9 

Ensino Individualizado 1 4 
Formação Docente 1 4 
Total ∑f=23 ∑%≅100

 

 Ao consultar o quadro nº 23 verifica-se que numa totalidade de 23 

termos/expressões encontrados(as), 78% reportam-se à categoria dos 

RReeccuurrssooss  ffííssiiccooss  ee  mmaatteerriiaaiiss.  
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lizar-se um bom 

s adaptadas”.  

As restantes subcategorias sugerem que as respostas positivas não 

Dentro desse valor percentual, 43% das ideias expressas pelos 

sujeitos, referem-se ao facto das escolas reunirem as condições mínimas: 

“possuem poucas barreiras arquitectónicas”/ “é possível rea

trabalho com esses alunos, face aos espaços e materiais existentes”/ “a escola 

apresenta as mínimas condições para os alunos com NEE, como rampas de 

acesso aos vários espaços exteriores e interiores que facilitam a entrada nos 

pavilhões, material de ensino, e condições espaciais”. Porém, alguns 

professores/as acrescentaram que ainda é “preciso fazer um esforço maior” 

para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e “proceder a algumas 

adaptações (materiais/físicas), para além daquelas nas quais trabalham.  

 Nesta ordem de ideias, 13% dos termos espelha a ideia que as 

escolas têm material suficiente mas inadaptado, e 9% aponta que a escola 

“possui estruturas física

 

foram muito convictas, pois as justificações correspondentes apelam a algumas 

restrições como: recursos físicos insuficientes/inadaptados (9%) e ausência de 

material (4%) 

A categoria TTiippooss  ddee  NNEEEE segunda mais enumerada pelos 

rofessores/as (9%) ao mencionarem que as condições e adaptabilidade das 

instalações escolares variam consoante o tipo de problemática apresentada 

o/a: “Dep de da ecessidades” / “Nem todas as escolas estão 

preparadas para todas as deficiênc

 restantes tegoria pre tual igualitário (4%)

sendo designadas de RReeccuurrssooss  HHuu

 é a 

p

pelo alun en s n

ias”.  

 As  ca s a sentam um valor percen , 

mmaannooss, EEnnssiinnoo  IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo e FFoorrmmaaççããoo  

DDoocceennttee este co exto, alguns docentes de EF inquiridos referem que a 

úne co dições cessárias “desde que em algumas situações o 

acompanhamento possa ser mais individualizado”. Por seu turno, outros 

rofessores mencionam que a existência de “um corpo de entidades de apoio” 

os docentes para lidar com os vários tipos de 

NEE.” 

. N nt

escola só re n ne

p

nas escolas, espelha a capacidade dessas instituições educativas receberem e 

ensinarem os alunos com NEE e, por fim, revelam que a “maior limitação é a 

própria formação específica d
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 elo exposto, podemos constatar que algumas justificações sugerem 

que os/as docentes não se encontram muito convencidos que as escolas 

apresentam, efectivamente, as condições mínimas ao processo de ensino-

aprendizagem, quer para os/as alunos/as ditos ‘normais’, como para os seus 

pares com NEE. 
 

A partir da análise das fundamentações das opiniões negativas (

P

Não), 

foram criadas 6 categorias e 14 subcategorias.  

 
QQuuaaddrroo  nnºº  2244.. Categorização das respostas NÃO.  

 Categorias f % Subcategorias f % 
Não reúne mínimas condições físicas 6 10 
Existência de barreiras arquitectónicas 4 6 
Recursos físicos não adaptados 6 10 
Recursos físicos insuficientes 6 10 

Recursos Físicos 23 38 

Recursos físicos degradados 1 2 
Não reúne as condições mínimas 
materiais 5 8 

Ausência de material de apoio adaptado 14 22 Recursos Materiais 29 46 
Ausência de material (geral/ específico da 10EF) 16 

Recursos Humanos  3 5    
Número elevado de alunos por turma 4 6 Recurso

2 
s Organizacionais 5 8 

Difícil de gerir o tempo de aula 1 
Ensino Individualizado 2 3 
Conteúdos Curriculares 1 2 

 

Total ∑N=63 ∑%≅102
 
 
 A ideia que mais reflecte a defesa de uma opinião negativa face às 

condições físicas e materiais apresentadas pelas escolas para receberem os 

alunos/as com NEE, é expressada pela categoria e subcategorias subjacentes 

aos RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaaiiss  (46%). Isto é, os/as docentes ao longo das suas 

carreiras profissionais verificaram que as escolas públicas carecem de material 

didáctico geral e específico da disciplina de EF, e de material de apoio 

adaptado (38%).  

 Relativamente aos RReeccuurrssooss  FFííssiiccooss

nos com NEE (“balneários, espaços cheios de obstáculos, pavilhões 

 (37%), as escolas não reúnem as 

condições mínimas (10%), por diversas razões como: a insuficiência de 

espaços para dar aulas (“Espaços reduzidos” – 10%), a sua não adaptabilidade 

aos alu
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com má acústica e marcação das linhas sem relevo, material electrónico, 

braille”- 10%), particularmente pela existência de barreiras arquitectónicas (6%) 

e pela degradação geral dos espaços (2%). 

 As categorias seguintes mais enumeradas remetem para os RReeccuurrssooss  

OOrrggaanniizzaacciioonnaaiiss RReeccuurrssooss  HHuummaannooss (5%). Regra geral, as turmas que 

cluem alunos/as com NEE apresentam um número excessivo de alunos/as 

(6%), 

xistência de serviços de apoio 

ações que sustentam uma opinião 

negativa. 

 Nesta medida, o AAppooiioo  PPeeddaaggóóggiiccoo

  (8%) e 

in

situação que agrava a gestão do tempo de aula “dadas as dificuldades 

que os alunos com NEE apresentam” (2%). A ine

(5%) também se encontra entre as justific

  IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo  (3%)

e os CCoonntteeúúddooss  CCuurrrriiccuullaarreess não são adaptados aos alunos/as com NEE (2%).  

 Para aqueles docentes que optara posta entre

o SIM

 é comprometido  

 

m por apresentar uma res  

 e o NÃO, as suas fundamen enas 3

 

tações traduzem-se em ap  

categorias.  

QQuuaaddrroo  nnºº  2255.. rização d resposta IM/N Catego as s S ÃO.  

Categorias f % Subcategorias f % 
Depende das escolas 1 14
Reúne condições mínimas (físicas e 
materiais) 1 14
Ausência de material de apoio 
adaptado 1 14

Recursos Físicos e 
Materiais 4 56 

Recursos físicos não adaptados 
(acessibilidade). 1 14

Tipos de NEE 2 29 
Grau de NEE 1 14  

Total ∑N=7 ∑%≅100  
 

 Ao analisar o quadro nº 25, conclui-se que a maioria dos argumentos 

dos professores/as reúnem-se na categoria denominada de RReeccuurrssooss  FFííssiiccooss  ee  

MMaatteerriiaaiiss e e qualidade das instalações e  (56%). No seu ver, a quantidad

equipamentos das instituições educativas variam de escola para escola (14%): 

“Depende da escola. Algumas sim, outras nem por isso”. Os espaços e as 

condições de acessibilidade não se encontram adaptadas aos alunos/as com 

NEE (14%), nomeadamente para aqueles/as que apresentam uma deficiência 
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motora (cadeiras de roda): “o pavilhão encontra-se demasiado longe das salas 

e com acessos complicados”. A ausência de material de apoio adaptado em 

função da problemática (14%), também representa uma das justificações que 

tende para uma posição negativa relativamente às condições de trabalho 

apresentadas pelas escolas. 

Por outro lado, e apesar dos entraves apontados, há quem considere 

que as escolas reúnem as condições mínimas (14%). 

 As categorias que se seguem são, respectivamente, as designadas de 

TTiippooss  ddee  NNEEEE (29%) e GGrraauu  ddee  NNEEEE2020

scolas apresentam espaços e materiais suficientes e adequados 

im para a deficiência mental, para as outras, visual e motora não.” / “Não sei 

 exposto, podemos constar que a maioria dos/as docentes 

quiridos (64%) partilham da opinião que as escolas não dispõem dos 

o da acção educativa dos/as 

educadores e, fundamentalmente, à implementaç  

Mesmo aqueles/as docentes que cons ituições educ v

apresentam as condições mínimas de a

alguma s (7%), ac aram or  d  

facto é necessário proceder a um ma uitas 

limita nsiderando que, da totalidade dos/as docentes inquiridos, 

25% não elaboraram qualquer tipo de justificação para sustentar a sua posição 

este assunto.  

 (14%). Ou seja, o facto de se considerar 

que as e

depende do grau de severidade e do tipo de deficiência do/a aluno/a: 

“Depende, nuns casos tem, para outros, certamente, não tem.”/ “Considero que 

s

qual o grau de necessidades.”. 
 

 Pelo

in

recursos necessários à correcta concretizaçã

ão da filosofia inclusiva.

ideram que as inst ati as 

trabalho (29%) e os que express m 

s dúvida ab  p revelar nas suas justificações que e

ior investimento, pois existem m

ções. Isto co

n

 Na literatura, é referido que quando os professores são questionados 

sobres as barreiras à inclusão, a carência dos recursos encontra-se entre os 

três factores predominantemente enunciados (Rodrigues, 1999). Os recursos 

materiais, humanos e organizacionais disponíveis para dinamizar uma 

educação inclusiva são considerados pelos professores como críticos tanto 

                                                 
20 GGrraauu  ddee  NNEEEE: relacionado com a intensidade da severidade ou do acometimento da problemática em causa (ligeira, 
moderada, severa, profunda) (Correia, 1999; Nielsen, 1999). 
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pela desadequação como pela insuficiência. No que respeita ao aspecto da 

desadequação, é mencionado que muitos dos recursos existentes foram 

criados para responder à organização escolar concebida para procurar a 

homogeneidade. O aspecto da insuficiência é notório quando se constata a 

reduzida capacidade económica das escolas para obter recursos julgados 

essen

onjunto de estudos por 

s, no fundo, os apoios mínimos para se 

oncretizarem os objectivos da educação inclusiva (Scruggs e Mastropieri, 

96). 

 à natureza dos recursos que obstam à inclusão: os recursos 

 quantidade e qualidade das condições físicas e materiais. Recursos que, na 

ciais (Rodrigues, 2003). 

 Também Scruggs e Mastropieri (1996), no c

eles compilados, já referiam que apenas uma percentagem muito baixa de 

professores afirmavam ter meios materiais e humanos suficientes para o 

processo de inclusão. Mais graves são os resultados de outros estudos que 

sugerem que a vontade de ter alunos com deficiência depende fortemente do 

apoio fornecido aos professores (Giangreco et al., 1993). Ficamos, então, com 

a convicção que os professores apresentam uma necessidade de pessoal 

auxiliar, equipamentos básico

c

19

 É, porém, curioso divulgar que Rodrigues (2003) nas suas reflexões 

sobre uma educação inclusiva, refere que apesar dos professores apontarem a 

falta de recursos como uma dificuldade ao desenvolvimento de práticas 

inclusivas, encontram algumas dificuldades em enunciar o que faz falta, 

havendo uma centração nos recursos humanos. É enfatizado o facto de se 

verificar um apoio técnico deficitário, um número insuficiente de professores 

especializados em EE e uma falta de serviços de apoio em geral para atender 

eficazmente às necessidades educativas da criança, limitando o sucesso da 

integração (Correia e Cabral, 1999b), Mas, os resultados do presente estudo 

divergem quanto

materiais e as condições das instalações são considerados como os maiores 

entraves à recepção de alunos/as com NEE. Os recursos humanos também 

são focados, mas apresentam uma expressão nitidamente inferior. Esta 

situação pode ser facilmente explicada se tivermos em conta que os elementos 

da amostra são professores de EF, uma disciplina que depende directamente 

da
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maioria dos casos, são escassos e condicionam o desenvolvimento 

harmonioso das aulas. Situação que se agrava aquando a presença de 

indivíduos com NEE.  

 Porém, as ‘boas’ notícias são que, actualmente, a autonomia das 

escolas permite que se façam opções de compras e gastos em função das 

necessidades identificadas (Rodrigues, 2003), apesar de na generalidade 

referem que as escolas, que procuram oferecer modelos educativos 

depreciarem a disciplina de EF. As ‘más’ notícias são que os recursos, mesmo 

em escolas que dispõem dos mais modernos e em número mais que suficiente, 

continuam a ser vistos como insuficientes e muito centrados na contratação de 

professores especializados ou outros técnicos (ex.: psicólogos ou técnicos de 

EE e Reabilitação) que possam “tratar os problemas” dos alunos difíceis ao 

lado ou fora da sala de aula (Rodrigues, 2003). 

 A despeito deste quadro negativo e de ser urgente a atribuição de 

fundos que permitam a realização de um conjunto de reformas pertinentes à 

implementação da escolas inclusivas, Correia e Cabral, (1999) e Ainscow 

(2000) 

com maior inclusão, não devem paralisar nos problemas que encontram, 

sugerindo que, numa primeira fase, sejam inventariadas as barreiras à 

participação e usados os recursos disponíveis para apoiar a aprendizagem.  

 Relativamente aos recursos organizacionais, o D-L 319/91, de 23 de 

Agosto, indica que as turmas que incluam 2 alunos com NEE deverão 

apresentar um número reduzido de alunos – 20 (Correia, Cabral e Martins, 

1999). Contudo, a maioria das escolas não cumpre este aspecto e alguns 

docentes acham que mesmo 20 alunos é um número de alunos muito elevado 

por turma, inviabilizando o sucesso da inclusão dos/as alunos/as com NEE.  

 Nesta medida, concluímos que não basta ter recursos de qualidade e 

em quantidade, é necessário questionar se esses recursos são postos ao 

serviço da inclusão (Rodrigues, 2003). 

  

 Como já foi anteriormente referido, a inadequação dos RReeccuurrssooss 

presentes nas escolas condiciona, em larga medida, as acções dos/as 

docentes incrementando as suas dificuldades de intervenção.  
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 Assim sendo, perante a  inclusão de um/a aluno/a com NEE nas turmas 

regulares, nomeadamente numa aula de EF, com as características da 

problemática enunciada no questionário – a DV – os/as docentes deparam-se, 

C

sa 

de imediato, com um conjunto de questões: 

 - “O/a aluno/a terá autonomia para se deslocar no espaço, ou terá que ter 

sempre alguém a acompanhá-lo? 

- O/a aluno/a deve ou não integrar as mesmas actividades que os/as restantes 

colegas? Se não, quais as actividades que poderia desenvolver?  

- Será que é necessário utilizar material adaptado? E a escola possibilitaria 

esse material?  

- Deverá ser valorizado o aspecto social, o das relações humanas, em 

detrimento dos resultados? Que equilíbrio?” 

 ontudo, é necessário referir que as dificuldades adjacentes à acção 

educativa do/a professor/a, dependem quase exclusivamente, das “condições 

da escola”. 

  Ao serem analisados os dados, surgiram um total de 7 categorias que 

pretendem espelhar, por ordem decrescente, quais as maiores dificuldades, 

enumeradas pelos/as docentes inquiridos, perante a possibilidade ou eventual 

experiência já adquirida, durante a sua carreira docente, com alunos/as des

natureza (cf. quadro nº 26). 
 

QQuuaaddrroo  nnºº  2266.. Categorização das respostas relativas às Dificuldades. 

Categorias f % Subcategorias f % 
Físicos 15 8 

Materiais 27 15 
Humanos 7 4 

Recursos 68 38 

Organizacionais 19 11 
Formativas 7 4 

Situação de APZ 29 16 
Ensino Individualizado 17 10 

O&M 6 3 
Educativas 68 38 

Comunicação 7 4 
Segurança 2 1 

Conhecimentos 10 6 Formação 19 11 
Preparação/ Experiência 9 5 

Socialização 5 3 
Sensibilização 6 3 Sociais 14 8 
Solidariedade 3 2 

Aceitação 3 2 
Motivação 4 2 
Nenhuma 3 2 

 

Total ∑f=179 ∑%≅100 
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Pela análise do quadro nº 26, podemos constatar que as maiores 

dificuldades que os/as docentes inquiridos sentem ao terem incluído nas suas 

turmas um/a aluno/a com DV, se relacionam com os RReeccuurrssooss e com as 

questões EEdduuccaattiivvaass ias apresentam o mesmo valor 

 as dificuldades advindas de uma falta de 

. Ambas as categor

percentual - 38%.  

 Logo de seguida, aparecem

FFoorrmmaaççããoo (11%) para lidar com essas situações sendo seguida de perto pelos 

aspectos SSoocciiaaiiss

AAcceeiittaaççããoo e de MMoottiivvaaççããoo. O mesmo se passa quando é 

 (8%).  

 Por último, com um igual valor numérico e percentual (2%), aparecem as 

dificuldades de 

referido por alguns docentes que não apresentam NNeennhhuummaa

 inclusivo.  

 dificuldade em 

trabalhar com esses indivíduos num processo

Relativamente às dificuldades sentidas pela falta de RReeccuurrssooss

teriais, recursos humanos e recursos organizacionais.  

 as ideias referentes a cada um dos recursos por 

rdem de im ortância imposta pela análise indutiva dos dados: 

 (27%)

 

proporcionados pelas escolas, estes foram subdivididos em: recursos físicos, 

recursos ma

 No presente estudo, os recursos materiais são aqueles enumerados 

pelos/as professores/as como sendo os mais determinantes no 

condicionamento da sua acção e os recursos humanos, os que menos 

dificultam as suas intervenções educativas. 

 Passamos a explanar

o p

 Recursos Materiais  

e sub tegoria lora a inadequação dos recursos materiais 

provide  pelas tituiçõe ducativas, q m a pres ça d um/a 

aluno/a com NEE, condiciona o trabalho dos/as professores/as de EF: “A maior 

dificuldade era sem dúvida o material. Ali sem o/ alun  em 

questão, é muito difí terial. A colas não  enc tram 

apetrechadas com os recursos necessários”. 

rizand ara a h tese de a alu /a c

numa turma regular, os/as docentes referem que “não têm material alternativo, 

adaptado ou específico para invisuais”, isto é, “os materiais não reúnem as 

caracte  especí as para se/a aluno/a praticar actividade física, como 

A present ca exp

nciados  ins s e ue já se en e 

ás mesmo a o/a

cil trabalhar sem ma s es se on

Particula o p ipó  inclusão de um/ no om DV 

rísticas fic es
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por ex

do, a própria “organização e disposição tradicional dos 

emplo: bolas com guizos, colchões e piso em bom estado para não 

tropeçarem”. As escolas “não têm a possibilidade de adquirir esses materiais”. 

 Perante este quadro, “teriam de ser feitas várias adaptações ao material 

preexistente ou mesmo “improvisar algum”.  

Por outro la

recursos materiais”, dificulta o processo de ensino-aprendizagem.  

Recursos Organizacionais (19%) 

A primeira dificuldade prende-se com o número de alunos por turma, 

riar grupos de alunos 

homog

“dado que as situações reais das nossas escolas rondam os 25-30 alunos”.  

Tendo em conta o número elevado de alunos por turma, “torna-se difícil 

gerir a aula com estes dois tipos e alunos/as e, dar maior atenção (dispêndio 

de tempo) ao/à que possui NEE”. “Seria também difícil c

éneos sem excluir o aluno com DV desses grupos”.  

O facto de, na generalidade, funcionarem três turmas em simultâneo, 

também espelha a “falta de condições logísticas.” 

Recursos Físicos (15%)

 A “disponibilidade dos espaços”, as suas características - “pavilhões 

demasiado amplos, repletos de barreiras arquitectónicas (disposição dos 

matérias – aparelhos, bancos, etc.); com três turmas a funcionar em 

s e exteriores 

regul campos não são em relevo; - ou espaços 

extrem

simultâneo, o que induz a condições acústicas péssimas (excesso de ruído) e a 

deslocamentos frenéticos dos alunos; com pisos interiore

ir ares; as marcações dos 

amente reduzidos”. Ambas as situações “dificultam o trabalho do 

professor e a orientação do aluno”. 

 “Deste modo, o espaço de aula teria que ser revisto” a fim de 

proporcionar a mínimas condições a esse/a aluno/a. 

 Recursos Humanos (7%) 

 Quanto aos recursos humanos, os docentes queixam-se da falta de 

acompanhamento das equipas do EE e da consequente necessidade de terem 

que recorrer à ajuda dos restantes alunos (‘normais’) para “colaborarem ao 

nível da explicação das tarefas e condução do colega invisual”.  
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 No que reporta às dificuldades advindas das questões de índole 

EEdduuccaattiivvaa  

aprend

goria denominada de ensino 

individ

entatividade 

de 4%, no total dos 38% delegados às dificuldades de natureza educativa. Os 

proble

es 

educat

V na aula?; Que 

activid

idades relacionadas com os 

JDC?” Ou seja, os/as professores/as mencionam que a sua principal 

um equilíbrio justo entre as actividades 

a os restantes elementos 

a tur mento da amostra que exaltou o facto desta 

uelas que não 

os apresentam.  

, os aspectos ligados ao planeamento e execução das situações de

izagem, destacam-se com um valor percentual de 16%, sendo 

imediatamente prosseguidos da subcate

ualizado (10%). A forma como o/a professor/a comunica com o/a aluno/a 

com deficiência e os aspectos formativos, apresentam uma repres

mas subjacentes à orientação e mobilidade do aluno seguem de perto a 

subcategoria precedente com 3% e por último, temos as dificuldad

ivas particularizadas nos aspectos de segurança a ter durante a aula 

(1%).  

 Nas situações de aprendizagem (16%) os/as docentes colocam 

questões muito práticas: “Como integrar o/a aluno/a D

ades devem ser propostas?; que modificações devem ser feitas no plano 

de aula?; Como englobar esse/a aluno/a em activ

dificuldade reside na elaboração, estruturação e adaptação dos conteúdos 

programáticos e dos exercícios em função das características e da 

“especificidade da DV”, especialmente quando de tratam de modalidades 

colectivas (ou de “certas modalidades colectivas como o voleibol”).  

Nesta perspectiva, “é difícil seleccionar actividades, nas quais todos os 

elementos da turma possam participar com proveito, sem nunca haver a 

necessidade de excluir o/a aluno/a DV”. Por outras palavras, um dos maiores 

problemas consiste em encontrar 

adaptadas para esse/a aluno/a, indispensáveis à optimização do seu 

desenvolvimento, e as actividades programadas par

d ma. Porém, houve um ele

dificuldade de “conceber e executar planos de aula com tarefas que, ao mesmo 

tempo, sejam integradoras, mas que respeitem as características específicas e 

individuais, capacidades e limitações de cada aluno”, não se esgotar apenas 

nas turmas que incluem indivíduos com NEE, mas também naq
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 Por fim, torna-se também complicado “minimizar as pausas sistemáticas, 

elevar o tempo potencial de aprendizagem e a densidade motora”. 

 Relativamente ao ensino individualizado (10%), os/as docentes, cientes 

que o sucesso da inclusão de um/a aluno com NEE numa turma regular 

encontra-se directamente relacionado com um trabalho mais personalizado 

(professor/aluno), referem que “é muito difícil numa turma de mais de 20 

alunos, repartir as atenções entre esse/a aluno/a e os seus pares normais, 

acrescido do facto de, na maior parte das vezes, muitos deles terem um 

comportamento inadequado”. Tais circunstâncias “não permitem um maior 

acompanhamento dos/as alunos/as com NEE”.  

 Nesta medida, é necessário “encontrar recursos que permitam realizar 

um ensino individualizado permanente ou constante a esse aluno”. 

 Transpareceu, ainda, a ideia de que, provavelmente, esse/a aluno/a não 

faria aula prática de EF, na medida em que “esse tipo de deficiência 

necessitaria de um acompanhamento a tempo inteiro, o que não é possível 

numa turma com cerca de 20 alunos”. No entanto, esse tal acompanhamento e 

auxílio pormenorizado no processo de aprendizagem, “poderia ser realizado 

fora do tempo de aula”. 

 O meio de comunicação principal entre professor/aluno teria se ser a 

verbal (auditiva) que, indiscutivelmente, teria que sofrer algumas alterações 

(4%). Contudo, os/as docentes espelham nos seus registos que teriam 

omo tarefa fácil”. Por outro lado, a presença de um único 

dificuldades em: “explicar os exercícios; integrar o aluno nos JDC e ensinar as 

técnicas; transmitir conceitos espaço-temporais; fazê-los interagir uns com os 

outros (elementos da turma); fornecer informação detalhada sobre percursos, 

pontos de referência, etc.”. 

 Na subcategoria denominada de formativa (4%), as dificuldades de 

formação centram-se no/a aluno/a DV e nos seus pares ditos ‘normais’. 

Nomeadamente, um dos principais problemas prende-se com a apreensão por 

parte do/a aluno/a DV das instalações e do material desportivo, bem como com 

“a sua percepção das tarefas a realizar”. É fundamental que “conheça os 

espaços e materiais para assim se orientar e deslocar autonomamente, o que 

não se afigura c
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aluno/a com essa problemática “poderia condicionar a acção dos restantes 

colegas”. Para colmatar essa situação, “os objectivos da aula teriam que se 

o o/a aluno/a DV pouco à-

e conhecer 

bilidade do/a aluno/a DV na aula (3%). 

e uma falta de FFoorrmmaaççããoo de base e continuada, as 

centrar predominantemente nas questões ligadas com a cooperação, espírito 

de entre-ajuda, respeito, entre outros”. O/A docente teria que transmitir aos 

seus alunos/as os cuidados a ter com o/a aluno/a DV. 

 Porém, muitas vezes os problemas de aprendizagem são colocados pelo 

próprio aluno/a com NEE. Logo numa fase inicial, ao percepcionar dificuldades, 

não expressa vontade de aprender. É frequente haver rejeição de algumas 

actividades da disciplina, particularmente as de natureza colectiva. Estas 

envolvem muito contacto e barulho, colocand

vontade, especialmente se não sentir receptividade dos seus colegas.  

Como já tem vindo a ser referido, o/a aluno/a com DV “tem qu

os espaços e material para assim se orientar e deslocar autonomamente”. Mas 

este processo de aprendizagem não é consolidado facilmente, pelo que os/as 

docentes mencionam que, inicialmente, “a adaptação e colocação desse/a 

aluno/a no meio envolvente (classe e aula) e espaços circundantes”, conduzirá 

a alguns problemas. Neste sentido, a maior dificuldade liga-se com a 

orientação espacial e mo

 A última subcategoria ligada às questões de índole educativa, designada 

de segurança (1%), relaciona-se com a anterior. O facto de o/a aluno/a com 

NEE não usufruir do sentido da visão ou, parte da mesma, coloca de imediato 

os/as docentes de sobreaviso relativamente às questões de segurança: 

“Receio pôr em causa e em perigo a integridade física do/a aluno/a”.  

 Quanto às dificuldades em lidar no contexto de aula regular com um/a 

aluno/a com DV, advindas d

ideias dos/das docentes inquiridos remeteram para a distinção de duas 

subcategorias: ausência de conhecimentos (6%) e de preparação ou 

experiência nesse ramo (5%). Estes assuntos serão explorados mais adiante.  

Relativamente às dificuldades de intervenção prática nas aulas ligadas 

aos aspectos SSoocciiaaiiss (8%), em primeiro plano surgem as questões da 

socialização e da sensibilização, ambas com um valor percentual de 3%, sendo 

logo seguidas pelo espírito de solidariedade (2%).  
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 De uma forma geral, os diversos elementos da comunidade escolar 

(órgãos executivos e de gestão, docentes, funcionários e alunos) não se 

encontram, à partida, sensibilizados para a presença de alunos/as com DV. 

Esta situação promove, de imediato, dificuldades nas relações interpessoais. 

Porém, o êxito nas suas aprendizagens depende muito dessa 

consciencialização, especialmente por parte dos seus pares ‘normais’, os quais 

devem ser “convencidos a colocarem-se na ‘pele’ do seu colega DV, para se 

aperceberem das suas dificuldades, colaborarem e cooperarem no seu 

trabalho”.  

As restantes dificuldades sentidas pelos professores nessa situação, 

advêm de factores relacionados, de forma igualitária (2%), com a AAcceeiittaaççããoo e 

MMoottiivvaaççããoo

 ceder”.  

.  

Hoje em dia, “é difícil incentivar os alunos ou motivar a turma para uma 

situação nova e ensinar-lhes como lidar com a DV”, isto porque, “não encaram 

muito bem a inclusão desse aluno/a”.  

Todavia, a receptividade é posta em causa pelo próprio aluno/a com DV. 

Este/a nem sempre está motivado/a para a prática”: “Um atestado médico bem 

fundamentado tornar-me-ia impotente em relação a ele/a, teria de

Por último, 2% dos docentes inquiridos mencionaram que não teriam 

NNeennhhuummaass

 

com a

 dificuldades caso tivessem um aluno DV integrado nas suas turmas, 

pelas seguintes razões: “Não teria nenhuma, pois sei como lidar com esta 

deficiência”; “Não teria, já trabalhei”;“Tive essa experiência e não tive grandes 

dificuldades”. 
 

 Sumariamente, na matéria das dificuldades sentidas pelos/as docentes 

face à inclusão de alunos/as com NEE nas suas turmas, os Recursos, 

nomeadamente a inadequação e insuficiência dos materiais disponíveis, e as 

questões de aplicação da Educação (planificação das actividades de acordo

s necessidades de todos os/as alunos/as), constituem o maiores 

problemas (38%). Uma vez mais, a falta de Formação apresenta implicações 

nefastas, incrementando as dificuldades dos/as docentes (11%).  
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Reflexões e opiniões de diversos autores, como Surggs e Mastropieri 

(1996), apontam que uma muito pequena percentagem de professores afirma 

ter material suficiente e específico para o desempenho e sucesso profissional.  

Os resultados do estudo de Dias (2002), cujo enfoque era conhecer as 

atitudes dos professores de EF relativamente à inclusão, sugerem que, ao 

contrário do que seria de esperar, os professores já não apontam a falta de 

formação como principal desculpa para o insucesso de tal processo, mas sim a 

falta de recursos materiais e humanos.  

Não obstante, continuam a ser grandes as responsabilidades cometidas 

ao pro

icaz para o resto do grupo e colabore na integração social da 

classe

rmação necessária para responder às 

neces

sivo 

(Corre

volva todo o seu potencial individual (Nielsen, 1999). Este 

specto da Sensibilização é focado pelos/as docentes deste estudo ao 

nos.  

fessor do ensino regular: espera-se que utilize estratégias e desenvolva 

actividades de ensino individualizado junto da criança com NEE, mantenha um 

programa ef

.  

Mas, com as condições precárias em que os/as docentes têm que 

exercer a sua profissão e sem a fo

sidades educativas destes alunos, não conhecendo muitas vezes a 

natureza dos seus problemas e as implicações que têm no seu processo 

educativo, torna-se difícil concretizar as demandas do movimento inclu

ia e Cabral, 1999b).  

A literatura salienta, também, para a importância dos educadores 

estarem sensibilizados para os problemas do aluno com NEE, o ajudem e 

estabeleçam objectivos académicos e sociais. O professor deve querer que a 

criança desen

a

referirem que o sucesso das suas intervenções é dificultado pela falta de 

sensibilidade dos demais elementos constituintes da comunidade educativa 

relativamente à presença dos/as alunos/as com NEE no seu seio (3%). 

Tal como também é observado neste conjunto de dificuldades 

apresentadas pelos/as docentes inquiridos, Dias (2002) conclui que uma das 

maiores preocupações que aflige o corpo de educadores é a incapacidade que 

sentem em estabelecer uma comunicação eficaz com todos os alu
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No que reporta à categoria da Aceitação (2%), os/as docentes 

mencionaram que o/a aluno/a com DV nem sempre está motivado, por não 

aceitar a sua condição ou problemática. Este facto é apoiado pelo estudo de 

Magal

vidades extracurriculares. Este quadro 

increm

 

hães (2001), cujo objectivo geral pretendia procurar conhecer as atitudes 

dos/as alunos/as com deficiência (mental, motora, auditiva e visual) face à 

actividade física. Os/as alunos/as com DV são aqueles que apresentam 

atitudes menos favoráveis à actividade física e desportiva curricular e são os 

que menos procuram praticá-la em acti

enta a necessidade dos/as docentes procurarem criar as condições para 

a implementação, de forma organizada e consistente, das actividades físicas e 

desportivas na vida desses/as alunos/as. É também importante que os/as 

informem dos benefícios advindos da sua prática frequente.  

 

Como síntese de todas as ideias explanadas neste subcapítulo ligado 

aos RReeccuurrssooss ou meios que a escola oferece para que os/as docentes exerçam 

da melhor forma a sua profissão, concluímos que, na generalidade, são 

insuficientes, inadaptados e limitadores da concepção prática da filosofia 

inclusiva.  

A insuficiência e desadequação dos materiais surgem em primeiro plano, 

seguido dos espaços reduzidos e da degradação das instalações, da ausência 

de serviços de apoio e, finalmente, de uma organização logística geral 

desapropriada. O/a professor/a tem muitas vezes que partir para o improviso e 

proceder ele próprio à construção e/ou adaptação dos materiais e dos espaços. 

Este quadro dificulta em larga medida a acção pedagógica dos/as 

educadores e a aprendizagem dos/as alunos/a com e sem NEE.  

 

4.3 - Formação 
 O presente subcapítulo subordinado ao tema da FFoorrmmaaççããoo dos 

diferentes agentes educativos (professores e funcionários) é abordado em 

várias questões, para além daquela que lhe é expressamente dirigida (cf. 

Anexo B - Questão nº 12).  
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tinuada, as ideias 

os docentes inquiridos remeteram para a distinção de duas subcategorias: 

imentos, experiência e sensibilidade estão na base dessas 

propos

 

imentos para 

ma adequada intervenção pedagógica a desenvolver junto dos/as alunos/as 

 dos/as professores/as de EF inquiridos responderam 

Esta categoria corresponde aos vários tipos de formação (inicial, 

especializada, continua) dos docentes e funcionários, e às competências de 

ensino e/ou às “ferramentas” que lhes permitem ser responsivos às 

necessidades educativas de cada aluno (Correia, 1999; Rodrigues, 2003). 

 No ponto anterior, já foi mencionado que esta categoria é entendida 

como desvantajosa para os/as alunos/as com NEE devido à generalizada falta 

de formação e preparação dos elementos da amostra para lidar com esses 

alunos, representando 2% da totalidade de desvantagens referidas (cf. quadro 

nº 20).  

 Quanto às dificuldades em lidar no contexto de aula com um/a aluno/a 

com DV incluído numa classe regular (cf. Anexo B - Questão de Resposta 

Aberta), advindas de uma falta de formação de base e con

d

ausência de conhecimentos (6%) e de preparação ou experiência nesse ramo 

(5%) (cf, quadro nº 26). Exceptuando um ou outro professor, nenhum teve 

contacto com este tipo de situação e sentem-se mal formados e preparados 

para lidar com um/a aluno/a DV inserido/a no seio de uma turma regular. A falta 

de conhec

ições. Consequentemente, os/as docentes referiram que, 

provavelmente, teriam que enriquecer a sua formação e os seus 

conhecimentos ao nível das Técnicas de Orientação e Mobilidade, estudar 

adaptações de exercícios para indivíduos com essa problemática e ler mais 

sobre o assunto.  

No que reporta à pretensão de frequentar acções de formação (cf. 

Anexo B - Questão nº 12), tendo em vista a expansão de conhec

u

com NEE, 78%

afirmativamente, e 22 % não evidenciaram vontade em especializar e actualizar 

a sua formação de base. 

  Desta forma, para as justificações das respostas SIM, foram criadas 6 

categorias (cf. Quadro nº 27). 
  

  

 - 135 -



                                                                                                                     Apresentação e Discussão dos Resultados 

QQuuaaddrroo  nnºº  2277.. Categorização das respostas SIM. 

Categorias f % 
Formação Inicial 3 7 
Conhecimentos 13 28 
Actualização/ Formação Contínua 14 30 
Intervenção Prática 12 26 
Interesse Pessoal 1 2 
Oportunidade 3 7 
Total ∑f=46 ∑%=100

 

 Através da observação do quadro acima apresentado, verificamos que a 

categoria 

fundamentações afir

AAccttuuaalliizzaaççããoo//FFoorrmmaaççããoo  CCoonnttíínnuuaa, é aquela que melhor representa as 

mativas dos profissionais de EF inquiridos da amostra. Isto 

é, 30% dos professores/as expressa o propósito de participar em acções de 

formação dada a importância de realizar um “acompanhamento constante das 

evoluções” e aprender “novas estratégias”. Acreditam que uma “actualização 

dos conhecimentos e estratégias” contribuem para que, no futuro, “saibam 

responder às necessidades dos alunos”. A importância de apostar numa 

“formação contínua e actualizada”, também auxilia os docentes a evoluírem do 

ponto de vista do saber fazer/aplicar e do pessoal e profissional.  

 Imediatamente a seguir a esta categoria, surgem outras duas com 

expressões estatísticas, importantes para justificar a resposta SIM: 

CCoonnhheecciimmeennttooss (28%) e IInntteerrvveennççããoo  PPrrááttiiccaa

regulares, torna-se imprescindível 

 (26%).  

 Relativamente à primeira, 13 indivíduos mencionaram que pretendem 

frequentar acções de formação, essencialmente para “enriquecer, aumentar e 

alargar o seu leque de conhecimentos”. Por outro lado, “dado o aumento da 

frequência de alunos com NEE nas turmas” 

proceder a “uma tomada de consciencialização21 deste tipo de pessoas”. No 

que reporta à IInntteerrvveennççããoo  PPrrááttiiccaa

 

har e ajudar esse tipo de alunos”.  

, uma formação contínua especializada, na 

opinião de 12 professores, poderá fornecer uma “preparação específica” 

conducente a uma melhoria das intervenções pedagógicas junto dos alunos 

com NEE, ou seja, “um bom desempenho profissional”. Os/as docentes

sentem-se “melhor preparados para trabal

                                                 
 Aqui a palavra “consciencializar” é entendida como todo o conhecimento imediato.  21
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 Em igual valor percentual (7%), aparecem as categorias FFoorrmmaaççããoo  

IInniicciiaall e OOppoorrttuunniiddaaddee2222

 Os indivíduos inquiridos referiram que “os conhecimentos adquiridos na 

sua formação inicial acerca da problemática da deficiência não foram 

suficientes” para esclarecer e desmistificar a questão de “como trabalhar com 

s docentes frequentam as acções de 

.  

essas populações”. Nesta medida, os/a

formação na tentativa de suprir as lacunas da sua formação de base.  

 Um mesmo número de profissionais inquiridos (3) revelaram que: 

“embora não seja uma questão que procure, se elas aparecerem [as acções de 

formação] e forem ooppoorrttuunnaass, aproveito-as. “O facto de se prever que a política 

de inclusão continua, justifica que assim nos preocupemos.” 

Por fim, apenas um professor (2%), justifica a sua posição afirmativa, 

por se tratar de uma “áárreeaa  ddee  sseeuu  iinntteerreessssee” ppeessssooaall.  
  

Das justificações às respostas NÃO, foram criadas 4 categorias (cf. 

Quadro nº 28). 
  

QQuuaaddrroo  nnºº  2288.. Categorização das respostas NÃO. 
Categorias f % 

Pertinência 3 33 
Término da Actividade 2 22 
Alunos com NEE - locais de aprendizagem próprios 1 11 
Investimento noutras áreas 3 33 
Total ∑f=9 ∑%=100 

 

Na sustentação de uma posição negativa, relativamente à vontade de 

participar em acções de formação ligadas ao tema das NEE e/ou actividade 

física adaptada, 33% dos sujeitos referiu que “não faz parte das suas 

prioridades”; “só será ppeerrttiinneennttee

 Um mesmo valor percentual, revela que este conjunto de professores 

prefere investir o seu tempo nnoouuttrraass  áárreeaass  ddoo  ssaabbeerr, por diversas razões: têm 
                                                

 se trabalhar com alunos com NEE, cuja 

deficiência não conheça ou não possua competência para incluir esses alunos”. 

Isto é, a sua participação estará dependente de uma necessidade 

circunstancial.  

 
22 OOppoorrttuunniiddaaddee: é a qualidade de ser oportuno, isto é, o indivíduo propõe-se a determinado empreendimento quando 
o achar conveniente ou a propósito (Costa e Melo, 1998).  
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consciência que possuem “lacunas maiores na sua formação” noutras áreas; já 

frequentaram a opção de Reeducação e Reabilitação, aquando a sua formação 

icial 

ativas. 

in académica; já participaram em acções de formação dirigidas a esta 

temática, ou porque preferem frequentar acções específicas da sua disciplina 

(EF).  

 Outros (22%), por estarem já em término da carreira, não perspectivam 

a possibilidade de virem a fazer parte integrante de tais iniciativas form

 Por fim, um indivíduo (11%), manifesta a sua posição afirmando que 

deveria “haver llooccaaiiss  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  eessppeeccííffiiccooss

ntes revelam uma 

eviden

o - razão pela qual 78% 

os e mentos da amostra espelham a pretensão de frequentar acções de 

formaç

a opção. Genericamente, os objectivos são: enriquecer e 

ctualizar os seus conhecimentos e métodos; suprir as lacunas da formação de 

ional.  

 D om C ), um dos pressupostos para o êxito da 

integraçã ormação do professor. Porém, muitos carecem da 

formaçã ria para enfrentar esse processo e responder 

s nece es especiais dos alunos que se encontra s sses ou 

assum

m muitos casos é que as falsas concepções e os mitos acerca 

 Assim, o sucesso da implementação do modelo inclusivo dependerá do 

 para estes alunos.” 
  

 A partir do que foi dito, concluímos que os/as doce

te falta de formação e de preparação para lidar com os/as alunos/as com 

NEE, em diversos pontos focalizados pelo questionári

d le

ão. Assim, 48% desses professores procurou enumerar as razões que 

sustentam ess

a

base; e melhorar o seu desempenho profiss

e acordo c orreia (1999

o/inclusão, é o da f

o e preparação necessá

à ssidad m na suas cla

irem uma maior responsabilidade (Cruickshank e Lovitt, 1983, citados 

por Correia e Cabral; 1999b; Kauffman, 1989; Nielsen, 1999). 

 Sem a formação necessária para responder às necessidades educativas 

destes alunos, não conhecendo muitas vezes a natureza dos seus problemas e 

as implicações que têm no seu processo educativo, os professores do ensino 

regular não lhes podem prestar o apoio adequado (Correia e Cabral, 1999b). O 

que se verifica e

dessas crianças estão tão enraizados que apenas podem ser ultrapassados 

através do conhecimento (Nielsen 1999). 

desenvolvimento de programas de formação para professores que promovam a 
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aquisição e o aperfeiçoamento das aptidões e competências de ensino de 

índole científica e pedagógica, para além da formação inicial, que lhes 

permitam ser responsivos às necessidades educativas de todas as crianças 

que tenham a seu cargo e capazes no desenvolvimento de atitudes positivas 

face à integração (Correia e Cabral, 1999b; Correia, 2003). 

e 

 inicial, 

speci lizada e contínua (Correia, Cabral e Martins, 1999). 

apresentados na formação 

 regular poderia 

á ser do tipo pós-graduação. “Esses 

Para isso, é necessário valorizar a oferta de oportunidades de 

desenvolvimento profissional. É neste ponto que o papel das instituições d

ensino superior é vital, e também, quando se justificar, do próprio Ministério da 

Educação, no que diz respeito aos vários tipos de formação:

e a

Em termos de formação inicial, continuamos a verificar que muitos 

cursos de formação de professores não desenvolvem a área das necessidades 

educativas especiais ou, por vezes, mesmo a omitem. Quando não é omitida, 

encontramos nos programas uma centração em casos de deficiência muitas 

vezes severos, que podem ter um efeito contrário ao que se pretende com a 

inclusão: esta formação “assusta” o futuro professor e acaba por lhe 

proporcionar fundamento para a sua dificuldade em aceitar casos com 

características semelhantes aos que lhe foram 

(Rodrigues, 2003). É por este motivo que os estudiosos desta matéria (Correia, 

1994; Mesquita e Rodrigues, 1994), são da opinião de que os cursos de 

formação inicial deviam conter pelo menos uma disciplina de Educação 

Especial, num regime de funcionamento preferencialmente anual e incluída dos 

anos terminais dos cursos, “e, até um estágio de, pelo menos, um semestre” 

(Correia, 1994, p. 50). Só assim, é que o professor do ensino

vir a adquirir um mínimo de aptidões necessárias para lidar com a criança com 

NEE, ou seja, o tipo de formação recebida permitir-lhe-ía identificar os casos 

em risco e intervir apropriadamente, com ou sem o apoio do professor de 

educação especial. Naturalmente que nos casos mais “graves” seriam 

encaminhados para o professor de EE e/ou para outros especialistas. 

Considerando este aspecto, então haverá necessidade de um outro tipo de 

formação mais especializada e que dever

programas poderiam ser oferecidos pelas Escolas Superiores de Educação e 
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pelas Universidades, devendo os mestrados e doutoramentos ser da 

responsabilidade exclusiva das Universidades” (Correia, 1994, p. 50). 

Há, no entanto, um outro tipo de formação que vai ao encontro das 

transformações radicais que se têm processado nos últimos anos na EE e que 

é a formação contínua (Correia, Cabral e Martins, 1999). Segundo Hunter 

(1999)

sário introduzir nas 

escola

, preparar convenientemente os profissionais para as novas funções e 

responsabilidades inerentes à prática inclusiva, exige a implementação de um 

modelo de formação contínua, consistente, planificado e seleccionado de 

acordo com a filosofia comum definida pela e para a escola. 

Para que o processo de integração vingue é neces

s os novos conhecimentos resultantes da investigação científica, bem 

como considerar as aplicações práticas adequadas, a fim de se incrementar a 

eficácia do trabalho do docente e, por conseguinte, a qualidade da educação. 

Aliás, estes aspectos devem traduzir-se nas preocupações das escolas, no que 

reporta à formação do seu pessoal de acordo com os objectivos educacionais 

por elas traçados. No caso da inserção de alunos com NEE no seu seio, esta 

formação torna-se praticamente obrigatória, sob pena de, se assim não for, 

assistirmos a prestações educacionais inadequadas para tais alunos (Correia, 

2003). 

Consequentemente, dada a complexidade da EE e tendo em conta os 

princípios em que ela se inspira (normalização, integração, individualização e 

atenção multidisciplinar), a formação continua deve dirigir-se a vários tipos de 

agentes educativos, entre outros: os educadores, os professores do 1.º, 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico, os professores do ensino secundário, os 

professores das escolas especiais, os intervenientes das equipas 

multidisciplinares e os auxiliares de acção educativa (Correia, Cabral e Martins, 

1999; Correia, 2003). Este tipo de formação permitir-lhes-ia perceber, 

minimamente, as problemáticas que os seus alunos apresentam, que tipos de 

estratégias devem ser consideradas e qual o papel a desempenhar pelas 

novas tecnologias nestes contextos (Correia, 2003). 

Concretamente no caso dos professores do ensino regular, essa 

formação prepará-los-ia para (Correia, Cabral e Martins, 1999): 
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• compreender como as incapacidades ou desvantagens afectam a 

aprendizagem ; 

• 

zação e gestão do 

 no próprio local onde o professor 

exerce

s. Frequentemente ainda, 

estas 

identificar as necessidades educativas e desenvolver experiências de 

aprendizagem prescritivas; 

• individualizar a educação; 

• compreender a situação emocional das crianças e jovens; 

• utilizar os serviços de apoio; 

• promover uma comunicação efectivas com os pais; 

• perceber o processo administrativo que leva à organi

ambiente de aprendizagem (ex.: a elaboração do PEI23, a elaboração de 

relatórios, etc).  

Quanto aos conteúdos a tratar, eles devem ser orientados por um 

objectivo comum relacionado com a especialização e/ou 

sensibilização/formação do professorado nas matérias respeitantes à EE, 

fundamentalmente naquilo que diz respeito à apresentação, actualização e 

aperfeiçoamento de métodos, técnicas e programas de intervenção 

respeitantes ao desenvolvimento pessoal e social da criança com NEE, com 

técnicas de avaliação, com adaptações curriculares, etc. 

A formação contínua deverá ter lugar

 a sua actividade e/ou numa instituição de ensino superior ou afim, 

“através de cursos de longa duração, jornadas de trabalho, mesas redondas, 

ciclos de conferências, colóquios, simpósios, congressos e seminários” 

(Correia, 1994, p. 51). 

Por último, a formação contínua deve ser planeada cuidadosamente e 

ter por base uma avaliação das necessidades dos profissionais envolvidos 

(Hunter, 1999). 

No entanto, e segundo Rodrigues (2003), verifica-se que as ofertas 

proporcionadas aos professores raramente se situam na realidade em que os 

seus problemas foram identificados. Assim, as formações são genéricas e não 

descem aos detalhes do estudo de casos concreto

formações não são fruto de uma necessidade sentida pelos professores 
                                                 
23 PEI – Plano Educativo Individualizado. 

 - 141 -



                                                                                                                     Apresentação e Discussão dos Resultados 

(o 

profissional”), mas sim pilotadas por necessidades exteriores. Muitos 

pro

em co sentar os seus reais e estruturais problemas 

- e não os reduzir a situações fortuitas inerentes à sua práxis -, da sua 

res n os alunos. 

s neste âmbito são que, apesar de tudo, a 

ofe  stão mais presentes 

nes s

freque

logo, p a realidade da escola (Rodrigues, 2003).  

ões aos serviços de 

educaç

 parte das suas prioridades (ou porque já obtiveram 

formaç

cluídos da escola regular. Contudo, a realidade é que esses 

alunos

que configuraria um modelo mais próximo do “desenvolvimento 

fessores têm, talvez por falta de hábitos, dificuldades em partilhar e reflectir 

njunto, dificuldades em apre

po sabilidade ou provocados por comportamentos singulares d

Deste modo, as “boas” notícia

rta da formação tem vindo a aumentar e que as NEE e

ta  formações. No capítulo das “más” notícias, estas formações não são, 

ntemente, pilotadas e motivadas pelas necessidades dos professores e, 

ouco centradas n

De qualquer das formas, parece consentâneo que os professores do 

ensino regular treinados em técnicas de integração podem naturalmente 

responder mais adequadamente aos alunos com problemas de aprendizagem 

ou de comportamento, por estes apresentarem necessidades educativas. 

Neste sentido, à medida que os professores adquirem mais competência para 

responder eficazmente a crianças com problemas na aprendizagem, melhoram 

os resultados da integração e decrescem as solicitaç

ão especial (Correia e Cabral, 1999). É por esta razão que 

questionamos a atitude de 22% dos/as docentes inquiridos, quando 

responderam negativamente à pretensão de actualizar a sua formação de 

base. Desse conjunto de professores, 12% procuraram justificar essa opção, 

referindo que: não faz

ão nessa área ou porque preferem investir noutras áreas do saber), 

estão prestes a deixar o ensino ou porque acreditam os/as alunos/as com NEE 

deveriam ser ex

/as encontram-se incluídos no ensino regular, observa-se uma acrescida 

responsabilidade dos/as docentes e demais intervenientes da comunidade 

escolar relativamente às suas intervenções e o conhecimento nunca se esgota. 

  

A FFoorrmmaaççããoo

estratégias (13%) indicadas pelos/as docentes para colmatar as suas 

, é ainda apontada como uma das mais importantes 
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dificuldades de intervenção junto dos/as alunos/as com NEE, particularmente 

com DV (cf. quadro nº 29). 

 
QQuuaaddrroo  nnºº  2299.. Categorização das respostas relativas às Estratégias

Categorias f % 
Adaptação dos conteúdos/exercícios da aula 18 11 
A  daptação de modalidades especificas da DV aos normovisuais 12 7
Organização da turma em grupos reduzidos 10 6 
Apoio e acompanhamento sistemático do aluno com DV 33 20 
Colocação de todos os elementos da turma com vendas 7 4 
Manutenção de silêncio durante a aula 2 1 
Adaptação dos materiais 12 7 
Adaptação das instalações 10 6 
Exploração e reconhecimento do espaço 5 3 
P 13 rocura de mais Formação 21 
C 7 ontactar os serviços de EE, centros e colegas entendidos 11 
Diálogo formativo 8 5 
Recorrer outras formas de comunicar com o aluno 8 5 
Aulas individualizadas 1 1 
Criatividade/boa vontade/coragem/improviso/empenho 6 4 
T  otal ∑f=164 ∑%≅100

 

 Como podemos constatar ao ser analisado o quadro nº 29, as 

estratégias propostas pelos/as docentes de serem adoptadas no sentido de 

serem ultrapassadas as dificuldades em lidar com um/a aluno/a com uma 

problemática específica (DV), são muito simples.  

 O aappooiioo  ee  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ssiisstteemmááttiiccoo  ddoo//aa  aalluunnoo//aa  ccoomm  DDVV foi o 

procedimento eleito pelos/as professores/as (20%), sendo imediatamente 

seguido da pprrooccuurraa  ee  oobbtteennççããoo  ddee  mmaaiiss  ffoorrmmaaççããoo (13%) e da aaddaappttaaççããoo  ddooss  

ccoonntteeúúddooss//eexxeerrccíícciiooss  ddaa  aauullaa

ento “personalizado e constante” durante a aula de EF. O/a 

profes

 (12%).  

 A primeira situação possui uma relação directa com a ideia transmitida 

pela expressão Ensino Individualizado, onde o/a professor/a procura fornecer 

uma atenção especializada ou individualizada a cada aluno/a, “personalizando 

o ensino (objectivos e competências)”, em função das suas características e 

necessidades.  

 Concretamente neste caso, o/a aluno/a com DV teria um 

acompanham

sor/a teria que usufruir da ajuda dos restantes alunos/as, os/as quais 

dariam indicações e auxiliariam o/a colega a participar nas diversas situações 
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de aprendizagem e a deslocar-se pelo espaço, com o intuito de controlar todas 

as suas acções. Esse acompanhamento permanente processar-se-ia ora de 

ma forma rotativa (destacamento de um ou dois alunos/as diferentes em todas 

 aluno/a responsável e com um 

o papel de “guia” do/a coleg m DV  

ro do que é gerido r 

égias a adoptar, es ifica qu  

cionará como companheiro mais 

com deficiência visual e que o irá guiar e apoiar. Esta 

 plano, “salvaguardar a integridade física do/a 

 de segurança. Por outro lado, 

 

lacionamento interpessoal e o sentido de partilha, bem como 

gual ro

 aceitação do aluno deficiente e aumentar a sua autoconfiança (Nielsen, 

99).

ua participação e apenas 

or da classe regular, a fim de assegurar 

eixa de ser centralizada apenas nesse/a aluno/a. 

u

as aulas), ora através da nomeação de um/a

perfil adequado para desempenhar a co  em

todas as aulas. Esta última opção vai ao encont  su po

Nielsen (1999), quando no conjunto de estrat pec e o

professor pode seleccionar um aluno que fun

próximo do aluno 

situação possibilita, num primeiro

aluno/a com DV” pelo incremento das questões

também fomenta “uma maior proximidade dos pares ‘normais’ com a DV,

promovendo “o re

relações de solidariedade”. O procedimento em causa irá i mente p mover 

a

19  

 É também sugerido que essa ajuda seja fornecida por aqueles/as 

alunos/as que “não participam de forma activa na aula”, isto é, que por 

determinadas razões estão dispensados da s

assistem à aula; por um funcionário ou mesmo por um/a outro/a docente de EF, 

“caso a problemática em causa seja profunda”. Nielsen (1999) acrescenta que, 

dependendo da problemática que o aluno apresenta, o professor de EE pode 

trabalhar em conjunto com o profess

que toda a assistência possível está disponível.  

 Assim sendo, através da “criação de certas rotinas” na turma, e sem que 

o/a professor/a descure das suas funções e obrigações perante o/a aluno/a 

com NEE, consegue-se “rentabilizar e gerir melhor o tempo de aula”, porque a 

intervenção pedagógica d

 Ficou explícito que o aprofundamento dos conhecimentos através da 

pesquisa de documentos ou literatura técnica específica, do seu estudo, e da 

participação em acções de formação na área da DV e das Técnicas de 
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Orientação e Mobilidade, se traduz como um dos meios mais eficazes para 

ultrapassar as dificuldades de intervenção nas aulas por parte dos/as docentes. 

 Um investimento que conduz a um maior entendimento da problemática 

(“graus de acometimento, cuidados a ter, o que fazer?, como fazer?”) e à 

descoberta de “metodologias adequadas”, de forma a “optimizar as 

capacidades/competências do/a aluno/a invisual”, a “inteirarem-se de jogos 

específicos e de como adquirir e trabalhar com os materiais próprios da DV”. 

 Por outro lado, o/a docente também “tentaria saber atempadamente qual 

seria o/a aluno/a; faria um reconhecimento, para saber as suas necessidades e 

qual o seu grau de aprendizagem, e se este seria adequado”.  

 Estes depoimentos são condizentes com a opinião de Nielsen (1999), 

quando menciona que os educadores rogam que lhes sejam facultados mais 

dados acerca de problemáticas específicas. Particularmente, exaltam a 

necessidade de adquirir conhecimentos relativos à condição do aluno colocado 

numa classe regular, os quais podem, em grande parte, ser fornecidos pelo 

professor de EE. A obtenção de informações respeitantes às actuais 

idades físicas e educativas do 

tenham tido este tipo de alunos, indivíduos com a mesma deficiência, 

competências do aluno, bem como as que dizem respeito aos objectivos 

estabelecidos para o mesmo e aos seus pontos fortes e fracos, também se 

afiguram como relevantes. Torna-se ainda pertinente o professor verificar os 

registos médicos e escolares dos alunos alvo da inclusão.  

 Assim sendo, este conjunto de informações servirá como orientação 

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

que diz respeito ao ambiente na sala de aula, quer no que concerne à adopção 

de estratégias que melhor respondam às necess

aluno, com o objectivo último de ir ao encontro dos objectivos educacionais do 

mesmo. 

 Nesta medida as palavras-chave são: estudo, pesquisa, investigação, e 

formação. 

 O estabelecimento de contactos com diversas entidades como “técnicos 

especializados, os responsáveis das equipas de apoios educativos das 

escolas, professores do EE, colegas com experiência nesta área ou que já 
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instituições e centros de apoio ao DV”, seriam uma das formas apontadas 

pelos/as docentes para obter mais informação a fim de: “entender e possibilitar, 

de forma acertada, contextos adaptados às suas reais necessidades”/ 

“perceber quais as ajudas que poderiam ser facultadas no sentido de ir ao 

‘encontro’ do aluno, concretamente na disciplina de EF”/ e “arranjar soluções 

para esta situação” (7%). Esses contactos seriam “muito próximos e 

frequentes”. A autora Nielsen (1999) também reflecte sobre este assunto 

tituições, que 

ou um terapeuta, 

licita

 alunos com NEE.  

guns conteúdos do programa, as estratégias, e organizar as aulas 

referindo que, por vezes, o professor tem a necessidade de obter informação 

mais detalhada acerca de uma problemática necessitando de entrar em 

contacto directo com uma certa instituição, ou um conjunto de ins

o poderão ajudar nesse sentido. Os próprios professores da área da EE 

também podem orientar os professores das classes regulares, no que diz 

respeito a estratégias a usar com alunos com NEE (Alper et al., 1995).  

 Neste sentido, depreendemos que a educação de alunos com NEE 

representa um esforço de equipa24 que deve ser marcado pela partilha e pela 

colaboração (Nielsen, 1999). Os alunos com NEE precisam, muitas vezes, de 

usufruir de um conjunto de serviços especializados, pelo que os professores da 

classe regular devem relacionar-se, sempre que possível, com os professores 

de EE e com outros profissionais de educação, como por exemplo, com um 

psicólogo, um médico, um técnico de serviço social 

so ndo um ou vários destes profissionais, para obter informações e apoio 

(Nielsen, 1999; Correia, 2003). Os mesmos autores referem que, em geral, 

todos esses serviços existem na própria escola, ou são passíveis de serem 

solicitados através da área escolar. Por fim, para prestar assistência ao 

professor, estão igualmente disponíveis várias organizações concebidas para 

apoiar os

A presença de um/a aluno/a com DV numa turma regular, implica 

“adaptar al

em função das suas possibilidades e capacidades já desenvolvidas”. Ou seja, 

                                                 
24 A autora Nielsen (1999), denomina de Equipas de Colaboração, o conjunto de profissionais cujos esforços são 
reunidos para satisfazer as necessidades educativas dos/as alunos/as com problemáticas específicas, com o fim de 
maximizar o seu potencial, sendo constituídas por: um professor de educação especial, o psicólogo da escola, um 
assistente social, um patologista de fala, um terapeuta físico, um terapeuta ocupacional, outros profissionais e 
consultores, o director da escola e os pais. Designação que equivale à da Equipa Multidisciplinar e à dos Serviços de 
Apoio Especializados, apontados por Correia (1999 e 2003). 
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no âmbito da disciplina de EF, os/as docentes nos seus depoimentos referem 

que, provavelmente, teriam que “criar situações de aprendizagem facilitadoras 

e/ou exercícios alternativos, diferentes e especificamente dirigido ao/à aluno/a 

com NEE, ou até mesmo adaptar modalidades preexistentes”. Isto porque, 

partilham da opinião que “nas modalidades individuais o/a aluno/a poderia 

integrar as actividades, mas no caso das modalidades colectivas seria difícil, 

obrigando a criar jogos adaptados em que o/a aluno/a pudesse participar.”  

 Nesta perspectiva, os/as professores/as concordam que o objectivo 

geral de cada exercício deverá ser o mesmo para todos os alunos/as, bem 

como a sua participação nas actividades. Apenas quando necessário e 

oportuno, separar o/a aluno/a com DV do restante grupo-turma. Estas ideias 

encontram-se patentes nos seguintes registos: 

“ (…) teria que escolher sequências metodológicas que, sempre que possível, 

 aprendizagem do aluno. Isto representa um 

cresce

1999).  

pudessem satisfazer os objectivos de todos os alunos.” / “Adaptar os exercícios 

a este aluno nunca menosprezando os interesses dos colegas. Sempre que 

necessário realizar tarefas diferentes para ele, mas sempre dentro do objectivo 

geral do exercício que os outros colegas têm que realizar.”/ “Tentaria adaptar 

os exercícios às capacidades desse aluno, sem prejudicar os colegas, de forma 

a motiva-lo para a prática desportiva.” / ”(…) prepararia todas as aulas tendo 

em atenção todas as adaptações necessárias para que pudesse exercitar 

todas as tarefas em simultâneo com os colegas. “ Conclui-se, então, que o 

currículo definido para estes alunos poderá apresentar pontos de contacto com 

o que é estabelecido para todos os restantes alunos. No entanto, o professor 

da classe regular terá de alterar as estratégias a que recorre, bem como o ritmo 

de ensino, os conteúdos e os métodos de avaliação, de forma a responder às 

necessidades especiais de

nte desafio para os professores, uma vez que passa a ser da sua 

responsabilidade a promoção de experiências de aprendizagem que não só 

sejam bem sucedidas, como também o sejam para todos os alunos. (Nielsen, 

Porém, independentemente das tarefas serem levemente ou 

completamente “adulteradas”, os objectivos são: “promover actividade física e 
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movimento neste tipo de população”; “motiva-los para a prática desportiva”; 

“desenvolver a sua condição física”; e ainda, participar na aula com segurança, 

sem risco de lesão”. 

Por outro lado, o ajustamento dos conteúdos da aula poderia ser feito de 

forma inversa. Isto é, em vez de as actividades comummente organizadas e 

aplicadas às características dos alunos ditos ‘normais’ serem adaptadas aos 

seus pares com NEE, poderiam ser programadas tendo em conta as 

om a mesma importância, em termos percentuais (7%), foram 

enume

particularidades dos “desportos adaptados para invisuais”, nos quais os 

restantes alunos participariam (7%).  

A “utilização de jogos específicos da problemática em causa e até 

mesmo a substituição das modalidades tradicionais por outras mais específicas 

no âmbito da DV, de que é exemplo o Goalball”, corresponde a uma estratégia 

que possibilita que os normovisuais contactem com novas realidades, 

exercitem a sua orientação espacial, a memória auditiva, e outros sentidos 

como tacto. Situação que se traduz como “enriquecedora para todos (ao 

conduzir a uma integração social eficaz) e especialmente motivadora para 

esse/e aluno/a [com NEE]”.  

Alguns docentes chegam mesmo a dar exemplo de actividades 

susceptíveis de serem utilizadas nas aulas: “Faria jogos onde predominasse a 

escuridão. Exercícios de equilíbrio, tempo de reacção, coordenação, ritmo, 

etc.”/ “O Jogo das cadeiras: todos os alunos com vendas, teriam de tactear as 

cadeiras para se sentarem quando a música parasse. Aqui trabalha-se o 

sentido auditivo, memória (onde estão as cadeiras) e o tacto.”/ “Também 

adaptaria o Goalball aos normovisuais (jogos em campos pequenos, só dois 

em cada baliza). “/ ”Jogos com bolas com guizos.” 

Neste sentido, levar os alunos sem NEE a participar em actividades em 

que são simuladas várias problemáticas dá-lhes oportunidade de melhor 

compreender os problemas que um aluno com NEE tem de enfrentar (Nielsen, 

1999) 

C

radas mais duas estratégias: a adaptação de materiais, e o contacto 
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com os serviços de EE, centros, e colegas entendidos/as, esta última já acima 

desenvolvida.  

 Tal como já tem vindo a ser mencionado, “as escolas apresentam 

limitaç

ores sonoros, de que são exemplo as 

bolas 

ções também são consideradas como estratégias 

fundam

r deve criar as condições 

neces

cia visual poderem unicamente necessitar de trabalhar com algum 

materi

ões ao nível dos recursos materiais em geral”. Contudo, a inserção de 

população especial no contexto educativo regular, implica a necessidade de 

serem tomadas algumas providências, nomeadamente “a adaptação, aquisição 

ou compra de material “adaptado, adequado, específico às necessidades dos 

diversos alunos com NEE”. Neste caso em particular, a “aquisição de material 

ou dispositivos providos de sinalizad

com guizos, é fundamental”. Na impossibilidade da escola colocar à 

disposição esse tipo de material, os/as docentes partiriam para o “improviso”: 

“bolas envoltas em plásticos”, “marcação das pistas com cones altos”, 

“utilização de coletes com guizos, cuja frequência sonora varia de equipa para 

equipa”, entre outros. 

 Consequentemente, “a preparação do espaço é sem dúvida um aspecto 

importante a fim de ser garantida a segurança do/a aluno/a com DV” (6%). Isto 

é, as adaptações das instala

entais para que a leccionação decorra da melhor forma. A “identificação 

e eliminação prévia do maior número de barreiras, deixando o espaço livre de 

obstáculos, a marcação daquelas que não podem ser removidas e o cuidado 

na disposição do material a ser utilizado na aula”, encontram-se entre esses 

procedimentos. É também referido, que o ideal seria que “a aula decorresse 

num horário em que o espaço só estivesse ocupado por essa turma, com 

objectivo de o barulho ser minimizado”. 

 Em suma, o professor da classe regula

sárias que permitam assegurar a fácil transição destes alunos para uma 

classe regular. Por vezes, o equipamento do espaço de aula pode ter que ser 

alterado, para receber os alunos com NEE. E, apesar de alguns alunos com 

deficiên

al adaptado, outros podem precisar do apoio de dispositivos especiais. 

Nesta medida, antes de o aluno transitar de um meio restritivo para a classe 
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regular, devem ser tomadas medidas que assegurem a existência dos 

dispositivos de que o mesmo necessita (Nielsen, 1999).  

ração motora acrescida.  

er desenvolvido; e ensinar as noções 

informação de carácter geral acerca da sua problemática, de forma a permitir 

 A estratégia de organizar a dinâmica da aula em grupos reduzidos (6%), 

fornece ao/à professor/a a possibilidade de observar e acompanhar a turma 

eficazmente, pois “cada grupo seria responsável pelo/a aluno/a com DV numa 

parte da aula, enquanto o professor está com os outros”. Por seu turno, a 

interacção positiva entre alunos com e sem NEE depende da atitude do 

professor e da sua capacidade para promover um ambiente educativo positivo. 

Uma forma de o conseguir reside no recurso à aprendizagem cooperativa, 

propiciadora de interacções em pequenos grupos (Nielsen, 1999). 

 O trabalho individualizado com esse/a aluno/a dentro e, especialmente, 

fora do horário curricular, seria importante para o desenvolvimento harmonioso 

da sua condição física e para se sentir ao nível dos colegas na aula conjunta, 

advinda de uma prepa

 Com uma importância percentual de 5%, surgem as estratégias 

denominadas de diálogo formativo e recurso a outras formas de comunicar com 

o aluno DV.  

Quanto à primeira, alguns docentes acham importante que seja 

realizada “uma prévia troca de impressões com os restantes elementos da 

turma, no sentido de os sensibilizar a colaborarem e acompanharem esse/a 

aluno/a nas aulas”. Neste sentido, torna-se pertinente “ensinar algumas 

técnicas de apoio e cooperação; incutir determinadas regras para colaborarem 

com o trabalho do/a colega portador de deficiência; transmitir alguns 

conhecimentos acerca do trabalho a s

básicas e cuidados a ter” ao se relacionarem com indivíduos DV, tendo em 

conta as suas características.  

Este procedimento é apoiado e enriquecido pelas reflexões de Nielsen 

(1999). Para esta autora, antes da colocação de um aluno com NEE na classe 

regular, devem ser transmitidas aos restantes alunos informações precisas 

acerca da problemática do aluno em questão. Apesar de nunca dever ser 

esquecido o direito à privacidade que o aluno tem, o professor deve facultar 
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que os restantes alunos ultrapassem quaisquer medos ou alterem concepções 

incorrectas que possam ter. Estes alunos devem pois ter consciência tanto dos 

mos.” Neste 

a. Isto porque, o processo de 

 todos os que nele estejam envolvidos. Deste modo, para ter 

sucess

ente pela via sonora”. 

 

pontos fortes como das limitações de um aluno com uma dada problemática. 

Deve também ser dada a oportunidade de tomarem contacto com a biografia 

de indivíduos com NEE que alcançaram sucesso. Para tal, existem 

variadíssimos livros, filmes e outros materiais audiovisuais que retratam a vida 

de indivíduos que ultrapassaram a sua condição. 

Este diálogo também pode ocorrer entre o/a docente do ensino regular e 

o/a professor/a do EE: “procurar um contacto mais próximo com os 

responsáveis do EE para pedir conselhos e orientações aos mes

aspecto, Nielsen (1999) vai mais longe, ao afirmar que para que a inclusão de 

um aluno na classe regular se revele adequada, é essencial que tenham lugar 

reuniões entre os administradores/gestores e todos os educadores 

responsáveis pela educação do aluno em caus

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

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

por parte de

o, deve ser marcado pelo esforço cooperativo colectivo.  

 Na comunicação com o/a aluno/a DV, seria privilegiada uma “linguagem 

verbal cuidada e descritiva”, bem como uma “linguagem de natureza sensitiva 

(o tacto)”. Isto é, “durante a explicação das tarefas seria promovido um 

contacto físico docente/aluno/a ou par/aluno/a, recorrendo-se à manipulação 

corporal para que o/a DV perceba o exercício/movimento ou acção motora 

pretendida”. Assim sendo, faz sentido efectuar-se “um acompanhamento verbal 

constante, uma vez que a compreensão dos conteúdos por parte desse/a 

aluno/a se processa essencialm

Nesta via de sensibilização e consciencialização dos/as alunos/as ditos 

‘normais’ face ao contacto com realidades e formas de estar diferentes, a 

“colocação de todos elementos da turma com vendas (4%) ou com óculos de 

natação cujas lentes são preenchidas com algodão em rama”, privatiza-os do 

sentido da visão. Esta situação conduz a que se apercebam das dificuldades 
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sentidas pelo/a seu colega DV e, fundamentalmente, coloca toda a gente em 

igualdade de circunstâncias aquando a realização das tarefas da aula. 

 Nielsen (1999) menciona ser necessário que os alunos da classe regular 

tenham consciência das dificuldades inerentes às deficiências visuais. Desta 

forma, tal como o proposto pelos/as docentes, a autora concorda com a 

realização de simulações que permitam aos alunos sentir essas dificuldades. 

Assim, sugere o mesmo exemplo dado pelos elementos da amostra deste 

estudo

amente a este 

da sua auto-estima. Por 

educativo tem um enorme impacto, tanto nos alunos com NEE como em todos 

, isto é, que os alunos coloquem vendas feitas de diferentes materiais. 

Os materiais mais opacos simularão a cegueira total, enquanto os outros 

materiais menos opacos poderão simular diferentes graus de percepção visual. 

Para perceber os problemas associados à falta de visão periférica, os alunos 

podem, por exemplo, usar um tubo dos que acompanham o papel para uso 

doméstico. A visão em túnel pode ser demonstrada, tentando ver através de 

um papel com um pequeno orifício.  

Por outro lado, o sucesso da prática da inclusão reside “na coragem, na 

criatividade, na boa vontade, na capacidade de ensinar e de improvisar, na 

entrega e empenho pessoal, bem como na transmissão de uma atitude positiva 

ao/à aluno/a com DV” por parte dos/as docentes (4%). Relativ

último aspecto, no decorrer do processo de inclusão de alunos com NEE nas 

classes regulares, o professor não só lhes deve transmitir sentimentos positivos 

como deve também revelar-lhes afecto. Esta preocupação torna-se 

especialmente importante quando sabemos que as atitudes do professor são 

rapidamente detectadas e adoptadas pelos restantes alunos. Por outro lado, o 

tipo de discurso adoptado pelo docente quando faz referência ou comunica 

com alunos com NEE pode transmitir atitudes negativas em relação a estes e, 

consequentemente, pode entravar o desenvolvimento 

essa razão, o professor deve evitar o uso de quaisquer expressões que 

possam ter uma conotação negativa, como por exemplo: sofrimento, 

infelicidade, estropiado, deformado, doente, maçador, espástico, que remetem 

para condições de isolamento, de abandono pela sorte ou para o facto de o 

aluno parecer ter sido amaldiçoado, sendo alvo de pena. Desta forma, o meio 
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os outros, razão pela qual a criação de um ambiente positivo e confortável é 

essencial para que a experiência educativa tenha sucesso e seja gratificante 

obilidade e a orientação (Nielsen, 1999). 

para todos os alunos (Nielsen, 1999). 

A exploração e reconhecimento do espaço de aula (3%), permite que o/a 

aluno/a DV “se sinta à vontade, adquira autonomia na sua deslocação e 

participe mais adequadamente nas aulas”. Neste sentido, “uma visita guiada às 

instalações da escola, particularmente às utilizadas pela disciplina de EF 

(balneários, arrecadações de material, pavilhões e espaços exteriores), é 

fundamental para que o/a aluno/a DV consiga idealizar mentalmente a 

estrutura arquitectónica da escola, decore trajectos e se oriente.  

 Esta estratégia, apesar de expressar um peso percentual diminuto no 

conjunto de todos os procedimentos enumerados pelos/as docentes, é das 

mais importantes, na medida em que, duas das grandes preocupações dos 

alunos com deficiência visual são a m

Deste modo, o aluno com deficiência visual deve ser encorajado a 

familiarizar-se com a disposição do espaço de aula, ou seja, com o seu 

ambiente físico, sem a presença dos restantes alunos. Depois de tal acontecer, 

não devem ter lugar quaisquer tipo de alterações, sem que primeiro o aluno as 

reconheça fisicamente. Isto porque, o conhecimento prévio do espaço físico 

circundante ajudará o aluno a adaptar-se e a sentir-se confortável e seguro na 

sala de aula (Nielsen, 1999). 

Por último, são mencionadas as estratégias denominadas de 

manutenção do silêncio durante a aula e aulas individualizadas, ambas com um 

valor percentual de 1%. O que nos leva a crer que são as menos importantes 

na totalidade de procedimentos propostos pelos/as docentes.  

Dado que, a comunicação com o/a aluno/a DV, se processa 

essencialmente através do canal sonoro, é imprescindível “obrigar a turma a 

fazer o máximo de silêncio possível”.  

Finalmente, como apoio específico à disciplina, as aulas 

individualizadas, seriam uma proposta a ser feita aos elementos do Conselho 

Executivo da escola. Neste âmbito, as informações relativas aos trabalhos e 

aos projectos solicitados devem ser transmitidas aos professor de EE, o qual, 
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por sua vez, poderá também proporcionar um apoio suplementar ao aluno e, 

desta forma, aumentar as suas oportunidades de ser bem sucedido (Nielsen, 

1999).  
 

 Pelo exposto, podemos concluir que os/as educadores sempre 

recorreram a múltiplas e variadas estratégias de ensino de forma a dar 

resposta às necessidades dos seus alunos/as. Porém, quando alunos/as com 

NEE são integrados numa classe regular torna-se necessário estabelecer e 

implementar estratégias suplementares (Nielsen, 1999). E, apesar dos/as 

docentes expressarem sentimentos de incapacidade ou de insegurança 

 

investi

outras, ou seja, para que uma tenha sucesso 

depen

a amostra deste 

estudo

ctos práticos da aula e do seu 

desen

relativamente ao desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem 

adequadas (Correia e Cabral, 1999b), a maioria desses procedimentos são 

fáceis de serem concretizados, individualmente, pelo/a professor/a da classe 

regular. Outros, requerem o auxílio de profissionais de diversas áreas e de um

mento da escola. Particularizando para o/a aluno/a com DV, o/a 

professor/a deve, acima de tudo, proporcionar um ambiente confortável e 

seguro e deve promover um relacionamento positivo entre esse aluno/a e os 

companheiros (Nielsen, 1999).  

 A grande maioria das estratégias propostas pelos/as docentes 

assemelham-se àquelas reflectidas na literatura, além de estarem muito 

relacionadas umas com as 

de do grau de concretização da outra. Contudo, preocupamo-nos em 

expô-las de acordo com a ordem de importância percentual decrescente 

expressada pela análise indutiva dos dados, de forma tornar visível as 

consideradas mais e menos importantes para os/as docentes d

. 

  

 Ainda no campo dos aspe

volvimento, os/as docentes facultaram dados que nos possibilitam tecer 

algumas considerações relativamente às formas de participação na aula, 

comummente utilizadas pela presença de alunos/as com NEE.  
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QQuuaaddrroo  nnºº  3300.. Categorização das Formas de Participação. 

Categorias f % 
Participação sem limites 24 22 
Participação somente em algumas actividades 28 26 
Participação em todas as actividades, com adaptações 41 38 
Dispensa ocasional da aula 5 5 
Dispensa permanente da aula (atestado médico) 5 5 
Outra(s) – Trabalho Individual 4 4 
Total ∑f=107 ∑%=100 

 

De todas as formas de participação enumeradas no questionário, a 

elegida pela grande maioria dos/as profissionais de EF que colaboraram neste 

estudo foi a Participação em todas as actividades, com adaptações (38%).  

As Participação somente em algumas actividades (26%) e a Participação 

sem limites (22%), também parecem ser as mais utilizadas pelos/as docentes. 

Aparecem em menor destaque as formas de participação relativas à Dispensa 

ocasional da aula (5%) e à Dispensa permanente da aula (5%), por 

apresentação de um atestado médico.  

Alguns professores/as também acrescentaram a importância de realizar 

um Trabalho individualizado (4%) com os/as alunos/as com NEE incluídos nas 

suas turmas, fora do tempo estipulado para a leccionação das suas aulas.  

Para cada uma destas formas de participação, foram atribuídas vários 

tipos de NEE (cf. Quadro nº 31). 
  

QQuuaaddrroo  nnºº  3311.. Relação entre as formas de participação na aula e o Tipo de NEE. 

Categorias Tipos de NEE f % 
Deficiência Visual 1 4 

Deficiência Auditiva 4 14 
Deficiência Motora 5 18 
Deficiência Mental 4 14 

Dificuldades de APZ 13 46 

Parti

 

cipação sem limites 

Outros 1 4
 ∑f=28 ∑%=100 

Deficiência Visual 6 15 
Deficiência Auditiva 2 5 
Deficiência Motora 17 43 Parti  em algumas actividades cipação somente Deficiência Mental 9 23 
Dificuldades de APZ 3 8 

Outros 3 8 
 ∑f=40 ∑% ≅100 

Deficiência Visual 9 13 
Deficiência Auditiva 7 10 
Deficiência Motora 20 29 
Deficiência Mental 15 22 

Dificuldades de APZ 9 13 

Parti

Outros 8 12 

cipação em todas as actividades, com adaptações 

 ∑f=68 ∑% ≅100 
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Deficiência Motora 2 67 Dispen Deficiên  Mental 1 33 sa ocasional da aula cia
 ∑f=3 ∑% =100 

Deficiê Visual 1 50 ncia Dispensa per
iê ental 1 50 

manente da aula (atestado médico) 
Defic ncia M

 ∑f=2 ∑% =100 
Deficiên  Visual 1 50 ciaOutra(s) – Tr
Deficiên  Mental 1 50 

abalho Individual 
cia

 ∑f=2 ∑% =100 
 

Ao observamos o quadro nº 31, de imediato constatamos que existe 

apenas uma forma de participação nas aulas isenta de qualquer tipo de 

entraves, na qual as dificuldades de aprendizagem sobressaem; e cinco outras 

formas

 participação na aula denominada de 

partici

tas: 

partici

spensa ocasional da aula. Interpretamos esta 

iversidade de opções como sendo a resposta dos/as docentes aos diferentes 

pressar, ou como sendo 

aquelas que já experimentaram face a essa problem

A deficiência auditiva não é destacada em  for as de

participação enumeradas, mas encontra-se ligada preferencialmente, à

participação sem limites (14%), seguida da participação em todas as

actividades, com adaptações (10%) e, finalmente temos a participação

%).  

 Relativamente às três últimas formas de na la de

natureza limitada (dispensa ocasional da aula, dispensa permanente u

trabalho individual), dado ao reduzido número de respostas que lhes tão

 de NEE), ente ando

 de participação na aula todas elas com limitações, onde a deficiência 

motora se destaca como a problemática mais impeditiva.  

Nesta medida, concluímos que as dificuldades de aprendizagem 

correspondem à problemática que, segundo os elementos da amostra deste 

estudo, melhor se associa à forma de

pação sem limites. Por seu turno, a deficiência visual e as perturbações 

no espectro do autismo (“outros”), são as que menos se coadunam. 

 A deficiência motora é elegida em três formas de participação distin

pação somente em algumas actividades, participação em todas as 

actividades com adaptações e di

d

graus de acometimento que esse tipo de NEE pode ex

ática. 

 nenhuma das m  

 

 

 

somente em algumas actividades (5

 participação au  

 da a la, 

 

associadas (frequência numérica dos tipos  matematicam  fal , 
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não é possível retirar conclusões efectivas dos dad fect r uma

análise mediante os dados obtidos.  

ões podem se O fa  de a

participação serem apenas ass ipos NE

sugere: (1) que essas forma de participação fo os ad

pelos/as docentes até à data; (2) que os/as poucos/as docentes que tiveram 

neces

 nº 31, constatamos 

que: ta

cia visual, 

 

os. Resta-nos e ua  

 Deste modo, várias interpretaç r realizadas. cto  

essas três formas de ociadas três t   de E, 

s ram as men utiliz as 

sidade de recorrer a essas formas de participação, fizeram-no apenas 

com a deficiência motora, mental e visual; (3) que essas problemáticas não 

colocam tantos impedimentos quanto isso; (4) ou que, pelo contrário, são as 

que causam mais problemas.  

 Partindo da hipótese dois e analisando o quadro

nto a deficiência visual como a deficiência mental são associadas a uma 

dispensa permanente da aula de EF pela apresentação de um atestado médico 

ou a um trabalho individualizado, ambas apresentando um valor de 50%. 

Porém, em determinadas circunstâncias os/as docentes já adoptaram ou 

pensam ser viável utilizar outras formas de participação com deficiên

consoante o seu grau de severidade: participação somente em algumas 

actividades (15%), participação em todas as actividades, com adaptações 

(13%) e participação sem limites (4%). O mesmo se passa com a deficiência 

mental, verificando-se apenas uma oscilação nos valores: 23%, 22% e 14%, 

respectivamente. 

 

Ao realizarmos um balanço deste subcapítulo ligado ao tema da 

FFoorrmmaaççããoo, salientamos que é evocado praticamente em todas as respostas 

aos assuntos focados no instrumento de recolha de dados. 

 É maioritariamente associado a uma ausência de formação e 

preparação para lidar com os/as alunos/as com NEE no contexto escolar 

regular. Este quadro conduz a um leque de desvantagens, preferencialmente 

para o/a aluno/a com NEE, e a dificuldades de intervenção. Por seu turno, 

também poderá colocar em causa a aceitação harmoniosa desses alunos/as 

devido às preconcepções estabelecidas a seu respeito que só podem ser 

desmistificadas através do conhecimento. 
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 Assim sendo, podemos afirmar que a FFoorrmmaaççããoo deverá ser o factor mais 

limitador do sucesso da prática inclusiva. Daí que, uma grande maioria dos/as 

docentes inquiridos concorde ser fundamental participar em acções de 

formação para enriquecer e actualizar os seus conhecimentos. Esse acréscimo 

de informação deverá ser o mais possível especializada (ex.: formação em 

Técnicas de Orientação e Mobilidade). Ler e estudar mais sobre esse assunto, 

também é considerado como uma estratégia para suprimir as dificuldades. 
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5. Conclusões 
 
 Cientes que ao presente capítulo intitulado de conclusões é atribuída a 

função de fazer um balanço, numa síntese, de todo um itinerário de 

investigação, tentaremos expor a totalidade de constatações e conhecimentos 

gerais que surgiram a partir dos resultados do presente estudo. 

 O conteúdo das páginas que se seguem corresponde apenas a um 

rmino de uma tarefa de natureza académica, a partir da qual serão, 

certamente, despoletados um conjunto de inquietantes questões, interesses, 

ideias, hipóteses, uma vez que o assunto aqui desenvolvido ainda é 

considerado como findável.  

 Por outro lado, salientamos que não se pretende que as conclusões 

deste estudo sejam generalizadas a outros contextos, mas sim comparadas 

com resultados de outros, com o intuito de identificar e contrastar as próprias 

subtilezas e matrizes que constituem a variabilidade contextual. Se tal ocorrer, 

poder-se-ão desenvolver marcos conceptuais que conduzirão a um sentimento 

de conhecimento cumulativo e de compreensão teórica (Silva, 2005).   

  

Assim sendo, considerando os três grandes temas do presente estudo e 

os/as protagonistas envolvidos/as, salientamos os seguintes aspectos 

conclusivos: 

 

No que respeita ao tema da AAcceeiittaaççããoo: 

- A maioria dos/as docentes (85%) percepcionam que os/as alunos/as 

com NEE são socialmente aceites pelos elementos da comunidade escolar 

(professores, funcionários e alunos). Entendem que as escolas estão 

minimamente preparadas para receber alunos/as com NEE e verificam uma 

aceitação, receptividade, protecção, apoio, “boa vontade” e um incremento das 

preocupações e responsabilidades de todos. 

- Aqueles/as docentes que partilham da opinião de que esses/as 

alunos/as ainda não são devidamente aceites no ensino regular (14%), 

té

 - 159 -



                                                                                                                                                                          Conclusões 
 
 

defendem que a “boa vontade” não chega, é necessário criar e adaptar as 

ondições de trabalho e eliminar as diferenciações de comportamento. c

 

Relativamente aos RReeccuurrssooss

lização do seu 

essário proceder a um maior investimento, pois 

pelos/as 

s apresentam uma expressão significativamente inferior. Na 

genera

l desapropriada (número elevado de alunos por turma; três turmas 

 funcionar em simultâneo no mesmo espaço físico – pavilhão de EF; 

a). 

 (físicos, materiais, humanos e organizacionais): 

- A maioria dos/as docentes (64%) partilha a opinião de que as escolas 

não reúnem as condições necessárias para a planificação e rea

trabalho junto dos/as alunos/as com NEE, comprometendo significativamente a 

implementação da filosofia inclusiva. Mesmo aqueles/as docentes que 

consideram que as instituições educativas apresentam as condições mínimas 

de trabalho (29%) e os que expressam algumas dúvidas (7%), acabaram por 

revelar que, de facto, é nec

existem muitas limitações.  

- Os recursos materiais e as condições das instalações são 

considerados pelos/as docentes como os maiores entraves à recepção de 

alunos/as com NEE - insuficiência, inadaptação e degradação, são as 

características que lhes estão associadas. 

- Os recursos humanos e organizacionais também são focados 

docentes, ma

lidade, observam uma ausência de serviços de apoio ao/à professor/à 

do ensino regular e ao/à aluno/a com NEE, bem como uma organização 

logística gera

a

inadequação da gestão do tempo de aul

 

Quanto ao tema subordinado à FFoorrmmaaççããoo

s dados verificamos que estes/as 

docent

: 

- Apesar da maioria (60% a 64%) dos/as docentes, numa primeira 

instância, ter afirmado possuir os conhecimentos e a preparação para trabalhar 

com os/as alunos/as com NEE, concluímos exactamente o inverso. Ao longo 

de todo o processo de análise e discussão do

es revelam uma evidente falta de formação e de preparação para lidar 

com esses/as alunos/as.  
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- Este quadro espelha a razão pela qual 78% dos elementos da amostra 

têm a pretensão de frequentar acções de formação com o intuito de: enriquecer 

e actualizar os seus conhecimentos e métodos; suprir as lacunas da formação 

s, funcionários e gestores escolares, carecem dos 

conhec

vidos pelas instituições do ensino 

superio

o que reporta às vantagens que os/as alunos/as com NEE usufruem do 

 regular, os/as docentes entendem 

que: 

al, a aquisição de novas amizades, a participação 

de base; e especializar-se e melhorar o seu desempenho profissional. 

- Aqueles/as que não tencionam elevar a sua formação e/ou 

especializar-se na área das NEE (22%), referem que não faz parte das suas 

prioridades, uma vez que já obtiveram formação nessa área e preferem investir 

noutras áreas do saber; estão prestes a deixar o ensino; ou porque acreditam 

que os/as alunos/as com NEE deveriam ser excluídos da escola regular.  

- A formação, ou melhor, a sua falta, é sem dúvida o factor mais 

limitativo do sucesso das práticas inclusivas das escolas regulares, evocado no 

presente estudo. Professore

imentos para lidar com as responsabilidades desse movimento. Porém, 

os/as docentes inquiridos mostraram interesse em actualizar-se pela 

participação em acções de formação. Deste modo, questionamos, por um lado, 

se esses programas de formação, promo

r, têm efectivamente chegado às escolas, e, por outro lado, se estas 

têm reunido esforços para formar o seu pessoal.  

 

A partir do desenvolvimento destes três grandes temas, foram 

desenvolvidos outros assuntos, dos quais também se torna pertinente aferir 

algumas ilações.  

 

N

facto de estarem integrados numa classe

- Estas são, fundamentalmente, de ordem social (44%), de aceitação 

(28%) e educativa (17%). 

- Em termos sociais, a inserção desses alunos nas turmas regulares 

eleva o processo de socialização ao promover o convívio, o contacto, o 

relacionamento interpesso
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nas ac

 sua 

inclusã

ilosofia inclusiva para os/as 

alunos/as sem NEE: 

senvolvimento de uma formação e consciencialização cívica 

de todos perante a diferença. Esta tomada de consciência das dificuldades e 

da div

 

 

sem NEE podem ter o seu processo de ensino-

aprend

tividades, o envolvimento e comunicação com os seus pares “normais”, 

vivências diferenciadas e uma igualdade de oportunidades. 

- Por outro lado, combate a exclusão, a marginalização, isolamento e 

desenvolve o do sentido de pertença. 

- Em termos educativos, observam-se ganhos na aquisição de 

competências, melhorias nas suas capacidades, a adopção e criação de 

hábitos, preparando-os para a vida em sociedade. 

 

Quanto às desvantagens que os/as alunos/as com NEE sofrem da

o nas classes regulares, os/as docentes referem que: 

- No geral, as desvantagens não são significativas. Verifica-se, 

essencialmente, um comprometimento da sua aprendizagem pela falta de 

tempo, ausência de recursos e um planeamento específico para que seja 

realizado um acompanhamento particularizado ao aluno de acordo com as 

suas necessidades. Por vezes, são percepcionados indícios de uma não 

aceitação desses/as alunos/as pela comunidade escolar.  

 
 

Para os/as docentes as vantagens da f

- São de natureza educativa (34%), social (20%) e de aceitação (20%). 

Basicamente, a inserção dos indivíduos com NEE nas classes regulares 

proporciona um de

ersidade humana, repercute-se nos aspectos da aceitação e da 

socialização. 

Como desvantagens apontam:  

 - Os/as alunos/as 

izagem gravemente comprometido, dada a presença dos/as alunos/as 

com NEE nas aulas (41%). 
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No que reporta às dificuldades de intervenção dos/as docentes perante 

a inclusão de um/a aluno/a com DV nas suas turmas, verificamos que: 

mo a deficiência auditiva, correspondem 

aos tip

ão do processo educativo 

(planificação das actividades de acordo com as necessidades de todos os 

alunos

cações nefastas, 

increm

ático ao/à aluno/a 

ares “normais”, professores, funcionários, educadores de EE – 20%). 

nteúdos e tarefas da aula (11%).  

 

dos/as alunos/as com NEE, a degradação, inadaptação e 

insuficiência dos recursos de trabalho disponíveis (instalações, materiais, 

erviço sistentes diferenciações de tratamento, 

guintes pressupostos: é situada numa comunidade 

ista como aberta, positiva e diversa; é livre de barreiras físicas e curriculares; 

dispõe de sistemas de apoio e métodos de comunicação; desenvolve 

- Este tipo de problemática acarreta dificuldades acrescidas aos/às 

docentes, uma vez que tanto a DV co

os de NEE que menos se encontram na escola.  

- Os recursos, nomeadamente a inadequação e insuficiência dos 

materiais disponíveis e as questões de aplicaç

), constituem os maiores problemas (38%).  

- A falta de formação também apresenta impli

entando as dificuldades dos docentes (11%).  

 

 As estratégias propostas pelos/as docentes inquiridos para ultrapassar 

essas dificuldades e intervir de forma adequada junto do/a aluna/a com DV, 

passam, essencialmente, por: 

 - Promover um apoio e acompanhamento sistem

(p

 - Procurar mais formação (13%) 

 - Adaptar os co

 Nesta medida, como conclusão geral deste estudo, podemos afirmar 

que nas escolas dos/as docentes inquiridos neste estudo, os objectivos do 

movimento inclusivo ainda estão longe de serem totalmente atingíveis. A falta 

de formação dos agentes educativos para lidar e corresponder às 

necessidades 

s s de apoio), bem como as per

assim o sugerem. 

 Esta asseveração baseia-se no facto de o êxito da política educativa 

inclusiva se sustentar nos se

v
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estraté

petição, 

nomea

sário reunir um maior 

númer

 

strucionais no âmbito da 

isciplina de EF, para que todos e todas os/as educandos, independentemente 

ão dos 

onteú  apresentam um/a aluno/a DV incluído.  

gias de ensino-aprendizagem; requer uma formação do professor e uma 

preparação do aluno; promove a colaboração em lugar da com

damente a cooperação entre educadores; e assenta na premissa da 

igualdade e em ideais democráticos (Correia, 1999; Wilson, 2000). 

 Neste sentido, pensamos que ainda é neces

o de esforços para este grande legado educativo funcione a todos os 

níveis. A simples colocação física e integração social não conduzem, por si só, 

aos pressupostos institucional e legalmente definidos como inclusivos.  

  

Contudo, a realidade aqui expressa por estes/as docentes não obsta a 

uma tentativa de encontrar estratégias e modelos in

d

das suas limitações físicas, intelectuais ou sensoriais, partilhem vivências 

motoras e desportivas significativas, ajustadas às suas capacidades e 

potencialidades individuais. 

 É neste sentido, o de não desistir e procurar sempre soluções, que na 

segunda parte deste trabalho apresentamos uma proposta de adaptaç

c dos de EF dirigida às turmas que
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6. Proposta de Adaptação Curricular dos Conteúdos Programáticos da 
Disciplina de Educação Física do 3º Ciclo do Ensino Básico para as 
turmas que incluem indivíduos com Deficiência Visual. 
 

6.1 – Nota Introdutória 
Num primeiro momento, iremos expor as razões pelas quais nos 

propusemos a realizar a presente adaptação curricular. 

A literatura informa que, nos nossos dias, os princípios que coordenam o 

atendimento de alunos/as com NEE, se situam entre o da integração e o da 

inclusão. A escola detém a responsabilidade de gerir os seus fins em função da 

heterogeneidade humana que acolhe. Isto é, deve proporcionar as condições 

para que todos os/as alunos/as, sem excepção, obtenham o melhor meio de 

aprendizagem e de socialização, capaz de, se todas as variáveis se 

conjugarem, vir a maximizar o seu potencial. Do ponto de vista do/a aluno/a 

com NEE, o ideal prescreve a sua inserção total em termos físicos, sociais e 

académicos nas escolas regulares (Correia, 2003, p.6, 2005). 

O movimento inclusivo tem vindo a exigir que as escolas sejam 

reestruturadas de forma a provocar mudanças substantivas nos ambientes 

educacionais de todos os/as alunos/as e não apenas nos daqueles/as que 

apresentam NEE. Essas alterações profundas repercutem-se “na forma como 

hoje em dia se faz educação”, ou seja, conduzem à procura de estratégias que 

reunifiquem o ensino regular e a educação especial25, que introduzam nas 

escolas mais recursos de diversa ordem, nomeadamente, serviços de apoio 

diversificados, especializados se for esse o caso, que realcem programações 

individualizadas, quando justificadas, com o fim de melhor responder às 

necessidades educacionais dos/as alunos/as. Para tal, torna-se necessária a 

atribuição de fundos que permita a realização deste conjunto de reformas 

pertinentes para a implementação de escolas “inclusivas” (Correia e Cabral, 

1999b, p.40; Correia, 2003).  

                                                 
25 Isto porque, a inclusão não é sinónimo de educação especial. Como já vimos, a inclusão pressupõe aprendizagem 
em conjunto e educação especial pressupõe uma gama de serviços de apoio especializados (Correia, 2003).  
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Porém, em Portugal, mais de metade dos/as alunos/as com NEE não 

estão a receber uma educação apropriada às suas características e 

necessidades (Correia, 2006).  

Esta última constatação, referenciada na literatura, vai ao encontro das 

 do nosso estudo. Genericamente, a práxis não tem 

acomp

danças na escola são 

muitas

• 

r/a de EF usualmente possui, ao lidar com o 

processo inclusivo.  

O funcionamento da escola é visto pelos/as professores/as como 

conclusões provenientes

anhado as exigências que o modelo inclusivo, legalmente 

institucionalizado, requer. Por outras palavras, as mu

 vezes rapidamente assumidas em termos de discurso, mas muito mais 

lentamente integram as convicções, a cultura da comunidade escolar 

(Rodrigues, 2003). Na base desta afirmação, destacamos aquilo que 

verificamos: 

• Uma falta de formação dos agentes educativos em geral, pronunciando-

se de forma gritante nos/as docentes.  

• Não têm sido muitas as iniciativas das escolas em procurar formar o seu 

pessoal, bem como das instituições superiores e do Ministério da 

Educação.  

As escolas não apresentam as condições físicas, materiais, humanas e 

organizacionais que se coadunam com esse processo. Podemos até 

dizer que não têm sido atribuídos fundos às escolas para restaurar as 

instalações, renovar ou ampliar o material, recrutar técnicos 

especializados, etc. 

• São várias as dificuldades de intervenção enumeradas pelos/as 

docentes, na sua tentativa de atender de igual modo às necessidades 

educativas quer dos/as alunos/as com, como os/as sem NEE. 

• A grande maioria das estratégias propostas pelos/as docentes 

assemelham-se àquelas reflectidas na literatura. 

Deste modo, com esta proposta pretendemos fornecer um instrumento 

de formação e de consulta válido, de forma a suavizar as lacunas de 

intervenção que o/a professo

bastante conservador. Os programas, o “Ministério”, os currículos, os exames e 
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a estru

ido, iremos tentar comprovar que, apesar de 

todas 

tivelmente, a filosofia inclusiva está “instalada” nas escolas, os/as 

alu s

os/as professores/as têm que tomar medidas. 

potenc

por conceituados investigadores, revelam que os/as alunos/as com e sem NEE 

ben ic

inclusã

inform

problemática específica, a DV. Serão apresentadas estratégias de actuação 

pos

maioria

individ mos que, 

mu

aprese

nsamento contemporâneo exalta uma maior estimulação e 

partici

tura de funcionamento são frequentemente encarados como emanados 

de “cima” e, logo, como obstáculos intransponíveis a qualquer renovação 

(Rodrigues, 2003). Neste sent

essas restrições e conservadorismos sentidos pelos/as docentes, eles/as 

têm o potencial de inovarem as suas actuações, de se realizarem 

profissionalmente, apenas com algumas simples indicações. Parafraseando 

Funchs e Funchs (1994, citados por Correia, 2003), estamos no momento certo 

para uma liderança que reconheça a necessidade de mudança e olhe o ensino 

regular como promotor das respostas possíveis às necessidades dos/as 

alunos/as.  

Indiscu

no /as com NEE estão presentes nas classes regulares, pelo que a escola, 

Fundamentando ainda a pertinência dos/as docentes adquirirem 

ialidades para provocarem mudanças, diversos estudos preconizados 

ef iam com as experiências adjacentes às politicas de integração e de 

o. 

Assim sendo, nesta proposta serão transmitidas sugestões e 

ações de carácter geral, consoante as características de uma 

síveis a adoptar, tendo em conta a problemática específica em análise. A 

 desses procedimentos são fáceis de serem concretizados, 

ualmente, pelo/a professor/a da classe regular. Salvaguarda

itos desses procedimentos já foram desenvolvidos no capítulo da 

ntação e discussão dos resultados.  

Antes pensava-se no deficiente como um individuo incapaz e que, por 

esse motivo, deveria ser segregado para que outras pessoas não tivessem 

contacto com a sua problemática. Uma ideia mais do que equivocada, na 

medida em que, o pe

pação das pessoas com deficiência na nossa sociedade, na qual a 

valorização das suas potencialidades seja o foco do processo de ensino-

- 169 - 



                                                                                                                                    Proposta de Adaptação Curricular 
 
 

aprendizagem. As diferenças devem ser encaradas como uma particularidade 

inerente à personalidade de todos os indivíduos (Mataruna, s/d).  

Hoje, os indivíduos portadores de DV não estão mais “fechados” em 

instituições, mas participam em cursos de computador, alguns encontram-se 

empregados em escritórios públicos, outros são trabalhadores livres, tornam-se 

políticos bem sucedidos, ou famosos músicos, alguns especializam-se em 

fisioterapia, e por aí adiante. Uma significativa percentagem contacta com 

desportos, sendo-lhes permitido expressar as suas qualidades como grandes 

campeões (Carmeni, 1997). 

Uma das principais ideologias da IBSA assenta no facto de cada pessoa 

dever 

e forma menos favorável e com 

precon

esmo autor conclui, a partir de um levantamento de diferentes 

estudo

ia; o desfasamento em relação ao 

esque

ser tratada da mesma forma. Todos devemos ter os mesmos direitos, 

liberdade e privilégios. Se alguém, por determinado motivo, apresentar uma 

deficiência, não é razão para o/a tratarmos d

ceitos, nem os direitos e liberdade retirados em favor desses 

preconceitos e atitudes discriminatórias. No âmbito da nossa área de 

intervenção, de certeza que esses indivíduos retiram benefícios ao praticar 

actividade física e desportiva (Carmeni, 1997). 

O m

s que: as pessoas com DV, devido à sua incapacidade, tendem a 

assumir uma atitude de hiperlordose e uma projecção do abdómen; alguns 

músculos ou grupos musculares encolhem; o equilíbrio e a coordenação são 

afectados e o próprio andar apresenta peculiaridades. Isto porque, perderam a 

sua capacidade de orientação e têm medo de cair ou tropeçar e chocar contra 

objectos. As perturbações no alinhamento corporal, na mobilidade, no 

equilíbrio, na lateralidade e direccionalidade, na coordenação e no andar; a 

limitação da capacidade aeróbia e anaerób

ma cinestésico; as dificuldades de relaxamento e os problemas 

psicológicos são mais óbvias na cegueira congénita do que na adquirida ou 

naqueles indivíduos que apresentam uma visão reduzida. Porém, a prática 

informa-nos que esta consideração final poderá não ser assim tão óbvia. Por 

vezes verifica-se exactamente o inverso, ou seja, os/as indivíduos com 

cegueira adquirida, ao não aceitarem a sua nova condição comprometem 
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significativamente as suas capacidades. Por outro lado, tudo vai depender da 

precocidade dos programas de intervenção, tanto para um caso como para o 

outro. 

armeni, 1997).  

sta de adaptação curricular tem 

por o

Independentemente disso, esses mesmos estudos mostram que o 

desporto claramente ajuda a ultrapassar esses distúrbios que afectam a 

funcionalidade da pessoa.  

O desporto ajuda-os a desenvolver o sentido orientação espacial, corrige 

a postura corporal e, consequentemente a forma de andar, a sensibilidade 

auditiva, o tacto e a força muscular, melhora o sistema cardiovascular, o 

equilíbrio e a coordenação (C

Os deficientes visuais podem praticar quase todos os desportos, 

utilizando as adequadas medidas de segurança. Às vezes é necessário 

modificar apenas simples pormenores, noutros casos é suficiente que os 

espectadores se mantenham em silêncio (Carmeni, 1997).  

Nesta perspectiva surge a importância dos professores de EF estarem 

abertos à inclusão dos indivíduos com DV nas suas aulas e procurarem meios 

para desenvolverem as capacidades e habilidades motoras dos mesmos.  

Desta forma, o desenvolver desta propo

bjectivo sustentar a importância destes alunos/as com NEE se 

encontrarem inseridos num grupo-turma e das vantagens que os restantes 

elementos da turma usufruem ao interagirem com esses indivíduos.  

Por adaptações curriculares, entendem-se o conjunto de alterações ou 

suplementos ao currículo com o fim de maximizar o potencial do aluno (Correia, 

2003). Um desenho curricular apropriado às necessidades e características do 

mesmo (Post et al., 1997). Nesta perspectiva, o nosso objectivo assenta na 

premissa que o/a aluno/a com DV deverá frequentar as aulas de EF, não sendo 

esta substituída por uma outra área curricular. Deverá proceder-se a alterações 

nos conteúdos da disciplina de EF, consentâneas com as capacidades e 

necessidades do/a aluno/a.  

Após a análise dos conteúdos programáticos do 3º Ciclo do Ensino 

Básico, dada a sua elevada extensão, decidimos escolher duas modalidades 

desportivas, uma de natureza colectiva e outra individual: o Futebol e o Judo.  
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Ainda no sentido de realçar a perspectiva contrária, isto é, a 

possibilidade de abordarmos uma modalidade específica da DV, procedendo-

se às devidas adaptações para os ditos “normais”, elegemos o Goalball. Este 

pode ser abordado na aula enquanto desporto colectivo e no Desporto Escolar.  

As adaptações aos conteúdos também terão essencialmente como base 

o conh

ões informais com 

estes 

visto em Novembro 

de 20

nto, 

denom

desportiva 

que v

ecimento e experiência de 3 professores de EF que já contactaram ou 

têm contactado com essa população especial: um é técnico de Orientação e 

Mobilidade e treinador de Goalball; e os outros dois treinadores de Judo.  

Deste modo, foram sendo estabelecidas comunicaç

especialistas, no sentido de se obter o maior número de informações 

relevantes para a construção desta proposta instrucional.  

Por último, a presente proposta assenta nos conteúdos presentes no 

documento intitulado Programa de EF do 3º Ciclo do EB, re

01, e sugerimos a adopção do Modelo de Instrução desenvolvido pela 

Joan Vickers26 (1990). A referida autora, concebeu um Modelo de Instrução 

para o ensino de actividades desportivas, baseado no conhecime

inado por: Modelo de Estruturas do Conhecimento (MEC). É 

apresentado como o veículo de ligação entre o conteúdo da modalidade ou 

actividade desportiva, e a metodologia de ensino. Foca a importância do 

professor obter informações/ conhecimentos acerca da modalidade 

ai ensinar, reunir tais conhecimentos, sistematizando-os, analisar um 

conjunto de aspectos, tomar decisões e aplicá-los no seu campo de actuação.  

O modelo, que pode ser adaptado ao contexto da escola (além do 

rendimento e da recreação), é sistematizado em oito módulos: 
 

QQuuaaddrroo  nnºº  3322.. Composição do Modelo de Instrução de Vickers (1990).  

Módulo Fase Indicações 

Módulo I 

O/a docente reúne um conjunto de informações sobre a 
actividade que vai leccionar, categorizando-as em quatro áreas 
disciplinares ou científicas: cultura desportiva, fisiologia do 

Análise da Mo
D

treino e educação física, habilidades motoras e conceitos 
psicossociais.  dalidade 

esportiva. 
 

Análise Deverá proceder à sua estruturação para que tais 
conhecimentos sejam tratados de forma a serem apresentados 
aos alunos.  
Para cada uma das áreas será seleccionado apenas aquele 
conteúdo que demonstre interesse e pertinência de ser 
abordado nas aulas. 

                                                 
26 Este modelo de instrução é apresentado no seu livro intitulado Instructional design for teaching physical activities : a 
knowledge structures approach. Champaign, IL : Human Kinetics 
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Módulo II 
Análise do Envolvimento. 

 
Análise 

Início do ano lectivo o/a docente deve tomar conhecimento do 
envolvimento no qual irá ensinar. Para tal deve identificar as 
condições do espaço, dos materiais, os seus constrangimentos 
e determinar de que forma esse envolvimento afectará o 
processo de instrução.  

Módulo III 
Análise dos Alunos. Análise 

Corresponde ao último ponto da fase de análise do e expressa 
a importância do/a docente tomar conhecimento das 
características e aspectos importantes acerca dos/as alunas 
com quem vai trabalhar. 

Módulo IV 
Extensão e Sequencia 

dos Conteúdos. 
Decisão 

Neste módulo são efectuadas as primeiras decisões no que 
respeita à extensão e sequência dos conteúdos. O/a docente 
selecciona as matérias que pretende ensinar e a ordem pela 
qual as diferentes habilidades, capacidades, estratégias e 
outros tipos de informações vão ser apresentadas aos/às 
alunos. 

Módulo V 
São formulados os objectivos de acordo com o Planea
Anual, o conteúdo dos programas do Ministério da Educa

Dete
O

mento 
ção e 

rminação dos 
bjectivos. 

Decisão as reais condições espaciais, materiais e temporais do 
envolvimento e, por fim, as necessidades dos/as alunos/as que 
constituem as diferentes turmas.  

Módulo VI 

O/a docente decide acerca da determinação do tipo de 
avaliação a desenvolver. A avaliação apresentad
(1989) é entendida como um veículo individ
promoção de feedbacks, motivações e

Con
Avali

a por Vickers 
ualizado de 

 facilitação da 
figuração da 

ação. 
Decisão comunicação entre professores e alunos acerca dos conteúdos 

da actividade em causa. 
Nesta medida, são reflectidos quais os critérios de natureza 
avaliativa a serem tidos em conta em cada uma das formas de 
avaliação: avaliação prognóstico, formativa e sumativa. 

Módulo VII 
Progressões de Ensino Decisão 

Corresponde à última tarefa no quadro da fase das decisões, 
que o/a docente deverá tomar. 
Reporta-se à criação das situações de aprendizagem e 
respectivas progressões.  
Nesta medida, uma vez determinados os objectivos e as 
estratégias de avaliação, devem ser criadas as tarefas de 
aprendizagem que ajudarão os alunos a atingir os propósitos 
previamente estebelecidos, assim como os níveis de avaliação. 

Módulo VII 
Aplicações Aplicação 

Finalmente o/a docente constroi as suas unidades didáctias e 
os planos de aula.  

 

Desta forma, partindo do pressuposto que uma transformação tão 

profunda, inerente aos princípios da filosofia inclusiva, não pode, única e 

simplesmente, processar-se com palavras, numa contínua retórica passiva, 

mas d

 desenvolver o 

6.2 – Considerações Gerais 
 r do momento que  

p aluno  DV

deverá procurar, de imediato,  

eve, de uma forma atenta, tentar encontrar soluções pragmáticas que 

permitam a obtenção de resultados concretos, passamos a

conteúdo desta simples adaptação curricular.  

 

A parti  o/a docente obtém o conhecimento da

resença de um/a /a com  inserido numa das suas turmas regulares, 

informar-se na literatura acerca das

características dessa problemática, cuidados a ter, estratégias de abordagem, 
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bem c  desportos adaptado  

 De seguida, deverá inventariar o número de barreiras arquitectónicas

omo os s e os desportos específicos comummente

praticados.  

 

existentes no seu espa aulaço de  e imediações (ex.: balneários). Verificar o 

estado das instalações e a quantidade e qualidade do material disponível 

(suficiente/insuficiente, degrada  

adaptado/inadaptado, específico/ge  

neste caso, damos o exemplo das b

 eguint iona

do/não degradado, variado/restrito,

neralizado, etc.). Como material específico,

olas com guizos e das vendas.  

-se com o O passo s e relac diálogo que o/a docente deve 

desenvolver junto dos elementos dos órgãos de gestão da escola, com o intuito

 aula para receber o/a aluno/a DV, e 

 

de ga reparo do espaço derantir o p solicitar 

ser  educaviços e apoios tivos.  

 Nos momentos que preced  

procurar falar individualmente com

em a primeira aula, o/a docente deverá

 esse/a aluno/a, recolher informações quer 

de índole pessoal como de aproveitamento escolar, ou seja, o seu percurso 

e fim, over  ducativo e, por  prom  a oportunidade de ser realizado um

reconhecimento e exploração do espaço de aula, que deverá manter sempre a 

mesm ção. Qualquer altera  

aluno/a DV.  

 

a disposi ção deverá ser comunicada e sentida pelo/a

Relativamente aos alunos sem NEE, devem-lhes ser transmitidas 

informações precisas acerca da problemática do/a aluno/a em questão. O/a 

professor/a deverá facultar informação de carácter geral acerca da sua 

deficiência, de forma a permitir que os/as restantes alunos/as ultrapassem 

quaisquer medos ou alterem concepções incorrectas que possam ter. Estes/as 

alunos/as devem pois, ter consciência tanto dos pontos fortes como das 

limitações de um/a aluno/a com uma dada problemática. Eventualmente, o/a 

nos/as sem NEE a participar em actividades em 

colocadas, sendo auxiliados por um/a colega que desempenhará o papel de 

docente poderá levar os/as alu

que são simuladas várias problemáticas, dando-lhes oportunidades de melhor 

compreenderem os problemas e as dificuldades que um/a aluno/a com NEE 

tem de enfrentar. Como exemplo, colocação de vendas de diferentes materiais 

para simular diferentes graus de percepção visual e caminhar com as vendas 
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guia. O/a docente deverá demonstrar a forma correcta de guiar um/a aluno/a 

cuja visão é deficiente (Nielsen, 1999). Mas, sobretudo, o/a professor/a deverá 

ter a capacidade de encorajar os elementos da turma a apoiar o seu par com 

NEE. Isto porque, experiências positivas proporcionam a todos os envolvidos 

uma oportunidade de crescimento social e emocional (Nielsen, 1999).  

 Já no contexto da aula de EF, o/a docente deverá seleccionar um/a 

aluno/a que funcionará como companheiro mais próximo do/a aluno/a com DV 

e que o irá guiar e apoiar. Essa selecção poderá ser: rotativa de aula para aula, 

das por vários elementos normovisuais durante 

rotativa no desenrolar da própria aula ou permanente, se o/a professor/a assim 

o achar de acordo com as características da turma. A segunda opção será 

aquela que pedagogicamente se constitui como mais correcta. As tarefas de 

acompanhamento são distribuí

a aula, caso contrário torna-se muito cansativo e menos favorável em termos 

de aproveitamento escolar. Por outro lado, o/a docente também poderá fazer 

essa opção em função das actividades e modalidades desportivas a leccionar. 

O fundamental é promover a aceitação e a confiança do/a aluno/a com DV e 

assegurar um rendimento escolar a todos os elementos da turma.  

  A forma de comunicação mais utilizada, numa fase inicial, para com 

esse/a aluno/a, deverá ser a manipulação (na activação geral, na explicação 

dos exercícios – holísticos e analíticos, etc.), acrescida de um diálogo verbal 

claro, pausado , repetitivo e bastante descritivo. Aqui, torna-se imperativo que 

os elementos da turma permaneçam em silêncio. Após as primeiras aulas, o 

diálogo professor/a ou colega-aluno/a DV poderá ser feito apenas verbalmente 

e de forma descritiva, pois o/a aluno/a facilmente memoriza e reconhece a 

tarefa a realizar, executando-a de forma autónoma.  

 Por ventura, o/a aluno/a que apresenta DV, pode necessitar de tempo 

suplementar para realizar a tarefa solicitada e, por vezes pode ser 

aconselhável reduzir a extensão de situações de aprendizagem, a fim que o/a 

aluno/a as possa completar sem problemas. O/a docente deverá gerir todos 

estes aspectos de forma a não prejudicar a progressão dos restantes 

elementos da turma. Uma das estratégias a que pode recorrer no sentido de 

reduzir o desfasamento de aprendizagem entre alunos/as com e sem NEE é 
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proporcionar aulas individuais suplementares ao/à aluno/a com DV, usufruindo 

do auxilio do/a professor/a de EE.  

 Finalmente, os/as professores/as e todos os/as profissionais que apoiam 

o/a aluno/a com DV devem proceder a uma avaliação permanente dos seus 

progressos e das suas necessidades (Nielsen, 1999).  

  

6.3 – Judo 
 “Para alguns, o Judo é uma actividade divertida, um desporto 

competitivo, uma forma de socializar e manter a condição física. Para outros, é 

uma forma de autodefesa, um meio de provocar agressão ou uma forma de 

combate. Para especialistas, como o próprio Jigoro Kano, o judo é um estilo de 

vida.” (Inman, 2005, p.7) 

 

O Judo, um grande desporto mundial e disciplina Olímpica, tem a sua 

origem no Japão, nos finais do séc. XIX, e provém de uma arte marcial 

japonesa denominada de Jujitsu; uma luta corpo a corpo, que só terminava 

com a morte de um dos lutadores. Jigoro Kano, seu fundador, eliminou o 

ai” do Judo em Portugal 

princípio de “vencer ou morrer” passando, pelo contrário, a promover nas suas 

aulas a formação moral dos seus praticantes (Cachada e Veloso, 2001).  

Em Portugal, o Judo apareceu em 1946 pela mão do António Pereira 

Correia, primeiro cinto negro português inscrito no Kodokan. Em 1958, veio 

para o nosso país um mestre japonês chamado Kiyoshi Kobayashi. Admirados 

pela sua técnica e eficácia, os judocas portugueses pediram ao mestre que 

ficasse em Portugal. Em Novembro desse mesmo ano voltou a Portugal para 

ensinar Judo e, desde então, é considerado o “p

(Cachada e Veloso, 2001).  

Conceptualmente, o judo é uma modalidade individual de oposição 

directa e preensão, com uma identidade própria e situações técnicas e tácticas 

muito elaboradas (Veloso et al., 2001). Valores como respeito, lealdade, 

honestidade, aceitação, bem-estar e devoção são proclamados pela referida 

modalidade.  
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Tendo as suas origens nas artes marciais, incute a ideia de disciplina, 

autocontrole e competitividade sendo um dos desportos actualmente mais 

om os outros, por isso 

 atletas tornam-se mais fortes, mais flexíveis, mais ágeis, mais 

entam o espírito de decisão, o autocontrole e a tenacidade face às 

dificuldades u à f

técn

fundamental a execução de acções de modo a que o a

mais tarde possível aquilo que se pretende fazer. Ou seja, execução de 

técnica

diga; 

Capac

sição ou oportunidade favorável para atacarem ou 

defend

nce técnica, com o intuito de demonstrar que o sentido da visão 

não desempenha um papel importante neste desporto. Antigos mestres 

procurados para a iniciação desportiva das crianças (Miranda, 2004). 

Desta feita, o Judo é considerado um instrumento de progresso físico e 

mental, de amizade e de entreajuda nas relações c

educativo. Os

rápidos; aum

 o adiga (Janicot, D. & Pouillart, G., 1997). 

Este desporto de combate exige, ainda, um grande domínio de várias 

icas diferenciadas, aliado a uma grande precisão de movimentos, com 

empenho intenso da força e economia de todo o processo motor. É 

dversário compreenda o 

s em diferentes situações e diferentes condições (movimentos mais 

velozes, maior oposição, mudanças de velocidade. 

Nesta medida, dada a sua complexidade e refinamento, proporciona 

uma formação multilateral dos indivíduos que da sua prática usufruem, pois 

compreende uma estrutura técnica de destrezas abertas com um esforço de 

difícil caracterização (Capacidade Aeróbia - atraso do aparecimento da fa

idade Anaeróbia - tolerância ao ácido láctico; Potência - velocidade/força 

e Flexibilidade) (Reay, 1990; Janicot, D. & Pouillart, G., 1997). 

 

 Indiscutivelmente, “é um erro afirmar que ser DV constitui um 

impedimento para praticar Judo” (Carmeni, 1997, p. 4). Os judocas nunca fixam 

o olhar no adversário enquanto competem, uma vez que estão concentrados 

em encontrar força e uma po

erem-se. Os judocas cegos não têm nenhuma dificuldade em descobrir 

estas sensações corporais. Perceber a força e a acção do adversário é o que 

permite escolher o movimento certo em detrimento de outro.  

Há alguns anos atrás, especialistas do Judo colocaram vendas durante 

uma performa
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japone

tínua. No 

início, 

mentos, batidas 

e quedas, o DV experimenta uma descontracção muscular, ampliando as suas 

ses sempre disseram que, enquanto se pratica judo, é importante sentir 

o ataque do adversário através da pega no kimono (Carmeni, 1997).  

O Judo praticado por indivíduos com DV tem uma evolução con

Paralímpicos de Seoul (Coreia) em 1988, apenas 9 nações participaram 

com um total de 37 atletas (judocas). Nos segundos Paralímpicos (Barcelona, 

1992) 16 nações dos 5 continentes participaram com um total de 52 atletas 

(judocas). Verificando-se um aumento progressivo de praticantes nos anos 

seguintes até à actualidade (Carmeni, 1997).  

Apenas com ligeiras mudanças regulamentares, o judo praticado por DV 

segue o desenvolvimento das competições internacionais (Torneios, 

Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo, Paralímpicos) e as regras 

da Federação Internacional de Judo. Até os árbitros são os mesmos que os 

das competições regulares. E, neste desporto, os atletas não precisam de um 

guia, já que se conduzem uns aos outros através do movimento das pegas 

num espaço sem obstáculos (Carmeni, 1997).  

Como já foi anteriormente referido, o Judo inclui uma quantidade 

significativa de elementos técnicos que se baseiam nos actos de puxar e poder 

de tracção, empurrar (sem largar as pegas), equilibrar, mudar de direcção, 

projectar, imobilizar, entre outros.  

O medo de cair e de se magoar ao andar na rua interfere na postura e 

no equilíbrio de quem tem problemas na visão. Através dos rola

possibilidades espaço-temporais. O factor “medo” deixa, então, de ser uma 

constante no quotidiano desses indivíduos. Continuando este raciocínio, ao 

serem utilizadas as técnicas tachi-waza (projectar a partir de uma posição de 

pé), o o-soto-gari, o uki-goshi e o ippon-seoi-nage, o professor procura oferecer 

aos seus alunos conhecimento da função e acção de cada segmento corporal, 

a fim de que os mesmos melhorem a noção da sua estrutura física (Russo 

Júnior, s/d).  

Nesta perspectiva, estas técnicas não envolvem apenas o nível físico da 

pessoa mas também o mental e filosófico. O Judo auxilia o desenvolvimento da 

força, da resistência, do sentido do equilíbrio e da orientação, da respiração e 
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da circulação sanguínea, independentemente do movimento em causa. 

Também desenvolve a capacidade física para uma melhor adaptação ao dia-a-

dia (C

m dos meios de representação 

social 

tempo), da anaeróbia (esforço 

físico p

anização e orientação pessoal, com maior 

respei

das à disciplina e ao leque diversificado de capacidades motoras, 

intelec

armeni, 1997). Isto significa, que esta modalidade desportiva conduz a 

benefícios de ordem social e de integração. 

Na sua generalidade, os indivíduos com DV sofrem de isolamento e de 

uma vida caracteristicamente ociosa. Ao fazerem parte de um grupo desportivo 

é-lhes oferecida a oportunidade de conhecer outras pessoas e competir ao 

mesmo nível. Por outro lado, o deporto é u

destes indivíduos; corresponde a um momento na vida onde podem 

demonstrar o seu nível pessoal (Carmeni, 1997). 

Em suma, algumas características físicas do Judo (agilidade, força, 

velocidade, postura e equilíbrio) actuam directamente na organização e 

orientação espaço-temporal, bem como no aprimoramento da motricidade e na 

diminuição da inibição e da ansiedade. Promove, uma melhora significativa da 

capacidade aeróbia (esforço físico por longo 

or determinado tempo), e da coordenação motora do indivíduo, trazendo 

benefícios em todas as situações da vida. Inclusivamente, no andar, no vestir-

se e no desempenho das suas funções profissionais. Verifica-se, ainda, uma 

sensível melhora no campo da org

to ao companheiro e ambiente que o cerca. Isto é, um verdadeiro 

aprimoramento da sua personalidade e espírito de grupo (Russo Júnior, s/d).  

 

No contexto escola, o Judo é “regulado” pelas orientações dos 

Programas de EF elaborados pelo Ministério da Educação. É considerado uma 

área ou matéria de natureza alternativa e encontra-se inserido no grupo 

intitulado de Desportos de Combate. 
 Apesar da sua abordagem ser opcional, tem-se vindo a observar um 

crescente interesse dos/as docentes em lecciona-la nas suas aulas. As 

questões liga

tuais e emocionais que exercita, poderão estar na origem desse 

entusiasmo. Por sua vez, o Judo é uma modalidade desportiva em grande 

ascensão e notoriedade a nível nacional. Prova disso, são as diversas 
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participações internacionais bem sucedidas, até “medalhadas”, dos/as judocas 

portugueses/as. Todo este quadro tem também conduzido a um aumento de 

praticantes desta modalidade.  

 Ainda nesta tentativa de fundamentar o porquê deste interesse educativo 

pela m

o 3º Ciclo -distribuídos pelos 

três ní

1º Acompanhamento por um/a colega, se possível, nos primeiros tempos, 

sempr

permite desenrolar o resto do trabalho. 

odalidade, salientamos que são vários os/as docentes a procurar 

formação didáctica e pedagógica nas acções dinamizadas para esse efeito.  

 

Retomando o propósito da elaboração deste documento, o/a aluno/a 

com DV é capaz de realizar todos os conteúdos do Judo presentes no 

documento orientador - Programa de EF do EB d

veis de aprendizagem (introdução, elementar e avançado - consultar p. 

110 a 11427). De acordo com Mataruna (s/d), ensinar pessoas com deficiências 

é muito similar a exercitar o Judo regular com pessoas convencionais, com 

uma única diferença: determinados movimentos, informações ou instruções 

devem ser repetidos muitas vezes antes para serem compreendidos e 

absorvidos. O facto de as turmas conterem alunos/as regulares misturados 

com alunos/as com necessidades especiais, constitui-se numa mais valia.  

Deste modo, na abordagem do Judo na escola, apenas deverão ser 

tidas em conta as seguintes preocupações face à presença de um/a aluno/a 

com DV: 

 

e o/a mesmo/a de aula para aula para o/a auxiliar na activação geral e no 

treino técnico. Esta permanência inicial do/a colega auxiliar deve-se a questões 

de confiança. Os/as deficientes visuais são pessoas que precisam de confiar. A 

confiança é muito importante, pois 

Ainda mais, ao contactarem com uma modalidade que aspira ao confronto 

directo. Na abordagem de todos os conteúdos há sempre alguém que o/a 

acompanha. Trabalha sempre com esse/a colega atendendo às progressões.  

Quando as questões de segurança e confiança são ultrapassadas, e o/a 

aluno/a DV se habitua à turma, bem como à natureza da modalidade, deve ser 

                                                 
27 http://www.dgidc.min-edu.pt/curriculo/Programas/programas_3cicloEF.asp 
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promovida uma maior diversidade. Como por exemplo, em situação de luta, 

deve passar por diversos parceiros/as. Ou, em cada fase da aula alterna-se o/a 

aluno/a ou grupo de alunos/as responsável(eis) pelo seu par DV.  

3º No reconhecimento do espaço de aula. De facto “trata-se do mesmo espaço 

mas d

5º É n

elementos da turma podem comprometer a segurança do seu par 

om NEE: “por vezes não vêm o que estão a fazer” / “é preciso estar sempre a 

                                                

 

2º Colocar os colchões longe de qualquer obstáculo (ex.: paredes).  

 

iferente”: descalço sobre tatamis!”. O/a aluno/a com DV poderá ter que 

ser ensinado a detectar os desníveis característicos desses “colchões”, que 

funcionarão como referência. Nesta medida, terá que ser efectuada uma nova 

apropriação do espaço.  

 

4º Tatamis vs. Colchões – Cada um proporciona formas distintas de trabalho. 

Não há necessidade de virar os colchões ou tatamis com o intuito de delimitar o 

espaço de exercitação, porque o/a aluno/a DV tem sempre o auxilio e a 

referência do/a normovisual.  

 

ecessário tomar cuidados acrescidos não só com o/a aluno/a DV mas 

também com os/as outros/as. Por vezes, os comportamentos erráticos dos 

restantes 

c

frisar que é fundamental ter cuidado com o que fazem e com os/as 

parceiros/as, em especial o/a portador/a de DV”28. 

 

6º Devem ser dadas indicações constantes e precisas e uma boa imagem de 

execução ao/à aluno/a normovisual que acompanha o/a colega com DV. O 

ideal será fornecer 3 a 4 critérios que lhe permitam efectuar uma execução 

mínima.  

 

7º Toda a abordagem dos movimentos (exemplo.: Ushiro-Ukemi – queda para 

trás) deve ser muito sequenciada. O/a docente deve ter uma sequência 

 
28  Especialistas de Judo (2005/2006).  

- 181 - 



                                                                                                                                    Proposta de Adaptação Curricular 
 
 

metodológica para cada técnica que implique o toque ou a manipulação 

(professor/a – aluno/a DV ou aluno/a acompanhante-aluno/a DV). 

 

8º Tentar que a turma não partilhe o espaço com outra turma, a fim de eliminar 

ia!”29 Na 

possibilidade desta situação se concretizar, deve-se ajustar as situações de 

ndamental da aula é reservado um espaço 

aracteristicamente analítico/técnico, sendo necessário dar muita informação e 

i), inicia-se sempre com as pegas (kumikatas) já 

itas, uma vez que não é possível dar ao/à aluno/a DV outras referências para 

dos nas palmas das mãos 

o/a aluno/a com DV.  

abilidades, como são o caso dos rolamentos.  

                                                

os ruídos excessivos. “É possível conseguir esta estratég

im

aprendizagem consoante a maior ou menor predominância de barulho. Isto é, 

deverá ser permitido ao/à docente abordar os conteúdos das diferentes fases 

da aula (inicial, fundamental, final) em função das condições acústicas. Não 

deve ficar preso à ordem tradicional dos acontecimentos. A título de exemplo, 

se para a parte fu

c

feedbacks, o/a docente deverá guardá-la para o momento em que o pavilhão 

estiver mais calmo.   

 

9º Na situação de luta (randor

fe

iniciar o ataque ou a defesa. Ao contrário do que se passa no Judo para 

normovisuais em que há uma viva pelas pegas. Entretanto, os/as alunos/as 

que se encontram de fora, a segurar/empurrar os colchões para estes não se 

separarem, zelam pela segurança e integridade física do/a seu colega DV.   

 

10º Os sinais de arbitragem deverão ser desenha

d

 

11º A unidade didáctica de Judo deverá ser ligada com a unidade didáctica de 

Ginástica. Isto porque, requerem recursos materiais semelhantes e partilham 

algumas h

 

12º O Judo pode ainda ser emparelhado com a unidade didáctica de Luta, na 

medida em que, apresenta algumas semelhanças (imobilizações, projecções, 

 
29 Especialistas de Judo (2005/2006). 
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regras) e, usualmente, o Judo serve-se de jogos de ataque e defesa, assim 

como de algumas técnicas de viragem no solo.  

 

6.4 – Futebol 
As origens do Futebol remontam tempos muito antigos, entre 3000 a 

2500 a.C.  

Existem registos de práticas de jogos semelhantes ao Futebol 

contemporâneo na antiga China, Japão e Grécia.  

Na Idade Média, os jogos denominadas de Harspastum ou Soule e o 

gioco del cálcio praticados originariamente em Itália expandiram-se.  

Foi na Inglaterra, nos finais do século XIX, que o Futebol foi organizado, 

sistematizado e popularizado. Surgiram, então, as primeiras leis de jogo, as 

asscociações, órgãos internacionais e clubes.  

Existem duas versões sobre a data da chegada do Futebol a Portugal: 

875, na ilha da Madeira, ou 1886, em Cascais. 

iro 

ampeonato. 

mbra de dúvida, um grande acontecimento para toda a 

opulação. 

, como também pelos 

erca de 50 milhões de jogadores federados que possui em todo o mundo.  

nosso país que, desde muito cedo, as crianças habituam-se a “jogar à bola”, 

1

De qualquer forma, o entusiasmo pelo Futebol nasceu com tão grande 

intensidade que, poucos anos depois, para responder a um desafio dos 

espanhóis, se formou a 1ª Selecção. O jogo realizou-se em Madrid e provocou 

um crescendo de interesse tal que todos os jogos que se sucederam tinham os 

recintos cheios. 

Curiosamente, só passados alguns meses se realizou o prime

c

           A adesão ao Futebol manteve-se até aos dias de hoje. E a realização do 

EURO 2004 foi, sem so

p

Nesta medida, o Futebol, hoje, é uma das modalidades desportivas com 

maior implementação, divulgação e preferência mundial, não só pelos milhões 

de espectadores que frequentemente assistem aos jogos

c

 

Esta modalidade está de tal forma enraizada na cultura desportiva do 
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sem que para isso seja necessária a existência de material específico para o 

efeito pois, facilmente são improvisadas uma bola e duas balizas. Porém, o 

nsino deve ser um processo consciente e intencional, com objectivos bem 

nizado e dinâmico, com meios e métodos variados e adequados 

às cap

s didácticos do ensino. Ensinar o Futebol não é ensinar acções, 

mas s

rtiva constitui-se como um 

meio 

em vários 

planos

 à criança um conjunto de 

experiê

ade complexa, uma vez que o 

jogado

a, tal como todas as modalidades em que a base de todo o 

desloc

desenvolvimento completo das principais capacidades motoras.  

e DV, sendo regulada pelas directrizes superiores da IBSA. 

 

luz 

(vêem vultos). Todos os jogadores de linha usam gases e vendas, não 

poden

e

definidos, orga

acidades dos alunos. Deve ser também regular e sistemático, e respeitar 

os princípio

im interacções positivas e negativas (Garganta e Pinto, 1998). 

Nesta perspectiva, esta modalidade despo

formativo de excelência, na medida em que a sua prática, quando 

correctamente orientada, induz o desenvolvimento de competências 

, de entre os quais nos permitimos salientar o táctico-cognitivo, o técnico 

e o sócio-afectivo Mesquita (1992). Assim sendo, pode-se afirmar que os Jogos 

Desportivos Colectivos (JDC) proporcionam

ncias portadoras de um enorme potencial formativo-educativo. Isto 

porque, de facto, o jogo de Futebol é uma realid

r tem que referenciar a sua situação no terreno de jogo relativamente 

aos seguintes elementos: posição da bola, dos colegas, dos adversários e das 

balizas. Até chegar ao jogo formal estes elementos têm que ser devidamente 

hierarquizados e ordenados, sendo ensinados de forma gradual. 

 Desta form

amento é a corrida, o Futebol apresenta grandes capacidades para 

promover um 

 

O Futebol também é internacionalmente jogado por indivíduos 

portadores d

O Futebol para deficientes visuais corresponde a uma adaptação do 

Futsal. Normalmente é jogado por duas equipas compostas cada uma por 

quatro jogadores de linha cegos e dois guarda-redes que possuem visão 

normal. Contudo, alguns jogadores poderão ter alguma percepção de 

do assim ver nada.  

- 184 - 



                                                                                                                                    Proposta de Adaptação Curricular 
 
 

 A bola utilizada possui um guizo no seu interior que emite sons para que 

os participantes saibam a sua direcção. Escusado será dizer, que a 

manutenção de silêncio é fundamental. Tudo o que os atletas de linha têm para 

se orientar é a audição e as tabelas de campo laterais.  

 O Futebol para cegos foi integrado no programa Paraolímpico pela 

primeira vez, em Atenas 2004. Somente atletas do sexo masculino participam 

nesta modalidade.  

  

Na escola, tal como no Judo, a abordagem do Futebol é efectuada 

segundo as directrizes de conteúdo emanadas pelos Programas de EF 

elaborados pelo Ministério da Educação. É considerado uma área ou matéria 

de natureza nuclear e encontra-se inserido no grupo intitulado de Jogos 

Desportivos Colectivos. 

 Neste caso, as propostas de adaptação serão organizadas de acordo 

com os momentos que antecedem a aula, as três etapas da aula (inicial, 

fundamental, final), os momentos após a aula e os conteúdos técnico-tácticos 

presentes no Programa de EF do EB do 3º Ciclo (cf. p. 40-4230). 

 Algumas indicações assemelham-se às regras de jogo de Futebol para 

cegos. 

 

Fase Antecedente à Aula 

 

1º Os/as alunos/as ditos “normais” têm que antecipadamente estar 

sensib

                                                

ilizados para o facto de virem a trabalhar com um/a colega DV e que as 

funções de ajudas serão rotativas. 

 

2º O material do espaço de aula deve estar sempre no mesmo local.  

 

3º Poderá ser pertinente realizar um reconhecimento do espaço, em que o/a 

aluno/a DV será guiado ou pelo/a professor/a ou por um/a par nomovisual.  

 

 
30 http://www.dgidc.min-edu.pt/curriculo/Programas/programas_3cicloEF.asp 
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Adaptação do Material 
4º Escolher um espaço com ringues e tabelas para a bola bater e entrar em 

campo novamente, e para proteger o corpo das paredes (tipo hóquei). Se 

escola não apresentar essas condições, arranjar forma de delimitar as linhas 

de bolas com guizos, que são de fácil aquisição, ou de plástico. 

Os/as 

 Pro

do campo de futebol com cordas bem estendidas. Assim, quando o/a aluno/a 

DV vai contra elas recua automaticamente (orientação e protecção).  
 

5º Utilização 

alunos/as não gostam tanto da segunda hipótese. 

  

6º Na aula só pode existir uma bola de guizos para não haver distracções 

sonoras.  

 

7º teger a cabeça do/a aluno/a DV e dos/as restantes, caso tenham vendas 

colocadas, através das denominadas protecções da cabeça esponjosas.  

 

Fase Inicial da Aula 

 
8º Numa fase inicial e sempre que houver uma alteração do espaço ou dos 

ateriais, insistir na promoção de exercícios a pares, onde um/a aluno/a 

privado/a da sua visão é  que vê. Depois colocar 

endas a todos/as os/as alunos/as para perceberem e viverem as dificuldades. 

pre acompanhado por um/a dos seus pares 

ormais. É necessário que a velocidade desse/a aluno/a seja ajustada à do/a 

/a DV – 

quilíbrio.  

uas 

rmas de execução devem ser explicados pelo/a docente através da 

mobilização, do contacto com o corpo do/a aluno/a DV. Isto é, o/a professor/a 

m

 orientado por um/a outro/a

v

 

Activação Geral 
9º Na corrida o/a aluno/a DV é sem

n

DV. Avaliar qual o/a aluno/a com uma velocidade similar ao/à do

e

 

10º Nos exercícios de mobilização musculo-articular ou localizados, a s

fo
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com as suas mãos mobiliza ceba como se faz a tarefa. 

Tudo isto numa primeira fase, pois com o decorrer das aulas o/a aluno/a 

Fase Fundamental da Aula 

 o/a aluno/a para que per

A situação contrária também poderá ocorrer: o/a aluno/a DV tacteia o corpo 

do/a docente para percepcionar o que deve fazer. Neste sentido, o importante 

é que o/a aluno/a DV esteja sempre próximo do/a docente e este/a poderá dar 

escolher as duas hipóteses: manipulação do/a aluno/a pelo/a professor/a ou 

contacto do/a aluno/a com o/a docente.  

 

atinge os objectivos das tarefas apenas com a descrição verbal do/a docente.  

 

 

11º Reconhecimento do campo de futebol através de uma maqueta. Após esta 

rimeira identificação, os/as alunos/as devem partir para a exploração do 

Conteúdos Técnico-Tácticos 
2º Domínio da bola: suster a bola no ar com as diversas partes do corpo 

 

ecessidade de promover um maior número de explicações pormenorizadas e, 

eventualmente, esclarecer com e do pé que recebe e passa a 

4º Dribles: estes devem ser curtos e o/a aluno/a deve ser advertido/a a nunca 

p

campo em tamanho real enquanto o/a docente explica as regras e as 

características principais do jogo.  

 

1
(peito, joelhos, pés). É fundamental “trata primeiro a bola por tu!”31

 

13º Passe e Recepção: nas situações de aprendizagem usualmente utilizadas 

para exercitar este conteúdo, não há muitas adaptações a fazer. Verifica-se a

n

 a mão qual a part

bola (bordo interno, bordo externo, calcanhar, ponta do pé). Por fim, nunca 

colocar o/a aluno/a DV muito distante do/a colega, numa fase inicial. Privilegiar 

o afastamento de forma gradual.  

 

1
perder o contacto com a bola. A única diferença relativamente à técnica de 

drible regular, é que esta deve ser executada com a parte latero-interna do pé 

                                                 
31 Especialista de Goalball (2005/2006).  
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para que seja de imediato controlada com o outro pé. Desta forma, a bola é 

protegida com o próprio corpo (membros inferiores), havendo um melhor 

controle.  

Como exemplo de um exercício, o/a aluno/a DV conduz a bola em zig-zag por 

entre os cones sinalizadores. Estes pontos de referência são os próprios 

alunos/as normovisuais e são falantes! Isto é, fornecem feedbacks de 

5º Remate com o pé: O/a aluno/a DV está parado de frente para a baliza e 

um/a aluno/a normovisu uma pedra seguem os 

ontornos da baliza, batendo de forma a trabalhar a percepção auditiva. 

es verbais: “Estou aqui, remata!”/ “Remata 

ara a esquerda!”. 

Duas colunas de alunos s curtas. O aluno/a DV 

no/a DV com 

dicações verbais. Só desta forma poderá saber onde se encontra o alvo 

7º Marcação (Defesa Individual): O/a aluno/a ao qual o/a DV marca tem que 

18º Fintas: O/a defesa encontra-se parado e orienta (falando) o/a aluno/a DV. 

orientação ao/à aluno/a com DV: “Vai para a esquerda!”.  

 

1
al ou o/a professor/a com 

c

Realizar este procedimento em situação de jogo, bolas paradas, penalti, etc.  

Em frente à baliza, realiza um passe curto e remata logo. O colega de equipa 

que se encontra atrás da baliza adversária ou o guarda-redes da sua equipa 

deve estar sempre a dar informaçõ

p

/as: realizar passes em distância

executa a tarefa sempre com um/a par diferente. É necessário colocar sempre 

um/a colega fora e atrás da baliza, para orientar o remate do/a alu

in

(baliza).  

 

16º Remate com a cabeça: Este conteúdo técnico deverá ser efectuado 

apenas pelos/as alunos/as normovisuais enquanto o/a aluno/a DV realiza outro 

exercício. Caso contrário, a execução do remate com a cabeça conduziria a um 

insucesso inevitável. 

 

1
falar constantemente em deslocação com ele. Deslocações essas curtas e 

controladas: “Estou aqui! Marca-me!”.  
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A demonstração da finta também tem que ser manipulada (“Tu vais para ali 

mas fazes esta inclinação com o corpo para simular!”). 

 

19º Desmarcação: O/a aluno/a com DV tem que saber muito bem a sua 

posição no campo. No início deve orientar-se pela corda do campo e depois 

com o tempo desloca-se mais por dentro sem a ajuda da corda.  

Nas situações de desmarcação e de aclaramento apenas serão privilegiadas 

s situações de progressão no campo em linha recta tendo como orientação ou 

a emissão de informações. Não esquecer que as indicações 

, só os guarda-redes têm autorização de falar pois são eles os que 

rientam o/a aluno/a com DV. O guarda-redes da sua equipa dá informações 

um árbitro. Este deve colocar a bola nos pés do/a 

gador/a DV aquando a reposição da bola em jogo após falta ou bola fora, e 

ações. 

or último, é necessário informar os/as alunos/as da equipa adversária que 

a

referência a corda (linha lateral). Só numa fase muito avançada é que o/a 

aluno/a DV poderá começar a abstrair-se do elemento corda e deslocar-se 

mais à vontade pelo campo (sempre orientado pelo/a colega da sua equipa que 

se encontra atrás da baliza do guarda-redes adversário). 

 

20º Situação do jogo: Quando o/a aluno/a DV está a jogar é preciso que um/a 

colega de equipa suplente esteja no campo adversário atrás da baliza a 

orienta-lo através d

directivas (esquerda/direita) são sempre contrárias às do/a aluno/a com DV 

(ex.: a direita do/a aluno/a normovisual corresponde à esquerda do/a aluno/a 

com DV - efeito espelho!). 

Caso não haja a possibilidade de colocar um/a colega da equipa atrás da baliza 

adversária

o

relativamente ao momento oportuno de execução do passe, do remate, de 

quem está junto a ele/a, etc.  

No futebol para DV os guarda-redes são os únicos que vêem! 

Deve existir sempre 

jo

também o orienta. 

Promover a rotatividade destas funções por todos os/as alunos/as, pois é 

importante que experimentem estas situ

P

devem manter sempre uma distância razoável do/a aluno/a DV durante o jogo. 
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Fase Posterior à Aula 

 

21º Propor que o/a aluno/a DV obtenha aulas de apoio suplementares à aula 

Este desporto específico dentro desta área da deficiência é uma das 

dalidade é recente. Em 1992, fez-se o processo 

daptados. Entre 

o primeiro Torneio Internacional de Goalball, realizado no 

 vindo a aumentar. Contudo, 

de EF curricular e aulas de Orientação e Mobilidade.  

 
6.5 – Goalball 

O número de pessoas com DV tem aumentado no desporto (Rainbolt e 

Sherril, 1987).  
 O Goalball é uma modalidade desportiva interessante e vibrante, 

específica, praticada quase exclusivamente por atletas portadores de DV. 

Divide-se nas classes B1, B2 e B3, sendo separado em duas categorias: 

feminino e masculino (Rodrigues, 2002). 

 

modalidades com maior expressão em Portugal, tal como o Futebol, a Natação, 

o Atletismo, e o Ciclismo-Tandem (Rodrigues, 2002).  

 Foi inventado pelo professor Hanz Lorenz (Austríaco) e Sett Reindle 

(Alemão), em 1946. Inicialmente, era praticado com fins reabilitativos para os 

soldados veteranos que perderam a visão durante a Segunda Guerra Mundial 

(Camargo, 2001).  

 Em 1976, foi apresentado de uma forma ampla nos Jogos Paralímpicos 

de Toronto. Em 1978, na Áustria, realizou-se o primeiro Campeonato Mundial 

de Goalball, sendo esta modalidade praticada actualmente por 112 países 

filiados na IBSA (Conde, 1997).  

 No nosso país, esta mo

de divulgação pela ACAPO32, em encontros desportivos a

1995/96, realizou-se o primeiro Campeonato Nacional de Goalball, que contou 

com três equipas de Lisboa e uma do Porto. Foi em 1996 que se estreou a 

selecção nacional n

Porto (Mendes, 1999).  

 Desde então, o número de equipas tem

devido à escassez de recursos financeiros, à inexistência, ou quase, de 

                                                 
32 ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal.  
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instalações desportivas púb s e árbitros credenciados, 

ortugal não consegue acompanhar os outros países que pertencem à IBSA, 

 cada equipa marque o 

aior número de golos na baliza do adversário, tornando-se necessário que os 

em estratégias específicas, treinadas e orientadas para a 

obtenç

ll é um jogo colectivo, no qual não existe contacto físico entre 

 (ataque e defesa); e relações 

ento de ataque. O lançamento é o gesto utilizado para a 

alball permite ao DV uma alternativa às actividades 

comunicação e socialização e, finalmente, um valor competitivo, que se traduz 

licas, à falta de técnico

P

no que diz respeito a esta modalidade (Rodrigues, 2002).  

 O principal objectivo desta modalidade é que

m

jogadores utiliz

ão de êxito (Hoffmann e Rodrigues, 2000). 

 O Goalba

equipas, podendo este, porém, acontecer dentro da própria (Rodrigues, 2002).  

 Nesta medida, o jogo é caracterizado por relações individuais, ou seja, a 

relação motora do jogador no seu espaço próprio, com gestos técnicos 

fundamentais de cada fase de jogo

interindividuais, que serão o conjunto de combinações ou esquemas tácticos, 

tanto de cooperação com os companheiros, como de oposição com os 

adversários (Marques et al., 1987). 

 Na fase de ataque, existe o passe, a recepção e o lançamento. O 

primeiro e o segundo advêm da necessidade dos jogadores da mesma equipa 

passarem a bola entre si, quando o jogador que defende não for o mesmo que 

irá fazer o lançam

concretização do objectivo do jogo (Rodrigues, 2002).  

 A fase de defesa consiste basicamente em: (1) atitude defensiva de 

base, (2) deslocamento, (3) deslize, (4) recepção defensiva/ blocagem 

(Marques et al., 1987). 

 Existem várias posições adoptadas pelas equipas, tanto para 

defenderem, como para atacarem (Rodrigues, 2002).  

 Todos os jogadores devem utilizar vendas, não podendo mexer nelas a 

partir do momento em que se dá o primeiro apito, de qualquer das metades da 

partida até ao final de cada uma (Rodrigues, 2002).  

Desta feita, o Go

lúdico-desportivas já praticadas, concedendo o acesso a uma actividade 

desportiva que reflecte o valor lúdico-recreativo, educativo e reabilitativo, de 
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no facto de ser uma modalidade Paraolímpica (Pereira e Leitão, 1982). A sua 

prática é também uma forma de actividade física, que contribui para a 

concentração, recreação, integração e socialização da pessoa com DV 

eio formativo por excelência 

a.  

(Camargo, 2001).  

 Assim sendo, esta modalidade desportiva, apesar das particularidades 

específicas que a distinguem das demais, possui características comuns a 

outros desportos colectivos sendo, por isso, um m

(Mesquita, 1992; Rodrigues, 2002).  

 É neste prisma que entendemos como pertinente a sua abordagem na 

escola. Os/as alunos/as normovisuais para além de encontrarem uma 

oportunidade de desenvolverem as capacidades (motoras, intelectuais, 

emocionais) características dos jogos de natureza colectiva, também ficam 

sensibilizados para uma modalidade específica da DV, experimentando as 

dificuldades e as particularidades que acarreta. Por outro lado, o/a aluno/a DV, 

sente-se “acolhido/a” pelo grupo-turm

 Passamos, então, agora a descrever quais as adaptações necessárias 

de serem efectuadas para que os/as alunos/as normovisuais participem nesta 

modalidade desportiva específica da DV.  

 

Fase Antecedente à Aula 

 

Preparação do Espaço e do Material 
1º Fazer as marcações do campo utilizando fitas adesivas e corda. A corda é 

ais nenhuma turma terá 

aula e

coberta e fixada ao solo pela fita adesiva, dando relevo às marcações das 

linhas de jogo.  

 

2º Certificar que o espaço fica livre de obstáculos e de substâncias cortantes 

do solo. Se possível, escolher um local de aula onde m

m simultâneo.  

 

3º Para o ensino-aprendizagem desta modalidade desportiva o/a docente tem 

que verificar se existem vendas na arrecadação do material desportivo de EF, 
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caso contrário improvisá-las (comprar ou mandar fazer). O mesmo de passa 

para as bolas com guizos. Face à sua inexistência o/a docente terá que 

envolver bolas de basquetebol com sacos de plástico. 

 

Fase Inicial da Aula 

 

4º Ao ensinar a jogar Goalball a todos os/as alunos/as da turma (DV e 

normovisuais) o/a docente tem que certificar-se que todos colocam vendas.  

quanto o/a docente explica as regras 

 características principais do jogo.  

 

8º De seguida, metade da turma remove as vendas e formam-se pares (um 

com venda e outro m dos conteúdos 

 Fase Fundamental da Aula 

 

5º Uma vez colocadas as vendas, os/as alunos/as devem relembrar a estrutura 

do espaço de aula, através de um reconhecimento e exploração do mesmo. 

 

6º O/a professor/a deve descrever a modalidade e apresentar uma maqueta 

em alto-relevo do campo de Goalball, para os/as alunos/as identificarem as 

suas linhas de jogo.  

 

7º Após esta primeira identificação, os/as alunos/as devem partir para a 

exploração do campo em tamanho real, en

e

 sem), para iniciarem a aprendizage

técnicos. 

 

 

Conteúdos Técnicos 
- Ataque -  

9º Passe, Recepção e Remate: Para que todos os/as alunos/as estejam em 

ctividade, um elemento de cada par tem de beneficiar do sentido da visão. O/a a

aluno/a sem venda não irá fazer manipulação mas memorização.  
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10º Realizar o passe parado ou na passada com uma mão.  

 

11º Efectuar o remate parado e/ou em movimento. Primeiro rematar longe da 

aliza e depois, gradualmente, diminuir a distância ao alvo para que seja 

trabalhado o tempo de reac nto mais perto da baliza o 

mate for executado, mais difícil se torna ouvir a bola e reagir em 

2º Aconselhamos a utilização de bolas medicinais com dispositivos sonoros, 

ola para o local onde o seu/sua colega está a chamá-lo/a.  

as. Uma posição ingrata que exige a 

romoção de exercícios suplementares para fortalecer os MI.  

com alguma inclinação do tronco. Em ambas as posições, é 

ecessário um equilíbrio dinâmico, onde o afastamento dos apoios deve ser 

optimizado (Rodrigues, 2

 também necessário exercitar o movimento de deslize e blocagem, que 

consiste na extensão horizo a para criar uma barreira 

defensiva aos lançamentos da eq ria. Esta barreira defensiva, que 

b

ção. Isto porque, qua

re

conformidade.  

 

1
para desenvolver ou melhorar a força (essas bolas também poderão ser 

envolvidas em sacos de plástico).  

 

13º Para trabalhar a precisão do remate, o par sem vendas efectua mudanças 

de direcção sempre a chamar pelo nome do/a colega que remata. O/a que 

remata direcciona a b

 

- Defesa - 
14º Ensinar as posições de defesa básicas. Os/as jogadores para defenderem 

estão permanentemente de cócor

p

A posição defensiva de base pode variar de jogador/a para jogador/a: este/a 

pode colocar-se agachado, com um MI em extensão; pode ainda colocar-se 

somente 

n

002).  

É

ntal do corpo, adoptad

uipa adversá

é feita com o corpo, leva a que o atleta possa defender com os pés, a zona 

abdominal, ou com as mãos (Rodrigues, 2002).  
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15º Para exercitar a defesa, todos/as alunos/as colocam vendas e na posição 

e cócoras, afastados uns dos outros virados de frente para o/a professor/a. 

ido ao exercício uma certa velocidade de execução.  

s (“barreira defensiva”). Trabalha-se, assim, 

 tempo de reacção de escolha. Exemplo.: bola com guizos corresponde à 

ara captarem os sons. 

Também se torna pertinente p  tarefas onde é trabalhada a 

outro sem. O/a 

 
 

d

Este/a, sem bola, vai dizendo alternadamente: “defende à direita/ defende à 

esquerda!”, e os/as alunos/a adoptam a posição de “barreira defensiva” para o 

lado correspondente. Com esta situação de aprendizagem, pretende-se 

trabalhar a orientação espacial e a lateralidade, bem como o tempo de reacção, 

caso seja imprim

 

16º Numa fase mais avançada de aprendizagem, promover exercícios de 

descriminação de sons combinados com a lateralidade de realização da 

posição de defesa dos lançamento

o

acção de defesa à direita e um apito associa-se à acção de defesa à esquerda. 

Nas repetições futuras deste exercício, diminuir a frequência auditiva dos sons 

com o objectivo dos/as alunos/as sentirem a necessidade de se concentrarem 

p

roporcionar

diminuição do tempo de saída da bola das mãos do/a atacante.  

 

17º Voltam a forma-se pares, um elemento com venda e 

aluno/a com vendas coloca-se na posição de defesa e o outros (sem venda) 

lança a bola tendo em conta a lateralidade (efeito espelho) do que não vê. Ao 

lançar a bola, o/a defesa dever colocar-se rapidamente em posição de “barreira 

defensiva”. Defender com as várias posições do corpo (mãos, zona abdominal, 

pés).  

 

18º É muito importante que o/a docente se preocupe em trabalhar bem a zona 

abdominal dos seus alunos/as, fornecendo exercícios específicos para tal.  
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- Orientação - 
19º Todos os exercícios promovidos pelo/a docente devem ser efectuados 

dentro do campo de Goalball para os/as alunos/a se adaptarem ao espaço de 

jogo.  

 

20º Colocar os três defesas nas suas posições respectivas e treinar o ataque 

sempre para o mesmo lado. Os três defesas rodam pelas três posições.  

ealização dos exercícios anteriormente descritos, deve 

na de ataque.  

 

21º Todos os defesas têm que se lançar para o lado onde ouvem a bola. Ao 

defender também se trabalha o ataque. E, através deste exercício já se está a 

fazer jogo.  

 

22º Optar logo pela situação de jogo 3x3.  

 

23º Se o/a docente constatar que os/as alunos/as não se orientam dentro do 

campo, mesmo após a r

adiar a execução da situação de jogo. O/a aluno/a deve orientar-se sempre 

pelas linhas para que nunca ultrapasse, a zona de defesa ou a zo

 

Fase Posterior à Aula 

 

21º Propor que esta modalidade seja abordada no contexto do desporto 

escolar, uma vez que trabalha a orientação e mobilidade dos/as alunos/as, 

conduzindo a transferências de aprendizagem positivas para outros/as 

desportos e para distintas situações do dia-a-dia.  

da 

isciplina de EF para as modalidade de Judo, Futebol e Goalball, esperando 

auxiliar os/as docentes a ultrapassarem algumas das suas dificuldades de 

intervenção mais prementes e a contribuírem para a real inclusão dos/as 

alunos/as com NEE nas suas turmas  nomeadamente aqueles/as que são 

 

6.6 – Nota Final 
Assim finalizamos esta proposta de adaptação dos conteúdos 

d

,
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portadores/as de DV, atravé de estratégias que possam 

Para obtenção de mais informações sobre caracterização e regras 

specíficas de cada uma das modalidades aqui desenvolvidas, sugerimos a 

ttp://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paraol%C3%ADmpius 

ttp://www.cbdc.org.br/modalidades/judo/index.htm 

utebol 

ttp://br.geocities.com/celsoviriatos/regras.htm 

http://www.drec.min-edu.pt/h

ttp://www.deficientesvisuais.org.br/Artigo22.htm 

s da criação 

“oportunizar” a acessibilidade do aprender, do ensinar e do fazer, a todos os/as 

alunos/as.  

 

e

consulta dos seguintes endereços electrónicos e/ou obras: 

 

h

www.acapo.pt/index.asp 

 

Judo 
h

 

F
http://www.cbdc.org.br/modalidades/futebol/indez.htm 

 

Goalball 
http://www.apec.org.pt/goalball.htm 

h

adv/txt.goalball.htm 

h

Tese de Mestrado de Natércia Rodrigues (2002) intitulada de Goalball – Estudo 

sobre o estado de conhecimento da modalidade e avaliação desportivo-motora 

dos atletas.  
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7. Recomendações e Sugestões 
 
 
 Como resultado de tudo aquilo que foi tratado e desenvolvido neste 

estudo, achamos pertinente procedermos a uma pequena reflexão, fazer 

algumas recomendações para que a educação inclusiva objectivamente se 

verifique, e indicar algumas sugestões para futuros trabalhos.  

 

 Constatamos que o sucesso da implementação de uma educação 

inclusiva depende, indiscutivelmente, de todos os esforços de intervenção 

exercidos pelos diversos agentes e elementos ligados ao processo educativo, 

sejam eles internos ou externos à comunidade escolar. Isto é, as 

responsabilidades do sucesso da prática das políticas inclusivas no contexto 

escola, não dependem, única e exclusivamente, da acção e da “boa vontade” 

dos/as docentes.  

 Recomendamos que os órgãos governamentais proporcionem verbas 

para que as escolas possam renovar e adequar as suas instalações e materiais 

às características de todos os/as alunos/as; que realizem ajustamentos 

curriculares; que assegurem a formação e actualização de conhecimentos 

dos/as docentes; e dotem o sistema educativo de técnicos especializados, 

equipas multidisciplinares, unidades de intervenção especializadas e outro tipo 

de apoios relevantes. Ou seja, devem procurar que as escolas apresentem as 

estruturas básicas para que os/as docentes e demais agentes educativos não 

se desmotivem, assegurando, desta forma, a construção de uma escola 

inclusiva. Não basta elaborar belos discursos sobre a importância da filosofia 

inclusiva, há que a colocar em prática.  

 Estas preocupações em construir uma escola inclusiva também deverão 

ser assumidas pelos órgãos de gestão de cada instituição educativa, que ao 

adoptarem uma atitude dinâmica e exigente perante esses agentes superiores, 

devem tentar anular as fronteiras que os separam de uma “Escola para Todos”, 

sejam elas físicas, materiais, humanas ou sociais. Por outro lado, também 

devem procurar abolir os excessos de uma cultura competitiva, economicista e 

segregadora, e criar uma outra baseada na humanização e na cooperação, no 
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sentido de proporcionar aos/às alunos/as um universo contextual acolhedor e 

uficientemente diversificado capaz de os/as conduzir à autonomia.  

 desinibir-se de 

rocurar e exigir auxilio, apoio e formação, comunicar e cooperar com os/as 

 docentes inquiridos utilizando, para efeitos de tratamento e 

sino, dirigidas à DV e/ou a outros tipos 

s

 Os/as docentes, como actores/actrizes principais do desenvolvimento 

deste processo, devem procurar criar um cenário favorável à inclusão dos/as 

alunos/as com NEE, sem que por isso, os/as ditos “normais” sejam 

prejudicados em termos sociais e académicos. Para tal, devem

p

restantes colegas e técnicos de EE. Só assim, serão capazes de idealizar e 

aplicar estratégias adequadas nas suas aulas. 

 

 Para uma melhor compreensão e aprofundamento do conhecimento dos 

dados que obtivemos, sugerimos que futuros trabalhos: 

• Analisem os dados em função do sexo, idade e experiência 

profissional dos/as

análise das respostas, uma aliança entre métodos quantitativos e métodos 

qualitativos, pois só desta forma poderão realmente desmistificar todas as 

ideias presentes e chegar a conclusões pertinentes. Para tal, poderão recorrer 

a procedimentos de estatística descritiva associados a outros de natureza 

comparada e a uma análise categórica utilizando o programa Anacor 

providenciado pelo SPSS.  

• Verifiquem as atitudes, os pareceres e as dificuldades de intervenção 

dos/as docentes face à inserção de um/a aluno/a com outro tipo de NEE que 

não a DV.  

• Elaborarem propostas de adaptação curricular para outras 

modalidades desportivas e níveis de en

de necessidades especiais.  

• Elaborem uma proposta de adaptação curricular e a apliquem durante 

um período de tempo significativo, com o intuito de investigar se produzem 

efeitos positivos na prática, concordantes com os princípios e os objectivos 

inclusivos.  
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Porto, 13 de Fevereiro de 2006 

 

Caros colegas: 

 

Vimos por este meio solicitar a vossa colaboração, nesta primeira fase 

experimental do trabalho, no preenchimento do questionário que se encontra anexado 

ao presente documento.  

O questionário destina-se à recolha de informação para a elaboração da 

dissertação da monografia no âmbito da disciplina de Seminário da opção de Desporto 

de Reeducação e Reabilitação, integrada no plano de estudos do 5º ano da 

Licenciatura em Desporto e Educação Física da Universidade do Porto, orientada pela 

Prof.ª Doutora Paula Silva. 

Será distribuído e preenchido apenas por professores de Educação Física. 

Nesta medida, pretendemos averiguar as dificuldades que sentiu durante o 

preenchimento do questionário: quais as questões que suscitaram dúvidas; se 

considera haver perguntas mal formuladas; se o documento é muito extenso, entre 

outras dificuldades. 

O questionário encontra-se subdividido em três partes distintas. A primeira 

parte reporta-se aos dados caracterizacionais, a parte seguinte é constituída por doze 

questões de resposta rápida, as quais deverão ser preenchidas com uma cruz no 

quadrado que melhor represente a sua resposta e, por último, a terceira parte é 

destinada à colocação de duas questões de natureza aberta, nas quais deverá 

elaborar uma pequena dissertação.  

Em três das dozes questões de resposta rápida deverá, de uma forma sucinta, 

justificar ou sustentar a sua opção. 

Solicitamos o máximo de rigor nas respostas dadas. 

 

Agradecendo, desde já, a atenção prestada, aproveitamos para desejar a 

continuação de um bom trabalho. 

     

Subscrevemo-nos,  

atenciosamente 

 

P’la orientanda Mariana Amaral da Cunha 

__________________________

XVIII 
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Questionário 
O presente questionário destina-se à recolha de informação para a elaboração da 

dissertação da monografia no âmbito da disciplina de Seminário da opção de Desporto de 

Reeducação e Reabilitação, integrada no plano de estudos do 5º ano da Licenciatura em 

Desporto e Educação Física da Universidade do Porto. 

Agradecemos, desde já a sua colaboração, solicitando o preenchimento da 

totalidade das questões com o máximo de rigor nas respostas dadas. 
________________________________________________________________________ 

 
Em cada uma das questões que se seguem, coloque uma cruz no quadrado que 

melhor representa a sua resposta. 

 
I – Dados Pessoais 
 
Sexo:     Masculino                Feminino     
 

Idade:          anos            Tempo de Serviço:          anos  
 

Grau Académico:  
 

Bacharelato              Licenciatura              Mestrado              Doutoramento     
 

Outras Especializações?   SIM           NÃO            Qual(ais)?  __________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
II – Questões de Resposta Rápida 
 
1) No presente ano lectivo está a trabalhar com alunos/as com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE)?   SIM           NÃO             

 
2) Já trabalhou anteriormente com aluno/as com NEE?   SIM           .NÃO            
 
Nota: Caso tenha respondido NÃO a ambas as questões, por favor, passe para a alínea 5). 

XX 
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XXI 

) No seguimento da questão anterior, registe a categoria, o número de alunos/as com 

NEE e o te

 

3
mpo de trabalho com os quais desenvolveu. 

Número de alunos Tempo (anos) 

Deficiência Visual   

Deficiência Auditiva   

Deficiência Motora   

Deficiência Mental   

Dificuldades de Aprendizagem   

Outra(s)   
Qual (ais)? _____________   _______________   _____________    ______________ 

 

a que mais utilizou 

  Tipo de NEE 

4) Indique, das formas de participação na aula que se seguem, 

com esses alunos/as: 

Participação sem limitações   

Participação somente em algumas actividades   

Participação em todas as actividades, com adaptações   

Dispensa ocasional da aula   

Dispensa permanente da aula, por apresentação de 

testado médico 

  
a

Outra(s) formas(s) não indicada(s)   
Qual(ais)? ____________________________________________________________ 

 
5) Indique as razões pelas quais não trabalha, alhou, com ou não trab alunos/as com 

NEE: 

Falta de oportunidade  

Falta de habilitações  

Falta de alunos com NEE na escola  

Falta de motivação  

Outra(s)  
Qual(ais)? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6) Pensa ter conhecimentos para lidar com alunos/as com NEE?   SIM           NÃO            
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XXII 

      

aciais e materiais de apoio 

ecessários para a planificação e rea lho com alunos/as com NEE? 

        Justifique. ________________________________________ 

__________ ____________________ ___________________ 

 os alunos/as m NEE são socialmente aceites pela comunidade 

c nários)?   SIM             NÃO             Justifique.____ 

___________________ ____________________ ___________________ 

0) Na sua opinião, quais as vantagens e/ou desvantagens que os/as alunos/as com 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ ________

___________________________ ___ __________ 

____________ ___ __________ 

o de

urma? 

____ _________ 

_______________________________________________________ 

______________________ ___ __________ 

e formação para alargar os seus conhecimentos 

nsino-aprendizagem a desenvolver nos alunos/a

SIM            NÃO             Justifique. _________________________________________ 
________________________________________ ___ ____ 

tão de Resposta Aberta 

7) Encontra-se preparado/a para trabalhar com alunos/as com NEE?  SIM         NÃO      

8) Entende que, a escola reúne as condições esp

n lização do seu traba

SIM           NÃO     __

_________________ __ _

 
9) Percepciona que co

escolar (professores, alunos, fun io

________ __ _

 
1
NEE retiram da sua inclusão numa turma/ sala de aula regular? 

Vantagens: _________

_ _ __________ 

Desvantagens: ___________ _____ _

______________________________________ _____ _

 
11) E quais as vantagens e/ou desvantagens da inclusã sses alunos/as com NEE 

para os restantes alunos da t

Vantagens: _________________________________________

______________

____ _

Desvantagens: ________________ _ _____

_____________________________________________________________________ 

 

12) Pretende frequentar acções d

acerca do processo do e s com NEE?  

__________________ _ ___
 

 

III – Ques
Imagine-se na seguinte situação: numa das suas turmas, encontra-se incluído um/a 

aluno/a com deficiência visual. Tendo em consideração a especificidade da 

deficiência, os recursos materiais e humanos que tal situação implica, bem como os 

ducação Física?  

seus conhecimentos, quais as dificuldades que acha que teria nas suas aulas de 

E
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

XXIII 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________

____________________________________________________________________

_______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

_

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_

_____________________________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Que estratégias adoptaria para colmatar essas dificuldades?  

_

_____________________________________________________________________

______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_

_

_____________________________

 
Muito obrigado pela sua atenção! 

Porto, 2006
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Porto, 17 de Fevereiro de 2006

 

Caros colegas: 

 

Vimos por este meio solicitar a vossa colaboração na recolha de informação

para a elaboração da dissertação da monografia no âmbito da disciplina de Seminário

da opção de Desporto de Reeducação e Reabilitação, integrada no plano de estudos

do 5º ano da Licenciatura em Desporto e Educação Física da Universidade do Porto,

orientada pela Prof.ª Doutora Paula Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma pequena dissertação.  

deverá, de uma forma 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

P’la orientanda Mariana Amaral da Cunha 

_________________________ 
 

O questionário encontra-se subdividido em três partes distintas. A primeira

parte reporta-se aos dados carácter pessoal, a parte seguinte é constituída por doze

questões de resposta rápida, as quais deverão ser preenchidas com uma cruz no

quadrado que melhor represente a sua resposta e, por último, a terceira parte é

destinada à colocação de uma questão de natureza aberta, na qual deverá elaborar 

u

Em cinco das dozes questões de resposta rápida 

sucinta, justificar ou sustentar a sua opção. 

Solicitamos o máximo de rigor nas respostas dadas. 

O documento será distribuído e preenchido apenas por professores de

Educação Física e garantido o anonimato. 

 

Agradecendo, desde já, a atenção prestada, aproveitamos para desejar a

continuação de um bom trabalho. 

     

Subscrevemo-nos,

atenciosamente

 

XXIV 
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	Inclusive education assumes a central role in today’s society because it was assimilated both by the language of law and the political talk and also because it has been generally accepted by academic and pedagogical movements. In this context, the responsibilities of educational institutions are even greater, specially in developing learning experiences that prove successful for all students. This research identifies as its main objectives to find out the applicability and transfer of theoretical statements and the approach of the inclusion movement into praxis, as well as the study of opinions and attitudes of teachers toward the implementation of inclusion in official schools. In order to do this, a questionnaire was submitted to 73 teachers of Physical Education working with students aged between ten and fourteen, in two Portuguese districts, Porto and Aveiro. Data processing and quantitative analysis were carried out with the help of descriptive statistics (absolute frequencies, percentages, mean and standard deviation), while qualitative data was treated with a the help of content analysis. The main conclusions are as follows: (1) students with special needs are socially accepted by all members of the school community; (2) schools do not generally offer the necessary conditions for planning and undertaking the different kinds of answers that are required by students with special needs; (3) teachers assume that they are not prepared to deal with students with special needs; (4) inclusive education is advantageous for all students (with and without special needs), but some disadvantages are identified for mainstream students who seem to have their learning at stake; (5) several difficulties appear when teaching Physical Education in a class where there is one student with visual impairment; (6) among other strategies, teachers stress the need for a systematic support of students with visual impairment, the importance of more training and the restructuring of lesson contents. A Proposal for Curriculum Review was made, in order to find solutions for some of the questions raised by teachers. 


