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 Resumo 
A educação inclusiva tem sido uma das referências das políticas educativas 

e da investigação, nacionais e internacionais, assumindo particular importância 
na vida escolar e pessoal dos alunos que apresentam algum tipo de NEE. 
Contudo, as práticas têm demonstrado que a Escola nem sempre promove as 
mudanças necessárias à real efetivação desses ideais, evitando, assim, a 
exclusão escolar e social daqueles alunos. Exige-se cada vez mais aos 
professores, elementos-chave no processo da educação inclusiva, que 
promovam uma cultura profissional mais colaborativa e reflexiva, de modo a 
responderem adequadamente à diversidade dos alunos.  

Nesse sentido, pretendeu-se com este trabalho perceber e discutir os 
resultados de uma investigação realizada em três estabelecimentos de ensino 
do Porto, dois públicos e um privado, concretamente ao nível das eventuais 
diferenças de práticas, procedimentos e perspetivas dos profissionais de 
Educação Física face ao processo de educação inclusiva na sua disciplina. 
Para a obtenção das informações necessárias ao estudo, utilizou-se um 
questionário adaptado de Sideridis & Chandler (1998) - “Teacher Integration 
Attitudes Questionnaire” (TIAQ) - adaptado para a população portuguesa por 
Serrano (1998).  

Os resultados obtidos colocaram em evidência a existência (ainda) de 
alguma distância entre os ideais e as práticas, pondo em evidência, algumas 
fragilidades que nem sempre facilitam o assegurar de um dos pilares da 
educação inclusiva: a implementação de uma cultura profissional colaborativa, 
capaz de tornar a “educação para todos” uma realidade possível. Por outro 
lado, foi também possível perceber, na maioria dos participantes no estudo, 
uma enorme vontade e flexibilidade para se envolverem, participarem e 
aceitarem a desafiante tarefa de lecionarem em turmas onde estão presentes 
alunos com diferentes tipos de NEE.  

Porém, e apesar destas evidências, e atendendo ao reduzido tamanho da 
nossa amostra, sugere-se a não generalização destes resultados com total 
segurança e robustez. 

 

 Palavras-chave: 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA, 
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 
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ABSTRACT 

 

Inclusive education has been one of the benchmarks of educational and 

research, national and international policies, and of particular importance in the 

school life of students and staff who have some type of SEN. However, practice 

has shown that the school promotes not always necessary to realize these 

ideals real changes, thus avoiding exclusion and social those school students. 

Are required increasingly to teachers, key elements in the process of inclusive 

education that promote a more collaborative and reflective professional culture, 

in order to adequately respond to student diversity.  

Accordingly, it is intended to realize this work and discuss the results of 

an investigation carried out in three schools of Porto, two public and one 

private, specifically in terms of possible differences in practices, procedures and 

perspectives professionals of Physical Education over the process of inclusive 

education in their discipline. For obtaining the information necessary for the 

study, we used a questionnaire adapted from Sideridis & Chandler (1998) - 

"Teacher Integration Attitudes questionnaire" (TIAQ) - adapted for the 

Portuguese population by Serrano (1998). The results highlighted the existence 

(still) some distance between ideals and practice, highlighting some 

weaknesses that do not always make it easy to ensure a pillar of inclusive 

education: the implementation of a collaborative professional culture, capable to 

make "education for all" a possible reality. For other hand, it was also possible 

to see in most of the study participants, flexibility and an eagerness to engage, 

participate and accept the challenging task of lecionarem in classes where they 

are present students with different types of SEN. However, despite this 

evidence, and given the small size of our sample, it is suggested not to 

generalize these results with total security and robustness  

Keywords:  

INCLUSION EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION TEACHERS, SPECIALS 

EDUCATIONS NEEDS. 
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I – Introdução 
 

Atualmente o sistema educativo em Portugal, tem tentado promover uma 

igualdade de oportunidades de acesso e sucesso educativo a todos os alunos, 

nomeadamente no que concerne aqueles que são detentores de Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). 

Em Portugal, o conceito de NEE foi adoptado pela publicação do Decreto-

Lei nº319/91, de 23 de Agosto, que introduziu o termo baseado em critérios 

pedagógicos, numa perspectiva de “Escola para Todos”. 

As instituições escolares tem desenvolvido esforços para responder à 

inclusão de alunos com NEE no ensino regular, de maneira a conseguir criar 

uma educação para todos. 

A Escola Inclusiva é defendida como um modelo que respeita a diversidade 

de todos os alunos, no qual se pretende que seja salvaguardado o direito à 

educação e à igualdade de oportunidades a todos os indivíduos. 

Neste sentido, o conceito de inclusão escolar, 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 (Anderson, 1998; Correira 2003). 

Neste âmbito, a disciplina de Educação Física (EF), não pode nem deve 

ficar fora deste desafio.  

Tomando por base estes considerandos, este estudo procurou centrar-se 

nos processos, métodos, práticas que os professores de EF utilizam no 

decorrer das suas aulas, quando na presença de alunos com NEE. Por outro 

lado, foram também tidas em consideração as suas perspetivas face a esta 

realidade



 
 

.
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Revisão de literatura 

 

 

1. A inclusão e as suas problemáticas 

 

1.1 Escola inclusiva 

 

Desde o início do século XX, a instituição Escola, propôs-se ser a tão 

aclamada promotora da “igualdade de oportunidades”. 

Segundo Zêzere (2002) o movimento instituído pela Escola Inclusiva tem 

como objetivo atingir e formar a construção de uma nova forma de Estar e Ser 

Social - a Sociedade Inclusiva – a qual deve, como tal, procurar ser mais justa 

e mais solidária. O percurso escolar, só faz sentido enquanto uma etapa que 

possa servir como instrumento promotor do desenvolvimento pessoal e social 

de qualquer aluno. A escola deve pois facilitar a inserção social, de maneira a 

tornar mais fácil a transição para a vida adulta e requerer o sentimento de 

competência, eficácia, bem-estar. De acordo com Zêzere (2002, p.404), deve 

constituir-se como o “veículo promotor da efetiva melhoria da qualidade de 

vida” dos seus intervenientes.  

O rumo a seguir, será o de uma pedagogia centrada nas crianças e nas 

suas necessidades, de maneira a corresponder adequadamente às suas 

diferentes características. 

Apesar de ter sido criada no sentido de permitir a educação básica a 

todos, à qual todos deveriam ter acesso, “a escola pública tradicional tem vindo 

a desenvolver práticas e valores que progressivamente contribuíram para 

destacar as diferenças entre os alunos, colocando precocemente fora da 

corrida da aquisição de competência largos estratos da população escolar” 

(Rodrigues, 2003). 
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Segundo Bueno (1999, cit. Por Filus & Júnior, 2004) o ensino regular 

tem excluído, uma larga parte da população, sabendo-se que alguns alunos 

não reúnem condições para desfrutar do processo escolar, por apresentarem 

problemas familiares e pessoais. 

O modelo de escola inclusiva patrocinado em Portugal, nomeadamente 

após a publicação do Decreto-lei nº319/91, de 23 de Agosto, fez sobressair na 

Escola Pública Portuguesa alguns aspetos contraditórios no que se refere à 

inclusão (Rodrigues, 2011). Se por um lado se incluem os alunos com NEE, 

criam-se por outro, dois tipos de alunos nas escolas - os alunos com NEE e os 

alunos sem NEE. Ora, esta realidade quando mal pensada e organizada 

conduz, em muitos casos a uma clara desigualdade de oportunidades. 

 Efetivamente, os alunos cujas dificuldades entram no âmbito das 

deficiências (motoras, sensoriais e cognitivas), têm direito a um apoio 

especializado, nomeadamente a condições especiais de acesso ao currículo, 

de forma a permitir-lhes a possibilidade de sucesso escolar. Como sublinha 

Rodrigues (2001) neste contexto, existe um outro grupo de alunos, cujas 

dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, dificuldades 

associadas ao facto de pertencerem a minorias éticas ou serem provenientes 

de países estrangeiros, se acentuam, nomeadamente pelo facto de, em muitos 

casos, não terem qualquer tipo de direito a condições especiais de acesso ao 

currículo, continuando a ser esquecidos. 

A este propósito, Marchesi (2001), defende a dedicação exclusiva dos 

professores aos alunos com NEE, lembrando o facto de que nos casos menos 

graves os alunos continuarem a não receber os devidos apoios, continuando a 

sua educação a ser da responsabilidade quase exclusiva do diretor de turma. 

Correia (2001), refere que estamos longe de uma escola inclusiva, já 

que, segundo ele, o princípio de inclusão envolve mudanças de fundo nas 

escolas e nos seus currículos, de maneira a permitir a todos os alunos 

aprendizagens regradas num ensino de qualidade que produza melhores 

resultados. 
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Os apoios anteriormente a referenciados devem, juntamente com as 

expetativas e as atitudes dos professores, estar em concordância com as 

necessidades e as características dos alunos apoiados porque, em caso 

contrário, corremos o perigo de passar de uma inclusão a uma exclusão 

funcional onde os programas elaborados são indiferentes ou inadequados aos 

alunos (Correia, 2001). 

Porém, a atual criação do grupo de ensino especial nas escolas 

portuguesas, apesar de algumas críticas, (Correia, 2007; Rodrigues, 2007) 

demonstra o empenho do Estado em proporcionar aos alunos com NEE os 

apoios educativo que estes necessitam.  

Seria pois de fulcral importância que a legislação mudasse a visão, que, 

correntemente, é centrada nas categorias das deficiências, para uma 

concepção centrada nas NEE dos sujeitos (Rodrigues, 2007). Só assim e ainda 

de acordo com Rodrigues (2001, p.17), “esta concepção permite conceptualizar 

o sistema de apoio em bases muito diferentes”. 

Segundo Correia (2001) ao considerar que falamos de um modelo em 

que o diagnóstico clínico é o ponto de partida da interferência com o aluno, não 

estamos a falar de um modelo de Escola Inclusiva, mas ainda de um modelo 

integrador. 

Marchesi (2001) concorda com este ponto de vista considerando que as 

decisões sobre as necessidades educativas dos alunos devem ser 

determinadas colocando ênfase na proposta curricular que permita melhorar o 

funcionamento da escola, nomeadamente ao garantir melhores condições de 

aprendizagem para cada aluno. 

Segundo Porter (1997, cit. Por Hegarty, 2001) inclusão e integração, 

embora muitas vezes usadas como sinónimos, são entendimentos 

conceptualmente diferentes. Aquele autor, refere como principais diferenças 

entre os dois conceitos, o facto de a integração estar centrada na sala de aula 

e a inclusão estar centrada no aluno integrado. Disto resulta que ao aluno 

integrado, é feito um diagnóstico após o qual é criado um programa individual, 

o qual responderáde forma mais favorável às necessidades do aluno.Pretende-
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se, deste modo, que para o aluno incluído o processo permita uma resposta 

mais adequada por parte de uma equipa multidisciplinar. Esta equipa, criará 

então estratégias para que o professor possa concretizar a sua atividade na 

sala de aula, tentando favorecer e maximizar ao máximo o apoio e a adaptação 

dos alunos com NEE. Ainscow (2003) refere que, ao contrário da integração, o 

processo de inclusão engrandece a implementação de reformas adicionais 

necessárias para confortar alunos considerados especiais num sistema escolar 

tradicional e inalterado. Sublinha ainda que o pensamento atual tende para a 

educação inclusiva, cuja meta visaa reestruturaçãodas escolas segundo as 

necessidades de todos os alunos.  

A Escola Inclusiva deve ainda basear-se no pressuposto de que o 

currículo, sempre que possível, deve ser comum a todos os alunos, ou seja, a 

todos eles, independentemente das suas dificuldades, devem ser permitidas 

oportunidades de experiências educativas semelhantes (Correia & Rodrigues, 

1997; Marchesi, 2001). 

Cummelas & Estrany (2006) crêem que, todos os estudantes devem 

estar incluídos nas escolas e nas aulas sem desigualdade, tendo em conta as 

suas necessidades e possibilidades, progredindo em função de adaptações do 

currículo, sempre que se tornem necessárias ao seu adequado processode 

aprendizagem. Os mesmos autores, defendem que se deve criar condições 

que tornem mais fácil a autonomia, independência dos alunos derrubando-se, 

sempre que possível, barreiras sociais (atitudes negativas) e arquitectónicas 

dentro e fora do âmbito escolar (escadas, passeios sem rapas).  

Marchesi (2001) alerta para o facto de os alunos não serem todos iguais, 

quer em termos de ritmos de aprendizagem, quer quanto à maneira como se 

posicionam face ao processo de ensino/aprendizagem quer em relação ao 

modo como processam os seus conhecimentos, devendo a Escola Inclusiva 

dar atenção às diferenças. O problema coloca-se quando essas alterações 

obrigam a diferenças significativas num currículo que se pretende comum. 

Nesse sentido, o mesmo autor, é de opinião que exista um leque de 

adaptações curriculares que vão desde a não existência até ao expoente 
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máximo de modificações, o que poderia incluir a modificação das metas gerais 

definidas para as etapas educativas em geral. 

Neste âmbito, Ainscow (2003) reflete acerca da existência de unidades 

especializadas situadas no ambiente escolar normal, percebendo as suas 

vantagens, nomeadamente quando estas conseguem oferecer o conhecimento 

e o apoio de um especialista num determinado nível que, de outra forma não 

pode ser prestado, num ambiente de aprendizagem dito normal. 

Segundo Bailey (1995) a inclusão tem sido defendida com base num 

agrupamento de argumentos éticos e programáticos. De forma muito 

pragmática Correia (2003) e Buysse& Wesley (1998), sublinham que, de uma 

forma geral, os seus resultados, ao nível do desenvolvimento, são não apenas 

apreciados como desejados e apropriados, e que os mesmos têm vindo aser 

cada vez mais reconhecidos não unicamente pelos vários profissionais ligados 

à educação como também, pelos próprios encarregados de educação. 

Como sustenta Correia (2003), os benefícios que decorrem das práticas 

inclusivas, têm vantagens também nas aprendizagens de todos os restantes 

alunos sem NEE. O aluno com estas características, necessita aprender junto 

dos restantes colegas sem NEE. 

Só assim, lhes serão proporciona da sinteracções sociais adequadas, as 

quais ajudam a retirar o estigma da “deficiência”, preocupando-se com o seu 

desenvolvimento dentro de um espírito de pertença e de participação, em todos 

os aspectos da vida escolar. 

As vantagens desta filosofia inclusiva tornam-se visíveis também no que 

se refere à liderança escolar, aos pais, encarregados de educação e a outros 

recursos comunitários, uma vez que fazem sobressair uma forma diferente de 

ajuda e apoioaos alunos com NEE, permitindo a todas as partes atingir níveis 

positivos de sucesso educativo. Assim, e como sustenta Correia (1997), cada 

um destes agentes educativos, desempenha o papel de um ator flexível, 

animado em participar, de forma participativa, na composição de respostas 

adequadas às necessidades existentes na respetiva população escolar. 
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Por isso, como sublinha Rodrigues (2003b), é muito importante que a 

escola que se pretende inclusiva, o possa ser numa sociedade que, também 

ela o seja, num envolvimento social onde os valores dessa mesma escola 

possam sentir eco e expressão. 

 

 

1.2 A Escola Inclusiva e a Educação Física 
 

Para uma melhor compreensão do presente estudo, é deveras 

importante fazer uma abordagem à legislação vigente a respeito da Educação 

Física no ensino em Portugal. 

 Citando o acordo com o D.L nº 193 | 23-8-1991 pág.. 4389, a legislação 

que regula a integração dos alunos com deficiência nas escolas regulares, 

publicado há mais de 20 anos, carece de actualização e de alargamento. A 

evolução dos conceitos relacionados com a educação especial, que se tem 

processado na generalidade dos países, as profundas transformações 

verificadas no sistema educativo português decorrentes da publicação da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, as recomendações relativas ao acesso dos 

alunos deficientes ao sistema regular de ensino emanadas de organismo 

internacionais a que Portugal está vinculado e, finalmente, a experiência 

acumulada durante estes anos levam a considerar os diplomas ultrapassados e 

de alcance limitado. Com efeito, foi considerado no presente diploma a 

evolução dos conceitos resultados do desenvolvimento das experiências de 

integração, havendo a salientarque: 

- A substituição da classificação em diferentes categorias, baseada em 

decisões de foro médico, pelo conceito de «alunos com necessidades 

educativas especiais», baseado em critérios pedagógicos; 

- A crescente responsabilização da escola regular pelos problemas dos alunos 

com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem; 
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- A abertura da escola a alunos com necessidades educativas especiais, numa 

perspectiva de «escolas para todos»; 

- Um mais explícito reconhecimento do papel dos pais na orientação educativa 

dos seus filhos; 

- A consagração, por fim, de um conjunto de medidas cuja aplicação deve ser 

ponderada de acordo com o princípio de que a educação dos alunos com 

necessidades educativas especiais deve processar-se no meio menos restritivo 

possível, pelo que cada uma das medidas só deve ser adoptada quando se 

revele indispensável para atingir os objectivos educacionais definidos. 

O tema da Educação Inclusiva em EF tem sido pouco valorizado no 

nosso país, de certa maneira, por se considerar que a EF não é essencial para 

o processo de inclusão social ou escolar (Rodrigues, 2003a). Este autor refere, 

ainda algumas considerações pelas quais a Educação Física tem a 

possibilidade de ser um pilar para a construção da Educação Inclusiva. Na 

Educação Física, os conteúdos apresentados, apresentam um grau de 

determinação e rigidez menor relativamente a outras disciplinas. De certa 

forma, sabe-se que o Professor de EF, tem uma maior liberdade para organizar 

os conteúdos que pretende que os alunos experimentem e aprendam nas suas 

aulas. Isto permitiria afirmar que a EF poderia ser uma área curricular mais 

inclusiva devido à flexibilidade dos seus conteúdos, o que permitiria uma maior 

facilidade na diferenciação curricular. 

Os Professores de EF, são vistos como profissionais que desenvolvem 

atitudes bastante positivas nos seus alunos, quando comparados com os 

restantes colegas de outras disciplinas. Esta realidade pode relacionar-se com 

os aspectos expressivos da disciplina e com a manifestação por parte destes 

professores de uma atitude mais positiva face à inclusão, demonstrando uma 

grande capacidade para descobrirem soluções adequadas em casos mais 

difíceis. A EF é considerada uma importante área de inclusão, dado que 

permite a participação de todos os alunos, mesmo nos casos de manifesta 

dificuldade. Entende-se também que a EF é capaz de permitir uma participação 

e um grau de elevado de satisfação em alunos com níveis de desempenho 

muito diferentes. 
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 Segundo Rodrigues (2006), o papel da disciplina de EF na inclusão, 

deverá ser, de grande importância, uma vez que a participação deste aluno 

poderá proporcionar uma oportunidade para realizar e aprender novos 

movimentos, de lazer e recreação. A riqueza da atividade física e o contacto 

que ela permite com outras pessoas, pode significar para um pessoa com 

deficiência, a melhoria da sua experiência e um melhor conhecimento do seu 

corpo, o aumento da sua auto-estima e uma integração muito mais facilitada. 

 A inclusão nas aulas de EF é benéfica, não só para os alunos, sujeitos 

dessa inclusão, como também para os restantes (Rodrigues, 2006). Ainda de 

acordo com o autor anterior, o convívio, a partilha e o conhecimento 

proveniente desta interação, pode constituir uma forma de aprendizagem para 

todos os alunos, permitindo que se aceitem e se tornem menos 

preconceituosos relativamente á diferença. 

 A prática desportiva concede e origina situações que promovem intra e 

inter-relações, que tanto podem ser de ajuda e companheirismo, como também 

de oposição e ódio. Segundo Moura e Castro (2002), esta dinâmica relacional é 

importante na problemática da deficiência, podendo possibilitar uma 

transformação de atitudes e a evolução de pensamentos de auto-negação para 

um auto-conceito positivo. 

 Nas aulas dos Professores de EF, existem sempre diferenças maiores 

ou menores, em relação a rapazes e raparigas, independentemente da forma 

física que cada um possa possuir. A EF, reconhece e está atenta a essas 

diferenças, tentando facilitar a aprendizagem e a integração dos diferentes 

alunos da forma mais adequada e consistente possível, com base em 

estratégias específicas que potenciem as potencialidades de cada um, 

independentemente das suas dificuldades e diferenças (Dieste, Arilla, Vicente, 

Vásquez & Ferrer, 2003). 

 Num estudo de Rodrigues (2006), conclui-se que os Professores em 

geral consideravam a EF como sendo uma disciplina muito importante nos 

currículos escolares. Consideravam-na essencial não apenas para a aquisição 

de hábitos de saúde e atividade física, como ainda no contexto da socialização 

e da integração. Os restantes profissionais, ainda de acordo com este autor, 
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parecem compreender que a disciplina de EF é benéfica em todos os sentidos, 

permitindo a aquisição e reconhecimento de determinados valores e regras de 

condutas que, quando bem assimilados contribuem para a melhoria da auto-

estima e dacapacidade de socialização dos alunos. 

Numa investigação realizada por Chacham, Fliess, Hutzler & Van den 

Auweele (2002), que pretendeu estudar o impacto da EF como importante 

factor para a inclusão e autonomia dos alunos, permitiu verificar que os alunos 

necessitavam experienciar o sucesso e o fracasso no decurso das suas tarefas 

escoilares para, dessa forma, poderem estar melhor preparadas para a vida em 

sociedade. Estes autores defendem que a autonomia não provém apenas do 

sucesso mas sim, e também, do conflito e do (in)sucesso. 

A este propósito, Chacham, Fliess, Hutzler & Van den Auweele (2002) 

são de opinião de que ponto de vista da obtenção de autonomia, da 

capacidade de decisão e da insistência no atingir das suas metas, estas 

situações são mesmo desejáveis.  

Num outro estudo realizado por Lieberman & McHugh (2001), é 

sustentada a ideia de que a inclusão de crianças com Deficiência Visual em 

actividades físicas juntamente com outras, promove a melhoria da sua 

qualidade de vida, tornando-as capazes de adquirirem uma maior 

independência nas suas actividades de vida, incluindo o desporto e outras 

actividades recreativas. De outro lado, evidencia a oportunidade de 

envolvimento em atividades de desenvolvimento motor, em meio aquático, 

noutros contextos desportivos e recreativos que exigem aptidão física, 

independentemente do nível de extensão da sua deficiência. 

Segundo Sherrill (1998), a chave da mudança do comportamento 

perante as pessoas que de certa forma são diferentes é a atitude, porque 

matérias e regras mudam-se facilmente. Neste sentido, a maior contribuição 

que um Professor de EF ou outro qualquer professor deve ser a sua mudança 

de atitude, no sentido da eliminação de muitas atitudes negativas, de muitos 

preconceitos. 
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1.3 Infra-estruturas 
 

 Umas das dificuldades que mais vezes é indicada pelos Professores de 

EFpara o sucesso do processo de inclusão, é a falta de recursos materiais. 

 Segundo Correia & Rodrigues (1997), a falta de recursos, financeiros, 

materiais, humanos e didáticos é apontada pelos Professores de EF como 

sendo alguns dosaspectos limitadores da sua atividade quando confrontados 

com alunos com NEE. Os recursos materiais e as condições das instalações 

são referidas pelos Professores de EF como os maiores obstáculos à aceitação 

de alunos com NEE, sendo a insuficiência, inadaptação e degradaçãoaspectos 

que lhes estão associados (Cunha, 2006). 

 Mas não é apenas a falta destes materiais. De acordo com Correia 

(2003), um dos papéis dos professores de Educação Física é também 

assegurar que os alunos consigam utilizar os materiais de forma segura e 

adequada às suas características. Reforça ainda esta ideia, referindo que estes 

procedimentos são muito importantes quando se pretende os alunos participem 

e trabalhem de forma cooperativa 

 

 

1.4 Dimensão Humana 

 Professores 

 

 Nos últimos anos a inclusão de alunos com NEE, nas aulas de EF, fez 

com que a discussão acerca deste tema, assim como a importância ao nível 

das práticas pedagógicas dos professores, fosse alvo de vários estudos (e.g. 

Aguiar & Duarte, 2005; Croll & Moses, 2000; Evans & Lunt, 2002; Lieberman, 

Houston-Wilson & Kozub, 2002, etc.). Evans & Lunt (2002), salientam que para 
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os professores, a inclusão dos alunos com NEE é idealista e não realista, 

sendo uma realidade especialmente mais complicada de concretizar quando se 

trata de alunos cujos impedimentos são mais severos. 

 O apoio proporcionado aos Professores de EF foi, no âmbito das 

respostas a um questionário aplicado numa investigação de Rodrigues (2003a), 

considerado insuficiente. Existe um número muito baixo de professores de 

apoio com formação específica em EF, o que compromete em muito a garantia 

de uma verdadeira retaguarda de conhecimento para os profissionais do 

terreno. O apoio educativo para a inclusão do aluno em aulas de EF, é 

transmitido em termos genéricos por professores que não são desta área 

disciplinar específica, o que levantadsede logo dificuldades para que o 

professor de EF encontre uma solução conjuntamente com o Professor de 

apoio. 

 A investigação sugere que, de uma forma geral os professores são 

favoráveis á ideia de que a inclusão é benéfica para os alunos com NEE, mas 

ao mesmo tempo revela uma manifesta falta de conhecimentos específicos por 

parte dos mesmos, a falta de pessoal de apoio, a falta de material didáctico, 

apontando a carga horária como sendo um dos principais obstáculos para 

acolhimento a estes alunos (Aguiar & Duarte, 2005; Gogartti, Penteado, Pinge, 

& Rose, 2004; La Master, Gall, Kinchin & Siedentop, 1998; Smith, 2004). 

 Num outro estudo de Morley, Bailey, Tan, & Cooke (2005), é 

demonstrado que para alguns Professores, a inclusão é vista como uma viajem 

ou um objetivo, ainda longínquo, uma vez que é reportada constantemente a 

ausência de formação específica na sua formação. 

 O estudo de Smith (2004), revelou que para a maior parte dos 

professores intervenientes, o grande objetivo da inclusão em EF erapermirtira 

todos os alunos a oportunidade de participarem na disciplina de EF, 

independentemente das suas potencialidades. Porém, uma grande maioria 

revelou não ter obtido muito sucesso nessa tarefa. 

Relativamente às concepções teóricas dos professores, relativamente á 

problemática da inclusão, verificou-se que se assemelhavam aos princípios 
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tradicionalmente mais aceites, nos quais as práticas inclusivas dos professores 

tendem a ser processos em que é imprescindível que os alunos incluídos se 

adaptem a um plano previamente definido, fazendo apenas algumas 

adaptações nos desportos e atividades abordadas (Barton, 1993; Fredrickson & 

Cline, 2002, cit. Por Smith & Thomas, 2006). 

Um outro aspecto apontando, é a noção de que a inclusão está 

associadaá mera partilha do mesmo espaço deaulaa (Sant’Ana, 2005).  

No queconcerne aos apoios especializados, os professores de EF 

consideram que, deveriam ser adequados à especificidade da sua disciplina, 

situação que não se verifica na maioria das situações e realidades e que, para 

além disso, quando têm algum apoio dito específico, o nível de conhecimento 

dos assistentes é geralmente desajustado às necessidades (Morley, Bailey, 

Tan, & Cooke, 2005). 

Em estudos realizados no Brasil, país onde a maior parte dos 

professores acredita que a inclusão de alunos com deficiência é benéfica para 

estas crianças, têm revelado que as aulas de EF têm um papel importante na 

inclusão destes alunos no ambiente escolar. (Aguiar & Duarte, 2005; Gogartti, 

Penteado, Pinge, & Rose, 2004). Apesar desta empatia de aceitação da 

inclusão como um processo benéfico para os alunos, Lienert, Sherrill, & Myers, 

(2001), certificaram que, se fossem dadas alternativas aos professores de EF 

para optarem entre leccionar as turmas com ou sem alunos incluídos, estes, 

por maioria, escolheriam turmas sem alunos em processo de inclusão.  

Por outro lado, os mesmos autores constataram que quando se tratava 

de professores que tiveram disciplinas relacionadas com a área da Atividade 

Física Adaptada, a tendência não era a mesma.Aindano mesmo estudo, foi 

verificado que professores manifestavam alguma procupação com os efeitos 

que a inclusão possa trazer à aprendizagem dos alunos ditos normais, uma vez 

que, em alguns momentos sentiam nececsidade de abrandar o ritmo de ensino, 

de maneira a que todos pudessem perceber as atividades propostas. Uma 

outra razão explicada por Hutzler, Fliess, Chacham, & Auweele (2002), do 

porquê de alguns professores de EF evitarem a inclusão de alunos com NEE, 
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relaciona-se com o facto de terem que ter uma preparação extra e de não 

saberem perfeitamente as limitações da criança. 

Apesar de ser quase consensual a ideia de que á EF está associada 

uma função que confere prazer, que é formativa e socializadora, a falta de 

recursos é referida como um grande obstáculo a uma educação de qualidade 

para todos (Cumellas & Estrany, 2006). 

 La Master, Gall, Kinchin, & Siedentop (1998) referem que os professores 

de EF acreditam que o apoio recebido pela escola é muito pouco e que se 

sentem mal preparados para o ensino com classes inclusivas, evidenciando 

sentimentos de culpa e incapacidade, em conseguirem responder às 

necessidades de todos so alunos. 

 A maior parte dos profissionais de educação não possuem 

conhecimentos e competências para lidar com as situações educativas 

apresentadas pelos alunos com deficiência, revelando, como tal níveis 

moderados de confiança na capacidade de conduzirem processos relacionados 

com o sistema inclusivo, sendo esta razão, segundo Kauffman (1988), uma das 

principais formas que poderão justificar o desinteresse por parte daqueles 

professores em ensinar as crianças com deficiência. 

 

 

1.5 Dimensão Curricular 

A aula de Educação Física 

 

 A terceira maior barreira referida em relação à inclusão, é a falta de 

programação adequada (Block & Vogler, 1994; Lieberman, Houston-Wilson, & 

Kozub, 2002). 

 Segundo Correia (2001), o conceito de adaptação curricular é como um 

simultâneo de experiências a que o aluno é exposto (casa, escola, 
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comunidade), carregando estas práticas à forma como a informação deve ser 

escolhida, periodizada e organizada. 

 Este conceito de adaptação curricular, refere-se a certas modificações 

introduzidas no currículo educativo regular de maneira a precaver uma 

anulação entre o nível das capacidades de um aluno e o seu contentamento no 

espaço da aula, pretendendo-seassim que o aluno atinja o sucesso no seu 

processo de aprendizagem (Block & Vogler, 1994). Esta modificação requerida 

no planeamento e no material tem sido apontada como uma forma de incluir os 

alunos (Correia, 2003; P. Correia, 2003; La Master, Gall, Kinchin, & Siedentop, 

1998; Rodrigues, 2006). No entanto, de acordo com os feedbacks dos 

professores apesar destas adaptações e modificações, muitos alunos 

continuam a são ser capazes de colocar em prática certas habilidades e 

tarefas. 

 Contudo, os professores de EF, poderão desempenhar um papel muito 

importanteno encorajamento dos alunos com deficiência a desempenharem as 

tarefas que lhe foram propostas, de maneira a que estes possam alcançar o 

sucesso e se sintam incluidos (Hutzler, Fliess, Chacham, & Auweele, 2002). De 

acordo com os autores anteriores, os professores que consigam elaborar uma 

programação adaptada, instituindo um currículo equilibrado para os alunos com 

NEE, poderão com maior certeza poder ver incluídos com êxito, muitos desses 

seus alunos. 

 Segundo Correia (2003), existem um conjunto de categorias que são 

importantes para o êxito da aprendizagem dos alunos com NEE. Segundo o 

mesmo, é fundamental que os currículos sejam explícitos e adaptados, 

adequando o máximo possível os seus conteúdos, com o objetivo de motivar 

os alunos a aprender. Ainda de acordo com o mesmo autor, é importante ter 

em conta os ritmos de aprendizagem e os interesses dos alunos. Em alunos 

com NEE, existe uma necessidade de realizar adaptações nas estratégias de 

ensino, não esquecendo ou saltando as etapas de aprendizagem. 

 Os professores reconhecem que executam os mesmos conteúdos com a 

turma, mas depois adaptam as tarefas de acordo com a especificidade dos 

alunos, utilizando estratégias diferentes, como são explicadas as instruções, 
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como são transmitidos os feedbacks, no tempo de execução de uma tarefa, na 

estrutura do exercício e pela proximidade do professor aos alunos. Nos 

exercícios, a adaptação e a diferença passa pela execução de exercícios sob 

formas jogadas e de exercícios adequados às necessidades e características 

dos alunos (Rodrigues, 2006). 

Segundo Rodrigues (2006), os professores designam critérios de 

avaliação, adaptando-os aos objetivos propostos e diferenciados, valorizando e 

preocupando-se principalmente com a motivação, a participação e 

osaspectossócio-afectivos dos seus alunos. No momento de avaliação, o aluno 

não é diferenciado. Apenas se modifica a forma como se avalia, sendo as 

atividades as mesmas ou próximas dos seus colegas. Por outras palavras, só o 

grau de dificuldade é que é adaptado. 

O método que se evidenciou eficaz e que é visto como uma ponte entre 

não ter um professor especializado e ter um especializado no apoio às aulas de 

EF, é um a existência de um professor especializado que seja consultor e 

conselheiro dos professores de EF (Block & Conatser, 1999; Lytle & Colliner, 

2002). 

O período em que os alunos com NEE atravessam em atividade numa 

turma regular, sem nenhum tipo de apoio externo ao professor da disciplina, é 

uma das razões que levam estes alunos e pais, a escolher um apoio 

individualizado para substituir a aula de EF. 

Uma das alegações contra a inclusão, é que a existência de uma 

discrepância entre o programa para alunos com deficiência e sem deficiência. 

Num estudo realizado por Block & Obrusnikova (2007), concluiu-se que os 

alunos com NEE participavam nas aulas de EFade uma maneira muito 

semelhante aos alunos sem deficiência e no qual a sua inclusão não 

prejudicava a aprendizagem dos restantes alunos. No entanto, os 

investigadores alertam para a importância das adaptações realizadas na EF 

tradicional para que ocorra uma inclusão positiva dos alunos com deficiência. 

Desta forma, muitas vezes será necessário mudar a natureza do jogo ou de o 

tornar muito lento, o que pode resultar num problema para os alunos sem 

deficiência. 
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Existem relatos de professores de EF que referem que se perde muito 

tempo com alunos incluídos, quando estes começam a “passear” pelo pavilhão 

ou precisam de ajuda todo o tempo enquanto todos os outros esperam, não 

realizando a atividade ou acabando por desistir de tentar realizar o exercício 

(LaMaster, Gall, Kinchin, & Siedentop, 1998). Neste mesmo alguns professores 

de EF referiram que estes alunos podem ser tão disruptivos que 

consequentemente prejudicam a aula e os objectivos da aula. 

 Num estudo de Cunha (2006), a opinião dos professores de EF reforçou 

a ideiade que o processo de ensino-aprendizagem dos alunos sem NEE é 

comprometido devido à inclusão de alunos com NEE nas suas aulas. 

 A organização dos alunos no decorrer da aula, parece causar aos 

professores um problema complicado, principalmente nos alunos com NEE, 

pois necessitam de mais atenção, o que leva ao prejuízo dos outros alunos. 

Segundo Dieste, Arilla, Vicente, Vásquez, & Ferrer (2003), os professores 

encaram a decisão de se ocuparem durante demasiado tempo com os alunos 

com deficiência como prejudicial, pois compromete o rendimento dos restantes 

alunos sem deficiência. Alguns professores relataram que era como se 

estivessem a dar duas aulas ao mesmo tempo. 

 Com o estudo anteriormente referido de Cunha (2006), conclui-se 

também que um dos factores que levava ao compromisso da aprendizagem 

dos alunos com NEE, tinhaa ver com o pouco tempo de acompanhamento ao 

aluno, de acordo com as suas necessidades especiais.  

 

 

1.6. Perspetivas futuras do processo de Ensino 
Inclusivo  

 

A escola inclusiva tal como refere Correia (2008, p.7) pressupõe uma 

escola centrada na comunidade, livre de barreiras, promotora de colaboração e 



-19- 
 

equidade, “onde toda a criança é respeitada e encorajada a aprender até ao 

limite das suas capacidades” 

O seu processo educativo deve ser um processo social, que permita a 

todos os alunos com NEE, o direito a uma escolarização o mais “normal” 

possível (Silveira & Almeida, 2005). 

Sendo uma realidade emergente, esta “escola inclusiva”, tem vindo a 

criar e a fortalecer as suas estruturas. Contudo, tem ainda um longo caminho a 

percorrer. 

A realidade atual exige uma rápida adoção de propostas educativas 

inclusivas, as quais tardam em desenvolver-se porque, como refere Mantoan 

(2004), existem ainda muitas barreiras humanas e materiais, designadamente 

as condições inapropriadas de acessibilidade, o número excessivo de alunos, a 

pouca motivação dos docentes, evocando entre outros fatores, falta de 

preparação específica e escassez de recursos humanos especializados 

E há ainda um longo caminho a percorrer porque o princípio implícito no 

ideal de inclusão implica alterações de fundo nas escolas e nos seus 

currículos. Só assim, como defende Correia (2001) será possível permitir aos 

alunos aprendizagens e percursos escolares consistentes, assentes num 

ensino de qualidade.Na mesma linha de raciocínio, Cumellas & Estrany (2006) 

defendem a ideia de que todos os estudantes deverão frequentar as escolas e 

as aulas regulares. Para isso sublinham a importância de serem tidas em linha 

de conta as suas necessidades devendo-se, como tal, proceder a uma 

adaptação curricular que permita a sua efetiva aprendizagem. Ainda de acordo 

com estes autores, deve ser veiculada a autonomia e a independência, 

eliminando as barreiras sociais, nomeadamente, as atitudes negativas quanto à 

aceitação do seu próprio ritmo de estudo e aprendizagem, as barreiras 

arquitetónicas não apenas no âmbito escolar como fora dele, nomeadamente 

as rampas, elevadores, casas de banho, pisos adequados, entre muitos outros 

equipamentos de uso constante na vida diária. 

Num sentido mais alargado, uma educação inclusiva, deve significar a 

existência de um nível de educação adequado e de alta qualidade naquela que 
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é a escola normal, a escola de todos e para todos os alunos, mesmo para 

aqueles que apresentam um determinado grau de deficiência ou de limitação. 

Neste sentido, Costa (1996) defende que é fundamental que se garanta uma 

escolaridade básica e com qualidade para todos os alunos na escola regular 

pois só dessa forma pode ser fomentada a interajuda, a qual permitirá que 

aqueles alunos mais capazes numa determinada área possam ajudar os 

colegas que evidenciam mais dificuldades, habituando-os a ver nos outros, 

alguém que também possui capacidades, e ajudando-os a respeitar a 

diferença. 

Com efeito de uma forma geral, a literatura aponta para a importância da 

transformação da escola, enquanto instituição. Defende-se o incremento de 

uma gestão flexível dos currículos, mais plural e aberta à diversidade, 

construída em função de todos os alunos, independentemente das suas 

particularidades, através da introdução de adaptações centradas no aluno e/ou 

nos ambientes de aprendizagem. Isto pressupõe também modificações no 

modo como são geridos e articulados os diferentes recursos humanos e 

materiais, ao nível do plano de formação dos seus profissionais, sejam eles 

professores ou outros agentes externos de apoio tais como os terapeutas, 

médicos, psicólogos ou outros intervenientes neste processo.  

Em suma, a escola para que realmente se torne inclusiva, e se possa 

constituir como um lugar onde todos possam ser aceites, necessita pois de 

desenvolver mecanismos que possibilitem dar resposta às diferentes 

necessidades educativas de uma população cada vez mais heterogénea, mais 

diversa.  

 

A questão do currículo é sem dúvida uma das principais questões que 

preocupam a escola que se pretende inclusiva. Como sustenta Rodrigues 

(2003), se por um lado a escola deve zelar pelo cumprimento de objetivos 

mínimos que todos devem atingir, por outro deve funcionar como entidade 

estimuladora e impulsionadora do conhecimento, sendo um agente de 

desenvolvimento, que permita a cada estudante alcançar o máximo possível de 

rendimento, dentro daquilo que forem as suas capacidades. 
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Na opinião de Costa (2006), o sucesso da escola inclusiva assenta na 

capacidade que ela tem de identificar o mais precocemente possível as 

características dos seus alunos com NEE, procedendo á sua avaliação e 

estimulação, tão cedo quanto possível, adaptando currículos em função das 

necessidades de cada um, permitindo o sucesso de todos através da oferta de 

acesso a ajudas técnicas adequadas. 

Segundo Correia (1997) e Rodrigues (2006), uma escola onde não são 

diferenciados os seus currículos não pode ser considerada como modelo 

inclusivo e, naturalmente, não pode ser um local onde é promovida a igualdade 

de oportunidades entre os seus estudantes. O modelo inclusivo preconizado 

por Correia (1995), refere que para que a escola se torne, efetivamente, 

inclusiva existe um conjunto de responsabilidades que devem ser assumidas e 

partilhadas pelos diferentes agentes que formam o sistema inclusivo, ou seja, o 

Estado, a Escola, a Família e a Comunidade. 

No que se refere às responsabilidades do Estado, Correia (1997) e 

Ainscow (2003) parecem estar de acordo ao afirmarem que este deve ter em 

consideração os seguintes aspetos: i) sensibilizar o público em geral para as 

vantagens de um sistemainclusivo; ii) criar reformas e tomar medidas 

legislativas adequadas; iii) possibilitar um financiamento que assegure os 

recursos humanos e materiais necessários; iv) atribuir verdadeira autonomia às 

escolas para que estas implementem um sistema inclusivo de acordo com as 

características da sua população; v) apoiar as instituições de Ensino Superior, 

nas alternativas de formação que tenham em conta a filosofia da inclusão. 

 

Em relação à Escola, os mesmos autores referem como sendo suas 

responsabilidades: i) a sensibilização e apoio aos pais e encarregados de 

educação e à comunidade, envolvendo-os no processo de desenvolvimento do 

aluno; ii) na flexibilização curricular, adequando o currículo às características 

individuais do aluno; iii) na planificação adequada ao aluno com NEE; iv) na 

formação de professores, gestores ou outros agentes. 
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Relativamente á Família, e como sustenta Ainscow (2003), esta parece 

assumirum papel importante na educação do aluno com NEE, não apenas 

através da relação que estabelece com a escola e a comunidade, no apoio à 

própria criança, adolescente ou jovem, como também na sua formação, 

permitindo o seu desenvolvimento de acordo com a planificação e 

programação educativa do seu educando. 

Por seu lado a comunidade, não se constitui como elemento menos 

importante, no processo inclusivo, desempenhando um papel determinante, 

quer na educação do estudante com NEE, quer na transição para a sua vida 

ativa. Nesse sentido a Comunidade deve ter em atenção os seguintes aspetos: 

i) criar um conjunto de programas e incentivos que promovam o 

desenvolvimento socioemocional e pessoal dos estudantes com NEE; ii) 

estabelecer uma ligação eficaz entre os serviços comunitários e a escola, com 

vista às necessidades específicas do aluno; iii) sensibilizar para a problemática 

da inclusão.  

Segundo Ainscow (2003), da verdadeira escola inclusiva devem fazer 

parte: uma boa liderança, um bom sentido de cooperação e responsabilidade 

entre todos os intervenientes no processo educativo destes alunos e ainda a 

possibilidade de garantir flexibilidade nos conteúdos e estratégias de 

aprendizagem. 

De acordo com Rodrigues (2003), não obstante, as dificuldades, os 

avanços e recuos na implementação de uma escola inclusiva, existe ainda um 

conjunto de situações que merecem uma observação e análise atentas. E, 

nesse sentido, Rodrigues (2003, p.91) pergunta: “se a sociedade está longe de 

ser inclusiva, poderá ser a escola uma ilha de inclusão num mar de exclusão?” 
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1.7. A realidade portuguesa 

 

Para um melhor entendimento da evolução da escola inclusiva no 

contexto português será importante perceber as decisões políticas, bem como 

as orientações normativas que foram acompanhando todo este processo no 

seio da nossa escola pública. 

Neste sentido, de uma forma cronológica, decidimos incluir aqui, ainda 

que sucintamente os principais momentos ocorridos em todo o processo que 

tem procurado levar e elevar o nosso país a um patamar cada vez mais atual e 

eficaz, no que concerne á inclusão escolar.  

Sabemos que a legislação portuguesa por si só não é suficiente para 

assegurar esustentaras mudanças que se impõe na Educação em geral. 

Segundo Costa (2006) e no seguimento também de alguns aspetos já referidos 

anteriormente, alguns fatores decisivos como o empenho, a motivação e a 

competência dos profissionais envolvidos, nomeadamente os pais e 

encarregados de educação, profissionais e membros da comunidade, 

constituem-se como elementos base da evolução e do aperfeiçoamento dos 

serviços e dos programas implementados ou em vias disso.Devem ainda ser 

tidos em conta, de acordo com o mesmo autor, fatores como a congregação de 

esforços, o estabelecimento de redes de cooperação e de apoio e incentivos de 

organizações nacionais e internacionais. 

Não obstante isto, a legislação desempenha, naturalmente, um papel 

fundamentalno desenvolvimento do processo inclusivo no nosso sistema 

educativo. 

Assim, e recuandoao século passado, concretamente a partir de 1973, 

com a Reforma do Ensino em Portugal levada a cabo pelo ministro da 

Educação Veiga Simão surge um movimento orientado no sentido da 

integração dos alunos com deficiência na escola de ensino regular, 

nomeadamente, de crianças com deficiência visual, em classes especiais. 
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No ano seguinte e atendendo à conjuntura política que o país 

atravessava, surgem as primeiras associações e movimentos impulsionadores 

de princípios de solidariedade para com estes cidadãos. 

A Constituição da República Portuguesa de 1976 consagra o direito à 

educação e cultura para todos, surgindo as primeiras Equipas de Educação 

Especial, cuja legislação só é publicada alguns anos mais tarde, no Despacho 

Conjunto n.º36/SEAM/SERE/88, de 17 de Agosto, o qual estabelecia as 

normas para a Educação Especial. 

Destas equipas faziam parte educadores de infância e professores dos 

diferentes graus de ensino não superior, preferencialmente com curso de 

especialização e/ou experiência em educação especial. Em casos especiais, 

integrariam também essas equipas alguns psicólogos e outros terapeutas. 

A esta tendência de integração dos alunos de Ensino Especial (EE) nas 

escolas de ensino regular, surgem e associam-se em simultâneo, um conjunto 

deinstituições de EE, nas quais se integram as Cooperativas de Educação 

eReabilitação de Crianças Inadaptadas (CERCI’s), as quais, para além do 

apoio sócioeducativoprestado às crianças e famílias, proporcionavam formação 

profissional nas áreas de intervençãoprecoce, valências ocupacionais, lares 

residenciais entre outros apoios parapessoascom deficiência intelectual 

profunda. 

Deste modo, como alternativa aos estabelecimentosde ensino oficial, os 

quais não eram capazes de responder às necessidades depopulações 

específicas, surgem estas instituições. 

Após a publicação de alguns decretos-lei, é publicada a Lei de Educação 

Especial (Lei n.º 66/79, de 4 deOutubro de 1979), a qual definia Educação 

Especial como o conjunto de serviçoseducativos e atividades dirigidas a 

crianças e jovens que necessitavam de umatendimento específico. 

Porém, só a partir de 1986, e após várias tentativas de ajuste á 

realidade, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei 

n.º46/86, de 14 de Outubro, é estabelecido o quadro geral do Sistema 

Educativo. Surge pois, um novo enquadramento legislativo, o qual reconhece a 
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Educação Especial como uma das modalidades especiais de educação 

escolar, passando-se a utilizar o conceito de Necessidade Educativa Especial. 

Esta lei, apesar do seu âmbito genérico, permitiu a criação de condições 

deenquadramento das políticas inclusivas (Ribeiro, 2008). 

Às escolasdo ensino regular e aosseus profissionais passam a ser 

atribuídas responsabilidades nodesenvolvimento de estratégias de integração e 

ensino de todos os alunos, incluindo os que apresentam algum ou alguns tipos 

de NEE, nomeadamente a deficiência intelectual e a motora (Artigo 17º).  

Como sustenta Bairrão (1998), a LBSE contribuiu de forma determinante 

para conferir á Educação Especial um quadro de referência que há muito era 

esperado. Portugal ao aderir à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 

1986, passa a dispor de mais apoios técnicos e financeiros, surgindoo Decreto-

Lei n.º 243/87, de 15 de Junho, que vem estabelecer medidas que permitiam, 

designadamente, tal como sublinha Ribeiro (2008), o cumprimento da 

escolaridade obrigatória dos alunos com deficiência, a possibilidade de 

cessarem o dever de escolaridade por “incapacidade comprovada”, mediante, 

um pedido formulado pelos pais, um parecer da avaliação médica e despacho 

ministerial. 

Mais tarde são publicados o Despacho conjunto n.º 19/SERE/88, de 27 

de Maio,o qual regulamentava o apoio pedagógico acrescido (APA) a prestar 

aos alunos comdeficiênciasfísicas ou sensoriais, e o Despacho n.º 119/ME/88, 

de 15 deJulho, que vem regulamentar a intervenção das escolas de 

intervenção prioritária nosapoios a prestar a estes alunos.  

Entretanto, as equipas de Educação Especial, com a publicação do 

Despacho conjunto n.º 36/SEAM/SERE/88, de 17 de Agosto, veem o seu 

funcionamento ser reorganizado, passando a sua ação a orientar-se 

essencialmente para as salas de aula das escolas regulares e para a criação 

de salas de apoio permanente.  

Entretanto, como refere Fernandes (2004), a rede destas salas de apoio 

foi alargada e os alunos com deficiência intelectual profunda emultideficiência 

passaram a ter um currículo alternativo. 
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Em 1990, é promulgado um documento que constituiu um dos passos 

mais importantes na educação no nosso país - o Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 

de Janeiro - que estabelece o regime de gratuitidade da escolaridade 

obrigatória. É a partir desta publicação que é definida pela primeira vez a 

frequência do ensino básico obrigatório para todas as crianças emidade 

escolar, mencionando, que no caso dos alunos com necessidades educativas 

específicas, resultantes de deficiências físicas ou mentais, estão sujeitos 

aocumprimento da escolaridade obrigatória, não podendo ser isentos da 

suafrequência. 

Na sequência de experiências e práticas pedagógicas levadas a cabo 

com sucesso, e também no seguimento de algumas linhas orientadoras de 

diplomas já publicados, nomeadamente a LBSE, o Decreto-Lei n.º 35/90 e de 

várias resoluções de organismos internacionais como a UNESCO, e a 

Organização Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) à qual 

Portugal também estava vinculado, urge regulamentar o regime educativo 

especial para todos os alunos com NEE.  

Resultante dessa necessidade surge finalmente a publicação do 

principal documento, até á data, respeitante á integração escolar - o Decreto-

Lei n.º 319/91, de 23 deAgosto - que vem estabelecer o regime educativo 

especial para todos aqueles alunos que frequentavam o Ensino Básico e 

Secundário nas escolas públicas o qual, como refere Ribeiro (2008), vem 

defender e privilegiar a máxima integração destes alunos na escola regular, 

com a máxima adequação às suas necessidades educativas e coma utilização 

de recursos o menos restritivos possíveis. Ademais, salvaguardam-se 

exclusivamente, os casos em que as medidas previstas demonstras sem ser 

comprovadamente insuficientes, consoante o tipo e grau de deficiência 

doaluno, nomeadamente, naqueles em que a gravidade fosse mais acentuada 

(Rodrigues, 2008). 

Esta nova legislação, traz consigo, como sustenta Niza (1996) vários avanços 

significativos, decorrentes da evolução dos conceitos de integração, tais como: 

i) aintrodução do conceito NEE, baseado em critérios pedagógicos; ii) a 

responsabilização crescente da escola regular (nomeadamente dos órgãos de 
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gestão e administração), pelo atendimento aos alunos com NEE e a procura de 

respostas, privilegiando a sua máxima integração numa perspetiva da 

“escolapara todos”; iii) o reconhecimento mais explícito do papel dos pais, na 

orientaçãoeducativa dos seus filhos e ainda; iv) a possibilidade de 

diversificação de medidas educativas mais integradoras e menos restritivas, 

para os alunos com NEE, aproximando as condições de frequência das do 

regime educativo comum. 

Porém, e apesar dos progressos significativos, a escola continuou a 

debater-se com inúmeras dificuldades que se prendiam essencialmente com a 

sustentabilidade e desenvolvimento de todo o processo de integração e 

integração dos alunos. 

Costa (1996), a este propósito sublinha que a escassez de recursos 

materiais e humanos disponibilizados, contribuíram para que uma parte 

significativa dos programas de integração não fossem verdadeiramente 

implementados, originando falhas, que em muitos casos foram graves no que 

ao atendimento às crianças com NEE dizia respeito. 

A necessidade de clarificação do conceito de apoio pedagógico, 

conduziu á publicação em 1993 do Despacho 178-A/ME/93, de 19 de Agosto, o 

qual propunha um conjunto de dozemodalidades e estratégias de apoio 

pedagógico para o sucesso escolar dosalunos com dificuldades, indicando 

claramente os poderes e responsabilidades das Escolas. Das modalidades 

propostas no Despacho referido, sete centravam-se no desenvolvimento 

curricular e cinconas formas de organização do trabalho escolar e da atividade 

pedagógica genericamente. 

Em 1996, é promulgado o Despacho 22/SEEI/96, de 19 de Junho, o 

qualveio permitir a criação de turmas com currículos alternativos nos Ensinos 

Básico regular e no recorrente, surgindo no ano seguinte a Portaria n.º 213/97, 

de 29 de Março, que aplicarão princípio da gratuitidade aos estabelecimentos 

sem fins lucrativos de Educação Especial (EE). 

Logo em seguida, com a publicação do Decreto-Lei 95/97, de 23 de 

Abril, é aprovado oregime jurídico da formação especializada dos educadores 
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de infância e de 6 Modalidades centradas no desenvolvimento curricular, 

designadamente: i) ensino diferenciado na sala de aula; ii) os grupos de níveis 

temporários;iii) os programas específicos do professor (por área ou disciplina) e 

os programas interdisciplinares; iv) os programas alternativos; v) os currículos 

alternativos e ainda; vi) os programas de compensação e atualização. 

Atendendo á necessidade crescente de respostas consistentes, capazes 

de articular apoios educativos diversificados necessários á integração das 

crianças com NEE, surgeo Despacho Conjunto n.º105/97, de 1 de Julho, que 

veiocriar um novo enquadramento legal dos Apoios Educativos, dando origem 

às Equipas de Coordenação dos Apoios Educativos (ECAE). 

 Estas equipas passariam a colaborar com as escolas, nomeadamente 

com os professores deapoio educativo, não apenas na gestão de recursos 

como também na garantia de exequibilidade das respostas.  

Esta legislação, no entender de Bairrão (1998), constituiu um salto 

qualitativo em termos de política educativa, nomeadamente, no que dizia 

respeito ao papel e responsabilidades atribuídas à escola. A forma como a 

educação dos alunos com NEE, relativamente aos restantes alunos, era 

entendida, o reconhecimento das medidas deapoio no processo de interação 

entre as necessidades da escola e a diversidade dos alunos e ainda a 

necessidade de uma organização integrada e interativa dosdiferentes apoios 

na escola passavam então a ter argumentos mais sustentados para o sucesso.  

Em 1998, através da publicaçãodo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de 

Maio, é aprovado o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos de ensinopré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

estabelecendo uma nova organização da educação, advogando a igualdade de 

oportunidades e a qualidade do serviço público de educação. 

Como resultado de várias aferições e auscultações, publicam-se em 

2001, os Decretos-Lei n.º 6/2001 e n.º 7/2001, que estabeleceram os princípios 

orientadores da organização e da gestão curricular do Ensino Básico, no 

primeiro e segundo ciclos do Ensino Secundário, no segundo. Pela primeira 

vez, surge na legislação o conceito de NEE de carácter permanente, que refere 



-29- 
 

e forma genérica que são considerados alunos com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente todos os que apresentem incapacidade ou 

incapacidades que se reflitam numa ou mais áreas de realização de 

aprendizagens, resultantes de deficiências de ordem sensorial, motora ou 

mental, de perturbações da fala e da linguagem, de perturbações graves da 

personalidade, do comportamento ou ainda de graves problemas de saúde 

A legislação vai aferindo e acompanhando todo este processo, sendo 

publicado em 2005 o Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro que 

estabeleciaos princípios e os procedimentos a observar na avaliação das 

aprendizagens e competências dos alunos do ensino básico regular. De acordo 

com a nova lei, os alunos abrangidos pela modalidade de Ensino Especial 

passariam a ser avaliados de acordo com o seu Plano Educativo Individual, 

enquanto os alunos que frequentavam um currículo alternativo, não realizavam 

os Exames Nacionais de 9.º Ano, (Língua Portuguesa e Matemática), obtendo 

no final do anoum certificado de frequência do ensino básico e não um diploma 

de estudos. 

Ainda no mesmo ano,a publicação do Despacho Normativo n.º 10 

856/2005, de 26 de Abril, retirou algumas das medidas previstas no Despacho 

Conjunto n.º 105/97, uma vez que as Equipas de Coordenação dos Apoios 

Educativos a nível concelhio, deixavam de existir.  

O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, vem revogar o anterior 

Decreto-Lei n.º 319/91, que regulamentava os procedimentos, direitos e 

deveres, relativamente aos alunos com NEE, definindo os apoios 

especializados a prestar na educação pré-escolar e nos Ensinos Básico e 

Secundário, dos setores público, particular e cooperativo, tendo como objetivo 

a criação de condições para adequar o processo educativo às NEE dos alunos, 

com “limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou 

vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 

comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 

relacionamento interpessoal e da participação social” (Decreto-Lei n.º 3/2008, 

ponto 1, artigo 1º, p. 155).  
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Este novo enquadramento legislativo trouxe algumas novidades, 

nomeadamente: i) oalargamento de aplicação ao Ensino Pré-escolar e ao 

ensino particular e cooperativo; ii) a redução de nove para seis, no que diz 

respeito às medidas educativas para alunos com NEE; ii) a clarificação da 

participação dos pais e encarregados de educação, de acordo com a legislação 

geral sobre a participação dos pais na vida da escola, iii) a não redução do 

número de alunos das turmas; iv) a obrigatoriedade da sua aplicação às 

escolas de ensino particular e cooperativo; v) a obrigatoriedade de elaboração 

de Programas de Transição; vi) a obrigatoriedade na constituição de Unidades 

Especializadas; vii) prevê uma rede de escolas de referência para o ensino 

bilingue; viii) determina a criação de novas áreas curriculares e, por fim; ix) 

atribui a responsabilidade na elaboração de um relatório técnico-pedagógico ao 

departamento de Ensino Especial e SPO, o qual remete para a Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF); x) estabelece como único documento 

oficial o Programa Educativo Individual, o qual determina as respostas 

educativas e as suas formas de avaliação para cada aluno. 

Contudo, e apesar dos vários aspetos inovadores, este documento 

legislativo foi objeto de várias críticas por parte de alguns investigadores, 

nomeadamente, da área da Educação Especial. De entre eles, Correia (2008), 

sublinhou queeste novo Decreto-Lei continha um misto de aspetos negativos, 

de cariz acentuadamente grave, nomeadamente o facto de parecer excluir a 

maioria dos alunos com NEE de carácter permanente, como aqueles que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem específicas tais como: as 

disgrafias, dislexias, dispraxias e as dificuldades de aprendizagem não-verbais. 

Sublinha ainda, entre outras falhas, o facto de serem esquecidos ou mesmo 

excluídos alunos com deficiência intelectual, perturbações emocionais e 

comportamentos graves, com problemas específicos de linguagem e com 

desordem por défice de atenção/hiperatividade. 

A não operacionalização neste documento de conceitos como os de 

inclusão, educação especial e NEE, mereceram do mesmo autor críticas, pois 

segundo ele, tornam ainda mais difícil às escolas e seus professores a inclusão 

dos alunos com aquelas características. 
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Se é verdade que até á data, a tarefa de escolas e professores era já de 

si difícil, o surgimento desta legislação veio acrescentar problemas e 

dificuldades, aos seus agentes educativos e, também, às famílias e aos 

próprios alunos com NEE de carácter permanente, comprometendo, 

inclusivamente, o futuro destes alunos. 

Após muita contestação, a primeira alteração a este Decreto-Lei, por 

apreciação parlamentar, surge poucos meses depois, com a Lei n.º 21/2008, 

de 12 de Maio, não vindo, contudo, a apresentar grandes alterações de fundo. 

Importa salientar a este propósito que desde então e até à data do presente 

estudo, não voltaram a ser publicados quaisquer normativos verdadeiramente 

importantes no que concerne à educação inclusiva. 

 

 

1.8. A Atividade Física e a Prática desportiva em 
índividuos com NEE 

 

A evolução das sociedades não tem sido acompanhada pelo aumento 

ou mesmo manutenção da prática de Atividade Física (AF).  

Os benefícios decorrentes da sua prática têm sido continuamente 

ignorados, de tal forma que a OMS (2006) defende que deverão ser criadas 

com urgência, condições para a sua prática, promovendo-a de uma forma 

equitativa, a todos sem exceção. 

Carpersen e colaboradores (1985) definem AF como sendo todo e 

qualquer movimento corporal produzido pelosmúsculos esqueléticos que 

resulta em dispêndio de energia superior aos níveis de repouso. Sendo assim, 

todas as atividades ocupacionais, domésticas e de lazer poderão se incluídas 

nesta definição. 

Deste modo, a WHO (2006), define a AF como todo o movimento diário, 

incluindo o trabalho, a recreação, o exercício e as atividades desportivas. 

Segundo orientações da União Europeia para a AF, os jovens em idade escolar 

devem realizar, diariamente, cerca de sessenta minutos, ou mais, de atividades 



-32- 
 

de intensidade moderada a vigorosa, utilizando as formas mais variadas, 

divertidas e adequadas do ponto de vista do seu crescimento. 

Simultaneamentedeverão ser desenvolvidos tipos específicos de atividades 

que tenham em consideração as necessidades específicas para cada idade, 

em termos de resistência aeróbia, força, suporte de pesos, equilíbrio, 

flexibilidade e desenvolvimento motor. 

A literatura refere que a prática de AF pode induzir benefícios quer ao 

nível psicológico, físico, fisiológico ou mesmo do ponto de vista social.  

Deste modo, autores como Matsudo & Matsudo (2000) e Sallisetal 

(1996) recomendam que a sua prática seja realizada de forma moderada e 

regular quer em crianças quer em adolescentes. 

De entre os vários aspetos favoráveis, destacam como principais 

benefícios da prática da AF os seguintes aspetos: i) antropométricos e 

neuromusculares, através da diminuição de gordura corporal, desenvolvimento 

da massa muscular e da força, da densidade óssea e da flexibilidade; ii) 

metabólicos, pelo aumento do volume sistólico, melhoria do perfil lipídico, 

diminuição da pressão arterial, melhoria da sensibilidade à insulina e a 

diminuição da frequência cardíaca em repouso e em esforço; iii) psicológicos, 

melhorando a auto-estima, auto-conceito, imagem corporal, funções cognitivas 

e de socialização, diminuindoo stress e ansiedade e ainda o consumo de 

medicamentos. 

Reforçando esta realidade, também Cavill, et al. (2001) referem que a 

prática regular de AF pode contribuir para o aparecimento de benefícios na 

saúde e bem-estar dos jovens, sobretudo na redução dos fatores de risco de 

doenças crónicas, redução do excesso de peso e obesidade, ao nível 

psicológico e no desenvolvimento social e moral. 

Segundo Barros et al. (2000), a prática regular de AF ou desporto, seja 

no âmbito da aula de EF ounoutro contexto, provoca bem-estar e saúde, 

podendo ser considerada como um fator protetor no combate aos processos 

degenerativos do nosso organismo. 

Pitetti (1993) chama a atenção para o caso concreto de muitos jovens 

com NEE, para os quais, graças às diferenças que apresentam a vários níveis 

(cognitivo, motor ou outros) estes aspetos são ainda, em muitas circunstâncias, 
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subestimados, vivendo estes sob restrições e limitações que devem ser 

superadas no entender de Pitetti (1993). Defende ainda, e argumentando com 

a importância que o papel socio-cultural pode exercer nestes indivíduos, a 

necessidade de serem propostos e disponibilizados um conjunto de estímulos 

culturais e ambientais que lhes permitam o desempenho destas atividades. 

Para Moura e Castro (2002) a prática desportiva no caso de indivíduos 

com algum tipo de NEE pode favorecer situações que fomentam relações, que 

podem ser de solidariedade e companheirismo, por um lado e oposição, ódio e 

fanatismo, por outro. Neste sentido, e como também sustentado por Sherril 

(1986) atendendo à especificidade da problemática das NEE, deve ter-se em 

conta que esta dinâmica relacional pode permitir uma mudança de atitudes, 

que poderão evoluir desde um pensamento de auto-negação a um auto-

conceito positivo. 

Como defende Carvalho (1998), tal como para qualquer pessoa sem 

deficiência, a prática de AF pode apresentar mais ou menos vantagens para 

aqueles que apresentam uma ou mais formas de deficiência, seja ao nível 

intelectual, sensorial, físicoou motor, orgânico ou outro. Segundo o mesmo 

autor, e independentemente do referido, o resultado da prática sistemática de 

AF e desportiva, traz benefícios ao nível da saúde e do bem-estar geral, tal 

como reconhecido por entidades como a UNESCO ou aOMS. 

A própria “Carta Europeia do Desporto para Todos” Conselho da Europa (1988) 

reconhece o desporto como um meio privilegiado de Educação, Readaptação, 

Valorização do lazer, e Integração social, de todos os cidadãos, incluindo 

aqueles que manifestam algum tipo de necessidade especial. 

Bento (2004), afirma que o desporto não existe no singular, mas sim no plural, 

sendo uma das suas formas o Desporto de Reabilitação.  

De forma muito específica, o Desporto para pessoas com algum tipo de 

deficiência é definido por Potter (1981), como contendo uma gama completa de 

atividades físicas adaptadas às capacidades de cada um, particularmente ao 

desenvolvimento motor, à Educação Física e a todas as disciplinas 

Desportivas. 

Porém, a maioria desta prática desportiva, segundo Varela (1991) ocorre, num 

contexto diferenciado de outras expressões do desporto em geral, 

nomeadamente pela importância que assume a sua componente terapêutica e 
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social, e pela ligação estreita que mantém, desde a sua origem com a 

reabilitação da pessoa que apresenta deficiência. 

Para Sherrill (1986), a AF e o desporto produzem efeitos na população com 

NEE em três domínios em particular, nomeadamente: i) ao nível afetivo 

(favorecendo a melhoria da auto-imagem, competência social e libertação de 

tensões; ii) no plano psicomotor (ao promover a aprendizagem do vocabulário 

motor básico, desenvolvimento das capacidades motoras e aquisição de gestos 

utilizáveis na vida diária) e ainda; iii) no domínio cognitivo (a o permitir o 

desenvolvimento das funções percetivo-motoras, integração social e aumento 

da atividade). 

Em muitas situações o que preside à escolha da atividade são razões que não 

têm a ver com a sua preferência pessoal (Kristènet al., 2002). 

Efetivamente, e como sublinham Longmuir & Oded (2000), muitas crianças e 

jovens com NEE participam em determinadas atividades físicas ou desportivas, 

simplesmente porque são aquelas que lhes permitem condições de 

acessibilidade, lhe garantem uma boa atitude por parte de quem as 

proporciona e ainda porque são aquelas onde existem profissionais 

(professores ou treinadores) especificamente preparados para trabalhar com 

determinado tipo de população. 

A este propósito, Taub, & Greer (2000), referem que as práticas 

desportivas destinadas às crianças e jovens com NEE são exíguas e 

acrescentam que normalmente se associam a uma determinada 

“superprotecção” dos adultos, ao isolamento social, ao tempo despendido em 

tratamentos, à acessibilidade e à dependência de transporte adequado ou 

ainda à carência de programas específicos e de profissionais devidamente 

preparados. 

A importância da prática de AF e de Desporto nos processos de 

identificação e reforço social, no sentido da inclusão desta população é 

também realçada por Kristénet e colaboradores (2002). 

Se olharmos para a realidade na escola, verificamos que raramente se 

encaminha um aluno com NEE para a prática de AF num clube. Ainda segundo 

aquela autora, é decisivo que se forneça ao aluno com NEE a informação 

adequada, no sentido de o motivar para a prática de AF e desportiva, numa 

perspetiva de que sendo bem orientada possa prosseguir na sua vida 
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adulta.Segundo Corredeira (2001), durante a década ainda recente de 90 do 

século passado, houve um ligeiro incremento desta prática desportiva dentro e 

fora da escola, no entanto Portugal continuava a ser um dos países com as 

mais baixas frequências de exercício físico nestas populações. 

Não obstante, as populações com NEE, independentemente, da idade, 

do sexo e do tipo de deficiência, apresentam, normalmente, baixos índices de 

AF ede prática desportiva. Um estudo de Fernandes (2004), observou índices 

baixos de AF, na maioria dos alunos com NEE.  

Também Carvalho (2005), na sua investigação com 72 jovens com 

défice cognitivo (entre os 15 e os 22 anos de idade), obteve índices nulos de 

prática de exercício físico e muito residuais de prática desportiva (apenas 3 

jovens evidenciaram prática regular). 

Um outro estudo realizado por Cerqueira (2009), refere que cerca de 

40% dos alunos com NEE não estava envolvido em qualquer tipo de prática 

desportiva fora da escola, e que 25%praticavam apenas uma vez por semana e 

35% duas ou mais vezes por semana, confirmando, assim, a falta de hábitos 

desportivos nestas populações. 

A escola poderá, neste contexto, dar um significativo contributo. Robert e 

Hage (1995) afirmam que a Educação Física constitui uma excelente ocasião 

para a aprendizagem e melhoria da socialização, do conhecimento, da 

sensibilização e da aproximação ao mundo dos objetos e dos seres vivos. 

Referem ainda que a educação das condutas motoras dá ao sujeito poderes 

sobre ele mesmo e sobre o mundo físico e humano que o rodeiam. 

 

 

1.9. O Papel da Educação Física na inclusão escolar 
 

De acordo com a Unesco, todo o ser humano tem direito à prática da 

Educação Física (EF) e do Desporto, os quais são essenciais ao 

desenvolvimento integral da sua personalidade. A liberdade de 

desenvolvimento físico, intelectual e moral através da EF e do Desporto deve 

ser garantida no sistema educativoe em outros aspetos da vida em sociedade, 

nos diferentes países. 
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A Educação Física (EF) como disciplina curricular pode constituir-se 

como um fator importante na questão da inclusão. Para além de oferecer uma 

formação desportiva de base, favorecendo um repertório motor mais vasto e 

incrementando o desenvolvimento das capacidades motoras, permite a 

participação de todos os alunos e, entre eles, aqueles que apresentam algum 

tipo de NEE, em atividades físicas adequadas e adaptadas às suas 

características e possibilidades. 

A EF tem um papel preponderante a desempenhar na medida em que, 

contrariamente às outras disciplinas, pode dotar os alunos de competências 

concretas e imediatamente aplicáveis no âmbito das suas atividades da vida 

diária. Os efeitos desta disciplina assim como os benefícios e competências 

que permite adquirir não se limitam, única e exclusivamente a um período de 

tempo, mas sim, ao decurso de toda vida. 

A EF, enquanto componente curricular obrigatória, possui um papel 

fundamental no desenvolvimento das crianças e jovens (nas vertentes afetiva, 

social e motora), procurando a melhoria da sua qualidade de vida a partir da 

visão integral do ser humano (Bento, 2004). 

Esta área curricular é reconhecida como uma área do conhecimento que 

se ocupa da cultura corporal, do movimento com que o corpo é estimulado, 

construído, aperfeiçoado. 

Segundo Bento (2004), não se trata apenas do corpo biológico que, através da 

repetição de gestos técnicos, de conteúdos desportivos, visa exclusivamente o 

aperfeiçoamento dos movimentos, mas de algo mais complexo, que envolve e 

pressupõevariáveis intelectuais, emocionais, sociais e culturais, que devem ser 

desenvolvidas, respeitando as diferenças e as potencialidades de cada um, 

dando a todos igualdade de oportunidades para o ensino e a aprendizagem.  

Como refere Rodrigues (2003), a aula de EF, através das experiências 

motoras que proporciona, aperfeiçoa a capacidade de descoberta dos alunos, 

desenvolvendo a afetividade e a socialização, facilitando o processo de 

inclusão. Ainda de acordo com o mesmo autor, a EF constitui assim, um meio, 

completo e abrangente, facilitador do desenvolvimento dos alunos, 
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proporcionando-lhes um ambiente onde se desenvolvem atividades que 

estimulam a aquisição de competências ao nível da auto-estima, das relações 

interpessoais, de aptidões para a vida, da educação para a saúde e segurança 

e da educação ambiental. 

A este propósito, Mauerberg-de-Castro (2005), refere que a disciplina de 

EF surge como um meio privilegiado de inclusão, facilitando a integração física, 

diminuindo a distância entre o aluno com e sem NEE, promovendo a interação 

sociale comunicação dos alunos com NEE e os seus pares e desenvolvendo a 

sensibilidade, o respeito e a consciência crítica dos alunos sem NEE, e a 

criação de atitudes positivas. 

Filuset al. (2004), observaram que durante as aulas de EF é possível 

criar-se um bom ambiente para o desenvolvimento dos aspetos afetivos, 

lúdicos e de liderança dos seus intervenientes, estabelecendo-se desse modo 

fortes possibilidades para a concretização de uma efetiva inclusão. 

No entanto, Rodrigues (2003) considera que a EF em Portugal se tem 

mantido afastada deste movimento inclusivo. A questão da educação inclusiva 

nesta disciplina não tem sido, suficientemente estudada, por serconsiderada, 

segundo o mesmo autor, uma disciplina que não é essencial no processo da 

inclusão social ou escolar dos alunos. Assim, as propostas de atividades em 

EF são, na grande maioria das vezes, baseadas na cultura desportiva e 

competitiva que dominante. Rodrigues sublinha o facto do próprio currículo 

criarobstáculos à inclusão de alunos menos aptos a atingir um bom 

desempenho na competição, acrescentando que a própria prática desportiva, 

quando abordada sem uma perspetiva pedagógica, é entendida como uma 

atividade que não beneficia acooperação alargada, não valoriza a diferença e 

gera, igualmente, sentimentos de satisfação e de frustração.  

Um bom exemplo desta realidade é as situações em que aqueles alunos 

que pelas suas características dificultam o desenvolvimento do jogo ou de uma 

qualquer atividade de grupo proposta são, normalmente, os últimos a ser 

escolhidos. 
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Smith (2004) num estudo que realizou em escolas do Reino Unido 

acercadainclusão de alunos com NEE na disciplina de Educação Física, 

concluiu que o currículo desta disciplina, que aparentemente teria sidopensado 

no sentido de favorecer a inclusão de todos os alunos, através do desporto e 

da prática de jogos de equipa, é na realidade um contributo para a sua 

exclusão. Nesse sentido, sugere que se o objetivo dos professores de EF é 

assegurar a total inclusão dos alunos com NEE nas diferentes propostas de 

atividades que o currículo contém, a melhor solução seria uma expansão do 

mesmo, como forma de permitir a inclusão de um diversificado leque de 

atividades físicas, diferentes dos desportos coletivos convencionais. 

Há ainda, de facto um longo caminho a percorrer e, como sustenta 

Rodrigues (2006) a EF poderá ter um papel muito importante na inclusão, uma 

vez que poderá por um lado, constituir um meio de garantir oportunidades de 

realização e aprendizagem de novos movimentos de lazer, de recreação, de 

novos jogos, proporcionando, simultaneamente oportunidades de competição e 

integração com os seus pares, promovendo assim, a sua independência e 

socialização. Para o aluno com NEE, a EF e o Desporto, para além da 

experiência que proporcionam ao seu próprio corpo, nomeadamente, no 

desenvolvimento da sua condição física, podem significar a melhoria da sua 

autoimagem, da sua autoestima, favorecendo aintegração com os seus pares, 

a sua independência, dando-lhes ainda a oportunidade de testar as suas 

capacidades.  

Goodwin e Watkinson (2000) referem que o modo como os alunos com 

NEE percecionam a disciplina de EF se reflete também na maneira como 

vivenciam a própria aula. Num estudo elaborado por estes autores acerca do 

modo como os alunos com deficiência percecionavam a EF, trouxe á evidência 

uma certa dicotomia, traduzidana forma como estes vivenciavam a disciplina. 

Isto é, verificou-se que os alunos distinguiam o quotidiano na disciplina como 

tratando-se de dias bons os dias associados às temáticas do sentido de 

pertença, partilha de benefícios e aquisição de habilidades e, como sendo dias 

maus, aqueles que estavam associados às temáticas do isolamento social, 

questionamento da sua competência e/ou restrição de participação.  
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Deste modo é importante percebermos a importância e o peso do nosso 

papel, enquanto pares, professores ou colegas sem NEE, nas experiências 

negativas que os aqueles que apresentam NEE experienciam na disciplina de 

EF. 

Não obstante algumas experiências menos conseguidas, vários estudos 

reportam resultados positivos em experiências de inclusão na aula de EF 

(Goodwin, 2001; Goodwin & Watkinson, 2000; Hutzleret al., 2002). 

Deste modo, acreditamos que um processo de socialização e inclusão 

bem orientado, tendo por base uma disciplina de EF bem estruturada nos seus 

conteúdos, materiais,e servida de profissionais conhecedores, competentes e 

motivados, poderá proporcionaras condições favoráveis para a aquisição sólida 

e bastante satisfatória de um conjunto de habilidades, que constituem, no 

fundo, o objetivo fundamental da EF. 

E nesse sentido, cabe às escolas incluir nos seus projetos educativos as 

adaptações relativas ao processo de ensino e de aprendizagem, quer de 

carácter organizativo quer de funcionamento, necessárias para responder de 

forma o mais adequada possível às NEE de caráter permanente das crianças e 

jovens, visando assegurar a sua maior e melhor participação nas atividades de 

cada grupo ou turma e da comunidade escolar em geral. 
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III – Metodologia 
 

1 – Caracterização da amostra 

O presente estudo foi do tipo exploratório na modalidade de pesquisa de 

campo, fazendo recurso a metodologia mista. 

A amostra foi constituida por professores de EF do Ensino Público e 

Privado, de instituições localizadas no Grande Porto. 

Foram inquiridos 8 professores de EF do Ensino Público e 3 do Ensino 

Privado, com idades compreendidas entre os 38 – 53 anos (média = 47,09) 

sendo 63,6% do sexo masculino e 36,4% do sexo feminino. 

 

2 – Instrumento 

 

O instrumento utilizado foi uma adpatação por nós realizada de um 

questionário de Sideridis & Chandler (1998) – “Teacher Integration Attitudes 

Questionnaire” (TIAQ) – adaptado para a população portuguesa por Serrano 

(1998) 

 

 

3 – Procedimentos 

 

3.1 – Recolha de dados e aplicação do instrumento 

 

A aplicação do questionário foi antecipada por um contacto pessoal com 

todos os indivíduos da amostra, por parte do investigador, tendo sido sendo 
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prestados todos os esclarecimentos sobre o objetivo do estudo, bem como 

todas as instruções necessárias, prevenindo os participantes que não havia 

respostas certas ou erradas. Foi também garantida a confidencialidade dos 

dados a obter. 

A aplicação do questionário foi efetuada em ínicios de Novembro de 

2013. 

Na primeira parte do questionário fazem parte notas explicativas e dados 

demográficos para caracterização da amostra. Na segunda parte do 

questionário, estão presentes perguntas que se focam nas experiências e na 

opinião do professor, em relação a diferentes assuntos relacionados com a 

inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais nas suas aulas. 

 

3.2 – Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram tratados em computador com o auxílio de 

software específico para o efeito, disponível nos programas Excel for 

Windows2003 e Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 

18.0 para Windows Copyright 2004 SPSS, Inc. Os registos das respostas foram 

classificados de acordo com um sistema de codificação pré- estabelecido, o 

que permite quantificá-los, possibilitando a utilização de uma análise 

estatística. 

Relativamente ao tratamento estatístico dos dados individuais 

recolhidos, utilizaram-se ao longo do estudo, as seguintes técnicas estatísticas: 

- Estatística descritiva, na qual apresentaremos o cálculo de vários parâmetros 

de natureza descritiva, nomeadamente os valores percentuais relativos a cada 

uma das respostas obtidas (tabelas de frequência e os respetivos valores 

percentuais para as variáveis) em naálise, com o objetivo de descrever de 

forma objetiva as características globais da amostra e as características 

resultantes das várias categorizações realizadas neste trabalho. 
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IV. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo iremos proceder à apresentação e discussão dos 

resultados obtidosde acordo com a ordem sequencial das questões que 

compõem todo o questionário, comparando-se sempre os resultados relativos 

aos dois locais de trabalho - público e privado. 

 

Relativamente às duas primeiras questões (nº1:“No presente ano letivo 

trabalha no ensino privado ou público”? e; (nº2:“Nas turmas com que trabalha 

este ano letivo existem alunos com Necessidades Educativas Especiais?”), os 

resultados obtidos apresentam-se em seguida na tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição dos professores de EF que trabalham (ou não) com 
alunos com NEE, em função do seu local de ensino. 

 
Local onde exerce a função 

docente 

Trabalho com 
alunos com 

NEE 

Não trabalho 
com alunos com 

NEE 

 
Total 

Ensino Público 6  2 8 (72.7%) 
Ensino Privado 1 2 3 (27.3%) 
TOTAL 7 (63.6%) 4 (36.4%) 11 
  

A observação da tabela 1 permite-nos perceber que a maioria dos 

professores de EF exercia as suas funções no sector público (72.7%) e que do 

total da amostra, uma parte significativa trabalhava com alunos com NEE 

(63.6%).  

Particularizando um pouco mais, verifica-se que relativamente aqueles 

profissionais que afirmaram trabalhar com alunos com NEE, apenas um 

elemento pertencente ao grupo dos professores a exercerem funções no 

ensino privado respondeu trabalhar com aqueles alunos, correspondendo a 

uma percentagem de apenas 14.3%, quando comparado com os 85.7% dos 

profissionais que exerciam funções no ensino público. 

Embora o tamanho da amostra não nos permita fazer generalizações 

muito seguras, parece haver uma tendência para uma maior presença de 

alunos com NEE no ensino público relativamente ao privado. Uma possível 

explicação para esta questão poderá prender-se com o facto da legislação 
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nacional exigir essa inclusão no ensino público. Pelo contrário, o ensino 

privado, por poder ter regras muito próprias, poderá permitir ou não a inclusão 

de alunos com estas características o que poderá explicar esta menor 

percentagem. Outra explicação para esta diferença poderá estar precisamente 

no facto desta amostra contar com um número menor de entrevistadosa 

exercerem a sua função no ensino privado. 

De seguida, na tabela 2 apresentam-se os dados recolhidos 

relativamente à questãonº 3: “Considerando os quatro tipos de deficiências 

seguintes: visual, auditiva, motora e intelectual; com que tipo e com quantos 

alunos está a trabalhar este ano letivo?”;  para ambos os locais de trabalho. 

Tabela 2 – Distribuição dos tipos de deficiência dos alunos pelos professores de 
EF que trabalhavam (ou não) com alunos com NEE, em função do seu local de 
ensino. 

Tipo e número de alunos por 
deficiência 

Ensino 
Público 

Ensino Privado Total 

Deficiência Visual 7 2 9 (25.7%) 
Deficiência Auditiva 8 3 11 (31.4%) 
Deficiência Motora 6 2 8 (22.9%) 
Deficiência Intelectual 4 3 7 (20%) 
TOTAL 25 (71.4%)  10(28.6%) 11 
 

Como se constata a partir da análise desta tabela, o grupo de 

professores de EF do ensino público foi aquele que indicou trabalhar com um 

maior número de alunos (71.4%) em comparação com os docentes do ensino 

privado que indicaram um número bastante inferior (28.6%). Quanto á 

deficiência mais referida, embora sem grandes diferenças entre os diferentes 

tipos, destacou-se a deficiência auditiva em ambos os grupos de professores.  

Mais uma vez não podendo generalizar os dados obtidos, parece-nos 

que com uma amostra de maior tamanho poderíamos estabelecer um padrão 

mais fiável relativamente à distribuição dos tipos de deficiência. Efetivamente, 

se tomarmos como referência os dados disponíveis noRelatório do 

Observatório dos Apoios Educativos (2005), os valores que obtivemos não são 

coincidentes com a realidade nacional. No contexto do nosso país, e de acordo 

com os dados pesquisados no documento referido, a deficiência auditiva é o 

domínio que logo a seguir á deficiência visual ocupa os valores mais baixos, 
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com taxas de prevalência de 1.0/1000 e de 0.6/1000, respetivamente. E, ao 

contrário dos resultados da nossa amostra, os valores ao nível da deficiência 

intelectual indicados no referido observatório, referenciam-na como sendo 

aquela que apresenta uma taxa de referência mais elevada, com um valor de 

9.3/1000.De referir a este propósito que se assumiu neste relatório como taxa 

de prevalência a proporção de alunos que apresentava uma condição 

particular, doença ou “status” (Larsonet al.; 2001). Ou seja, consideraram-se a 

quantidade de casos expressos, de uma situação específica (casos novos ou 

antigos), relacionando-se com a incidência e com a duração.  

Por outro lado, mais uma vez teremos que ter em consideração que esta 

amostra não foi equilibrada no que respeita ao número de docentes a 

exercerem as suas funções num e noutro local de trabalho. Assim, parece-nos 

perfeitamente aceitável que o maior número de alunos com deficiência, 

independentemente do tipo, se encontre do lado dos profissionais que 

exerciam as suas funções no ensino público, uma vez que estes foram também 

em maior número na nossa amostra. 

Nas tabelas seguintes (tabela 3 e 4) apresentam-se os dados recolhidos, 

para ambos os locais de trabalho,relativamente às questões nº4: “Já teve 

experiência no trabalho com alunos com NEE em anos anteriores”?e; nº5: “Em 

caso afirmativo, com que tipos de NEE e respetivo número de alunos com 

quem trabalhou, considerandoos quatro tipos de deficiências seguintes: visual, 

auditiva, motora e intelectual?” 

Tabela 3 – Distribuição da experiência (ou não) passada dos professores de EF 
no trabalho com alunos com NEE, em função do seu local de ensino 

 
Local onde exerce a função 

docente 

 Experiência 
no passado 
com alunos 

NEE 

Sem experiência 
no passado com 

alunos NEE 

 
Total 

Ensino Público 7  1  8 (72.7%) 
Ensino Privado 3  0 3 (27.3%) 
TOTAL 10 (90.1%) 1  11 
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Os dados apresentados na tabela 3 permitem perceber que os 

professores, na sua maioria, independentemente do seu local de trabalho, 

revelaram já ter experiência no trabalho com este tipo de alunos (90.0%). 

Apenas um professor (0.9%) do ensino público referiu não ter tido qualquer 

experiência neste contexto. 

Estes resultados, dizem-nos que, independentemente do seu local de 

trabalho, a grande maioria destes professores já teve oportunidade de trabalhar 

com alunos com NEE. Esta situação não nos surpreende se atendermos ao 

facto de que a atual legislação portuguesa preconizar o atendimento a todos os 

estudantes, independentemente da sua condição e da disciplina leccionada. Ou 

seja, os professores ao longo da sua carreira, acabam por se cruzar sempre, 

com alunos com NEE no exercício das suas funções. 

Tabela 4 - Distribuição dos tipos de deficiência dos alunos com NEE com quem 
os professores de EF já trabalharam no passado, em função do seu local de 
ensino. 

Tipo e número de alunos por 
deficiência 

Ensino 
Público 

Ensino Privado Total 

Deficiência Visual 5 3 8 (36.4%) 
Deficiência Auditiva 3 0 3 (13.6%) 
Deficiência Motora 4 0 4 (18.2%) 
Deficiência Intelectual 4 3 7 (41.8%) 
TOTAL 16 (72.7%)  6(27.3%) 22 
 

A consulta e análise da tabela anterior revela-nos que o número de 

professores com experiência na docência a alunos com NEE é superior no 

ensino público, sendo que o grupo de deficiência mais referido para ambos os 

grupos foi o da deficiência intelectual. Por outro lado, os resultados também 

nos indicam que os professores, no mesmo ano acabam por trabalhar com 

alunos com diferentes tipos de NEE.  

Poder-se-ia questionar o papel das chamadas “escolas de referência”, 

percebendo-se o seu papel efetivo no sentido de daremuma resposta mais 

adequada e efetiva a determinados grupos de deficiência. Como se sabe, e os 

dados que obtivemos parecem revelar isso mesmo, ou seja, estas escolas não 

conseguem abarcar todos os casos. De facto, e não obstante uma 

concentração significativa de determinados domínios nas mesmas, continua a 
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verificar-se uma certa dispersão relativamente às NEE presentes numa mesma 

escola.  

A exemplo do referido para a interpretação e discussão dos resultados 

da tabela 2, tal como consta do Relatório do Observatório dos Apoios 

Educativos (2005), podemos aqui encontrar alguma similitude no que respeita 

aos dados referentes á deficiência intelectual. Já relativamente aos restantes 

domínios o mesmo não se verifica, podendo esta situação explicar-se pelo 

tamanho amostral baixo, o qual não permite extrair dados consistentes. 

Seguidamente apresentam-se os dados referentes ásquestões 6 e 7 (ver 

tabela 5), para ambos os locais de trabalho, respetivamente: “Há quantos anos 

trabalha com alunos com NEE?”e; “Com que tipo de deficiências trabalhou 

nesses anos, considerando os quatro tipos de deficiências seguintes: visual, 

auditiva, motora e intelectual?”  

Tabela 5 - Distribuição dos tipos de deficiência e número de anos com quem os 
professores de EF já trabalharam no passado, em função do seu local de ensino. 

Tipo e número de alunos por 
deficiência 

Ensino 
Público 

(nº de anos) 

Ensino 
Privado 

(nº de anos) 

Total 

Deficiência Visual 2 3 5 (22.7%) 
Deficiência Auditiva 6 0 6 (27.3%) 
Deficiência Motora 1 0 1 (4.5%) 
Deficiência Intelectual 7 3 10 (45.5%) 
TOTAL 16 (72.7%) 6 (27.3%) 22 
 

Os resultados obtidos referem-nos que foram os professores do ensino 

público a apresentarem o maior número de anos de experiência relativamente 

aos colegas do ensino privado, podendo explicar-se esta diferença não apenas 

pelo reduzido tamanho da amostra mas ainda pelo facto de tal como referido 

anteriormente, as escolas públicas, ao contrário das privadas, estarem todas 

obrigadas a receber alunos com NEE. Tratando-se de um assunto delicado e 

porventura, muito polémico, não podemos ignorar o facto de algumas escolas 

de ensino privado, ao abrigo dos seus próprios estatutos, poderem introduzir 

regras próprias nos seus próprios estatutos, inviabilizando, limitando ou 

reduzindo o acessoàs mesmas a alunos com determinadas características. 
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Por outro lado, neste caso os resultados relativos ao número de anos de 

experiência por tipo de deficiência, se excetuarmos os resultados relativos à 

deficiência motora, concluímos que os mesmos estão em consonância com a 

realidade portuguesa. Ou seja, considerando que de acordo com o Relatório do 

Observatório dos Apoios Educativos (2005), a deficiência intelectual é 

referenciada como sendo o domínio que apresenta maior taxa de prevalência 

nas escolas portuguesas (9.3/1000), seria expectável que, e não obstante o 

reduzido número da nossa amostra, que os professores revelassem um maior 

número de anos de experiência relativamente àquele domínio, facto que se 

verificou no nosso estudo. Neste contexto os valores mais baixos indicados 

para as áreas sensoriais vêm também de encontro ao referido na literatura. 

 
Na tabela seguinte (tabela 6), apresentam-se os resultados obtidos, para 

ambos os locais de trabalho, relativamente á seguinte questão nº 8: 

“Considerando apenas o tipo de deficiência com que trabalhou durante mais 

tempo (consultar tabela 5), indique por favor qual, dos métodos indicados (ver 

tabela 6) utilizou para incluir esse(s) alunos(s)na sua aula de EF?” 

Tabela 6 - Distribuição dos resultados relativos aos métodos utilizados para a 
inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF, em ambos os locais de trabalho, 
considerando o maior número de anos de trabalho com uma das NEE’s. 

Metodologia utilizada perante o 
aluno com NEE 

Ensino 
Público 

Ensino 
Privado 

Total 

a)Participação na aula sem 
limitações, adaptando a sessão 
às NEE’s do aluno 

 
6 

 
1 

 
7 (70.0%) 

b)Participação do aluno somente 
em algumas atividades para as 
quais não revela dificuldades na 
execução  

 
1 

 
2 

 
3 (30.0%) 

c)Participação em todas as 
atividades, sem quaisquer 
adaptações em especial 

 
0 

 
0 

 
_ _ 

d)Dispensa ocasional da aula 0 0 _ _ 
e)Dispensa permanente da aula 
por apresentação ed atestado 
médico 

 
0 

 
0 

 
_ _ 

TOTAL 7* (70.0%) 3 (30.0%) 10 (100.0%) 
*Houve um professor que não respondeu a esta questão 
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Relativamente aos resultados que pudemos apurar na nossa amostra é 

possível, desde logo, perceber-se que uma parte muito significativa dos 

professores (70%) refere que a participação dos seus alunos com NEE se faz 

sem limitações, havendo apenas a necessidade de recorrer a algumas 

adaptações atendendo às suas características. No que diz respeito às 

restantes opções de resposta, em função das diferentes metodologias 

apontadas, refira-se que as restantes respostas dos intervenientes no nosso 

estudo (30.0%), recaíram na segunda opção metodológica (alínea b) que refere 

a participação do aluno somente em algumas atividades para as quais não 

revela dificuldades de execução. Em termos globais, poder-se-á inferir que os 

resultados seriam expectáveis, se atendermos ao facto das respostas dadas a 

esta questão se reportarem ao domínio mais referenciado na questão anterior, 

ou seja a deficiência intelectual, (consultar tabela 5). De facto, neste domínio, a 

possibilidade dos alunos poderem participar em pleno, apenas havendo 

necessidade de pequenas adaptações é uma realidade também sustentada por 

outros autores como Campos et al. (2013), Correia (1997) e Serrano (1998) 

que apontam este domínio como sendo, logo a seguir ao da deficiência 

auditiva, o de mais fácil adaptação. 

Resultados de outros estudos (Rizzo, 1984; Rizzoand Vispoel, 1991; 

Kowalskiand Rizzo, 1996; Blockand Obrusnikova, 2007) parecem também 

confirmar os nossos resultados, sendo unânimes ao considerarem a 

possibilidade de apenas com o recurso a algumas adaptações, ser possível a 

participação de alunos com este tipo de características, particularmente no 

caso da deficiência auditiva que, no nosso caso foi o segundo domínio mais 

referenciado (consultar tabela 5).  

Já relativamente à comparação entre as respostas dos professores do 

ensino privado e público, de registar que em ambos os casos as respostas 

recaíram apenas nas duas primeiras propostas metodológicas referenciadas 

(alíneas a e b). Porém, e não obstante esta mesma tendência, pensamos que 

mais uma vez, e pelas limitações amostrais já referidas, devamos ser 

cautelosos na interpretação e generalização dos resultados que obtivemos 

neste estudo. 
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Na tabela 7 que a seguir se apresenta, podem ser observados e 

consultados os resultados que obtivemos, considerando os dois locais de 

trabalho, relativamente á nona questão: “Como classifica os seus 

conhecimentos relativamente às metodologias a adotar quando trabalha com 

alunos com NEE, selecionando uma das seguintes hipóteses de resposta: 

“muito bom”, “bom”, “satisfatório” ou “fraco”? 

Tabela 7 – Distribuição dos níveis de conhecimento revelados pelos professores 
de EF relativamente ao seu trabalho com alunos com NEE, em função do seu 
local de ensino. 

Nível de conhecimento dos 
professores de EF 

 
Ensino 
Público 

 
Ensino 
Privado 

 
Total 

Muito Bom 0 0 - - 
Bom 3 1 4 (40.0%) 
Satisfatório 3 2 5 (50.0%) 
Fraco 1 0 1 (10.0%) 
TOTAL 7* (70.0%) 3 (30.0%) 10 (100.0%) 
*Houve um professor que não respondeu a esta questão 

 

De acordo com estes resultados parece haver um padrão de resposta 

semelhante entre os professores, independentemente do local onde exerciam 

as suas funções, com valores a reportarem que o seu nível de conhecimentos 

oscilou entre o satisfatório (50.0%) e o bom (40.0%). 

Neste caso, os resultados parecem ser um pouco dissonantes com alguns 

resultados que a literatura refere, nomeadamente os resultados dos estudos de 

Klavina, Block & Larins (2007) e de Morleyet al. (2007), desenvolvidos na 

Letónia e Reino Unido respetivamente, que referiram algumas dificuldades 

reportadas pelos professores, na condução e orientação das suas aulas 

quando na presença de alunos com NEE. Porém, é necessário ter em atenção 

que os resultados que obtivemosse reportam apenas a um grupo reduzido 

daqueles profissionais, não podendo como tal, ser representativo da população 

estudada. 

Na tabela que se apresenta de seguida (tabela 8) e considerando os 

dois locais de trabalho, encontram-se os resultados obtidos relativamente á 

seguinte questão nº 10: “Durante a sua formação académica teve acesso a 

alguma abordagem relativa á atividade física adaptada?” 
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Tabela 8 – Distribuição dos resultados revelados pelos professores de EF 
relativamente ao seu acesso á abordagem de conhecimentos na área da AFA no 
decurso da sua formação académica, em função do seu local de ensino.  

Acesso á abordagem de 
matérias relativas à AFA 
durante a formação académica 

 
 
Ensino 
público 

 
 

Ensino privado 

 
 

Total 

SIM 6 (75.0%) 3 (100.0%) 9 (81.8%) 
NÃO 2 (25.0%) - - 2 (18.2%) 
TOTAL 8 3 11 
 

 

A observação dos resultados desta tabela, permite perceber que, 

independentemente do local onde eram exercidas as suas funções docentes, a 

grande maioria da nossa amostra (81.8%) referiu ter tido (in)formação 

específica relativa á atividade física adaptada no decurso da sua formação 

académica. Esta situação é, a par de quase todos os países, nomeadamente 

os europeus, uma realidade bastante presente nos currículos dos diferentes 

cursos relacionados com as ciências da atividade física ou do desporto. Esta 

situação poderá ajudar a explicar o nível das respostas obtidas em relação à 

tabela anterior, onde se percebeu que os professores participantes indicaram 

valores bastante satisfatórios quanto aos seus conhecimentos relativamente ao 

trabalho com este tipo de população. 

Por outro lado, mais uma vez se observa uma grande semelhança nas 

respostas referidas pelos professores de ambos os sectores de trabalho. 

Na sequência das respostas a estas duas últimas questões (nº 9 e 10), 

questionaram-se os professores acerca da sua perceção em relação aos 

restantes colegas de EF relativamente á sua capacidade para trabalharem com 

estes alunos. Assim, na tabela seguinte (tabela 9) encontram-se os resultados 

relativos á questão nº 11: “ Como avalia genericamente a capacidade dos 

outros seus colegas, professores de EF, para trabalharem com alunos com 

NEE?”, sendo considerados os dois locais de trabalho. 
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Tabela 9 – Distribuição dos resultados revelados pelos professores de EF 
relativamente á capacidade dos seus colegas de EF para trabalharem com 
alunos com NEE, em função do seu local de ensino.  

Os restantes colegas de EF 
têm capacidade para trabalhar 
com alunos com NEE 

 
 
Ensino 
público 

 
 

Ensino privado 

 
 

Total 

SIM 6 (75.0%)  1 (50.0%) 7 (70.0%) 
NÃO 2 (25.0%) 1 (50.0%) 3 (30.0%) 
TOTAL 8 2* 11 
*Houve um professor que não respondeu a esta questão 

 

 Um pouco na linha das respostas obtidas relativamente á questão 

anterior, a observação dos resultados desta tabela, permite perceber que, 

independentemente do local onde eram exercidas as suas funções docentes, a 

maioria da nossa amostra (70.0%) considerou que os seus colegas reuniam as 

condições necessárias para o exercício das funções docentes que envolvam 

alunos com NEE. Estes resultados vêm, no nosso entender ao encontro 

daquilo que seria expectável pois considerando que, tal como os resultados 

expressos na tabela 8 mostraram, a maior parte dos professores referiu ter tido 

(in)formação no âmbito da sua formação académica e que, como referido 

anteriormente, a maioria dos cursos, nas diferentes escolas tem adotado 

semelhantes currículos, não seriam de esperar respostas muito divergentes 

daquelas que obtivemos. 

 Procurando ainda perceber qual seria a perceção dos nossos 

participantes relativamente às suas escolas, em concreto, tentámos perceber 

se consideravam as instituições onde exerciam as suas funções, quer sendo 

privadas ou públicas, como sendo instituições inclusivas. 

 Assim, na tabela que se segue (tabela 10) são apresentados os 

resultados relativos á décima segunda questão: “Considera a instituição de 

ensino onde exerce as suas funções uma instituição inclusiva?”, 

tendosidoconsiderados ambos os locais de trabalho. 
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Tabela 10 – Distribuição dos resultados revelados pelos professores de EF 
relativamente á percepção da instituição onde trabalham como sendo inclusiva, 
em função do seu local de ensino.  

A instituição onde exerço a 
minha função docente é 
“inclusiva” 

 
Ensino 
público 

 
Ensino privado 

 
Total 

SIM 6 (85.7%)  3(100.0%) 9 (90.0%) 
NÃO 1(24.3%) - -  1 (10.0%) 
TOTAL 7 3 10 
 

 

 As respostas a que tivemos acesso relativamente á questão 

anterior, revelam-nos uma tendência muito acentuada (90.0%), em ambos os 

contextos de trabalho para que esses mesmos locais sejam considerados 

como sendo inclusivos. Esta tendência de resposta revelada pelos professores 

de ambos os sectores de ensino considerados no nosso estudo (público e 

privado) seria espectável, desde logo se tivermos em linha de conta as 

respostas obtidas em algumas das questões anteriormente analisadas, 

nomeadamente na questão 8, onde se pode perceber que a maior parte dos 

professores de ambas as proveniências, adotavam metodologias reveladoras 

de uma tendência francamente inclusiva, designadamente ao optarem por um 

modelo de participação desses alunos na aula sem limitações, adaptando a 

sessão às respectivas NEE’s (ver tabela 6). Num estudo de Campos & Ferreira 

(2009), acerca das atitudes dos professores de Educação Física Portugueses 

face a estudantes com deficiência foi possível encontramos resultados que vêm 

precisamente corroborar aqueles que aqui encontramos.    

 Perguntou-se em seguida aos participantes, e considerando uma 

escala com quatro possibilidades de resposta (“concordo totalmente”, “não 

concordo totalmente”, “discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”) se 

achavam que os alunos com NEE, e tendo em conta cada tipo NEE 

considerado (deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual) beneficiariam 

com a sua integração nas aulas de EF junto de outros colegas sem NEE.  

  



-54- 
 

 Assim, na tabela seguinte (tabela 11) podem observar-se os 

resultados relativos á questão nº 13: “Considera que os alunos com NEE (neste 

caso, com deficiências ao nível visual, auditivo, motor ou intelectual, 

respetivamente) beneficiam com o facto de estarem integrados em aulas de EF 

juntamente com os restantes colegas sem este tipo de necessidades?”, tendo 

sido considerados ambos os locais de trabalho. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos níveis de concordância dos professores acerca das 
vantagens da integração de alunos com Deficiência visual nas aulas regulares 
de EF, em função do seu local de ensino. 

 
Nível de 

concordânci
a 

Ensino Público Ensino Privado 
Tipo de deficiência Tipo de deficiência 

 DV DA DM DI sub 
total 

DV DA DM DI sub 
total 

 
Total 

concordo 
totalmente 

2 
25% 

3 
37.5
% 

1 
12.5
% 

2 
25% 

8 
25% 

0 1 
100% 

0 0 1 
8.3% 

9 
20.5
% 

não concordo  
totalmente 

4 
26.6
% 

4 
26.6
% 

2 
13.3
% 

5 
33.5
% 

15 
46.5% 

2 
33.3
% 

1 
16.7
% 
 

1 
16.7
% 

2 
33.3
% 

6 
50% 

21 
47.7
% 

discordo 
parcialmente 

2 
25% 

1 
12.5
% 

4 
50% 

1 
12.5
% 

8 
25% 

1 
25% 

1 
25% 

1 
25% 

1 
25% 

4 
33.4
% 

12 
27.3
% 

discordo 
totalmente 

0 
 

0 1 
100% 

0 1 
3.5% 

0 0 1 
100% 

0 1 
8.3% 

2 
4.5% 

 

 Os resultados da tabela 11 revelam que, independentemente do 

local onde exerciam as suas funções, a maioria dos professores de EF 

(47.7%), optou por indicar a opção “não concordo totalmente”, distribuindo-se 

essas respostas em 46,5% e 47.7% para o ensino público e privado, 

respetivamente. Esta constatação parece revelar que, apesar das dificuldades 

os professores parecem concordar com a integração de alunos com NEE nas 

aulas de EF juntamente com outros colegas sem aquelas necessidades. 

 Estudos anteriormente efectuados por diversos autores (Block & 

Zeman, 1996; Vogleret al., 2000; Obrusnikova, Block & Kelly, 2007) revelam 

esta tendência, sublinhando que a inclusão de alunos com deficiências 

diversas não só não afeta negativamente a sua própria participação ou o seu 

desempenho motor e/ou outro ou a dos seus colegas sem deficiência, como 



-55- 
 

também proporciona a estes últimos a possibilidade de novas experiências, 

novas realizações e um maior enriquecimento pessoal considerável, 

contrariando de certa forma aquele que muitas vezes parece ou pretende ser 

um argumento a favor da não inclusão nas aulas de EF.  

A questão seguinte, 14ª, indagava os participantes sobre o seguinte: 

“Tendo como hipóteses de resposta: “concordo totalmente”, “não concordo 

totalmente”, “discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”; considera que a 

sua escola possui material específico para o trabalho com alunos com NEE nas 

suas aulas de EF? 

 Assim, na tabela seguinte (tabela 12) podem observar-se os 
resultados obtidos, tendo sido considerados ambos os locais de trabalho. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos níveis de concordância dos professores acerca da 
existência de material específico para o trabalho com alunos com NEE nas aulas 
regulares de EF, em função do seu local de ensino. 

 
Nível de 

concordânci
a 

Ensino Público Ensino Privado 
Tipo de deficiência Tipo de deficiência 

 DV DA DM DI sub 
total 

DV DA DM DI sub 
total 

 
Total 

concordo 
totalmente 

2 
25% 

4 
50% 

4 
50% 

1 
12.5
% 

11 
33.4% 

0 2 
66.7
% 

2 
66.7
% 

0 4 
33.3
% 

15 
34.1
% 

não concordo  
totalmente 

2 
25% 

0 
 

0 
 

3 
37.5
% 

5 
15.2% 

2 
66.7
% 

0 
 

0 
 

2 
66.7
% 

4 
33.3
% 

9 
20.5
% 

discordo 
parcialmente 

2 
25% 

2 
25% 

2 
25% 

2 
25% 

8 
25,7% 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

8 
18.2
% 

discordo 
totalmente 

2 
25% 

 

2 
25% 

2 
25% 

2 
25% 

 

8 
25.7% 

1 
33.3
% 

1 
33.3
% 

1 
33.3
% 

1 
33.3
% 

4 
33.3
% 

12 
27.2
% 

 

 Os resultados obtidos revelam que, independentemente do local 

onde exerciam as suas funções, a maioria dos professores de EF (33.4% e 

34.1%, respetivamente para ensino público e privado) manifestou a sua 

concordância relativamente á adequação dos materiais disponibilizados pelas 

escolas, distribuindo-se as restantes respostas de forma mais ou menos 

uniforme. Também nestas respostas se parece verificar alguma semelhança 

com os resultados de uma pesquisa realizada pelos autores Rizzo & Vispoel 

(1991), onde são salientadas a importância da existência de material específico 
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mas, onde fundamentalmente é referido que, para a maior parte das situações 

os materiais habitualmente são perfeitamente utilizáveis por todos os alunos, 

requerendo apenas pequenas adaptações e, sobretudo, uma forte atitude de 

abertura para e diferença.  

 Por outro lado, seria interessante a propósito desta questão que 

se prende com os materiais disponibilizados, poder-se equacionar a hipótese 

de, também ao nível dos manuais da disciplina de Educação Física, se 

poderem efectuar algumas adaptações de conteúdos, imagens ou outro tipo de 

suporte que permitiria, uma melhor identificação dos alunos com NEE com o 

objecto de estudo, tal como se sugere Campos (2013) na sua dissertação de 

doutoramento. 

Com a questão nº 15 pretendeu-se saber qual o grau de concordância 

dos professores participantes quanto á qualidade dos serviços oferecidos nas 

suas escolas para apoio a alunos com estas características, através da 

questão: “Tendo como hipóteses de resposta: “concordo totalmente”, “não 

concordo totalmente”, “discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”; 

considera que os serviços existentes na sua escola para apoio aos alunos com 

NEE fornecem os apoios necessários para garantir o sucesso no trabalho com 

estes alunos nas aulas de EF?” 

 Assim, na tabela seguinte (tabela 13) podem observar-se os 

resultados obtidos, tendo sido considerados ambos os locais de trabalho. 

Tabela 13 – Distribuição dos níveis de concordância dos professores acerca da 
qualidade dos serviços existentes na escola para a garantia de sucesso no 
trabalho com alunos com NEE nas aulas de EF, em função do seu local de 
ensino. 

Nível de concordância Ensino 
Público 

Ensino 
Privado 

Total 

concordo totalmente 0 0 0 
não concordo totalmente 2 

25% 
2 

66.7% 
4 

36.3% 
discordo parcialmente 5 

62.5% 
0 5 

45.5% 
discordo totalmente 1 

12.5% 
1 

33.3% 
2 

18.2% 
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 Os resultados da tabela 13 parecem indicar, acima de tudo, uma 

certa concordância dos professores, em ambos os setores de trabalho, face à 

existência e adequação dos serviços oferecidos pelas escolas. Efetivamente 

parece haver uma satisfação face aos serviços e apoios existentes e 

disponibilizados. Contudo, não nos parece correto efectuar uma generalização 

destes mesmos resultados para a generalidadedas situações, não apenas pelo 

peso relativo que o nosso reduzido tamanho amostral representa mas também, 

e tal como verificado pela autora referida anteriormente a propósito da análise 

e discussão dos resultados referentes à questão anterior (Campos, 2013), 

existir ainda um conjunto de situações que parecem merecer uma atenta 

consideração. Entre outros, esta autora refere os seguintes aspetos: i) a 

possibilidade de serem introduzidos “tutores” nas aulas de EF, como apoio ao 

professor da turma; ii) a presença de um segundo professor de apoio 

especializado na área da actividade física adaptadae; iii) a aposta na formação 

contínua (especializada) dos professores de EF nesta área do conhecimento. 

Por último, a questão nº 16 questionava o seguinte: “Tendo como 

hipóteses de resposta: “concordo totalmente”, “não concordo totalmente”, 

“discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”; considera que existem 

diferenças entre o modo como se tratam e incluem os alunos com NEE, 

consoante se trate do ensino público ou privado?” 

A tabela seguinte (tabela 14) apresenta os resultados obtidos, tendo sido 

considerados ambos os locais de trabalho. 

Tabela 14 – Distribuição dos níveis de concordância dos professores acerca da 
existência de diferenças na forma como se tratam e incluem os alunos com NEE 
nas aulas de EF, em função do seu local de ensino. 

Nível de concordância Ensino 
Público 

Ensino 
Privado 

Total 

concordo totalmente 3 (42.8%) 0 3 (30%) 
não concordo totalmente 2 (28.6%) 2 (66.7%) 4 (40%) 

discordo parcialmente 2 (28.6%) 1 (33.3%) 3 (30%) 
discordo totalmente 0 0 0 
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 Os resultados da tabela 14 mostram uma distribuição 

relativamente homogénea das respostas dos nossos entrevistados, 

independentemente do sue local de trabalho, no que diz respeito aos diferentes 

tipos de resposta, se se exceptuar a resposta “discordo totalmente” a qual não 

obteve qualquer resultado. 

 Não obstante não podermos recorrer á literatura, uma vez que não 

nos foi possível obter quaisquer referências a estudos que abordassem 

concretamente esta situação, seria interessante podermos perceber a 

existência ou não de diferenças com significado estatístico. Deste modo, os 

dados obtidos poderão apenas indicar-nos uma tendência, funcionando como 

meros indicadores. E, nesse sentido, parecem dizer-nos que, uma parte 

importante dos profissionais de EF não encontram grandes diferenças no 

tratamento e no modo como os alunos com NEE são tratados em ambos os 

locais de trabalho, ao afirmarem que “não concordam totalmente” (40%) ou que 

“discordam parcialmente” (30%).   
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V - Conclusões 
 

 A análise dos resultados obtidos permitiu-nos efectuar algumas 

conclusões que, no entanto, e atendendo ao pequeno tamanho amostral 

utilizado neste estudo, devem merecer algumas reservas, sobretudo no que 

concerne á realização de generalizações para outros estudos, dentro da 

mesma temática e realidade.  

Assim, e relativamente à inclusão e aos métodos utilizados pelos participantes 

nas aulas de Educação Física, tanto no ensino privado, como no ensino público 

verificou-se que: 

- uma parte significativa dos professores de EF, encontrava-se a trabalhar  com 

alunos com NEE, sendo o sector público aquele que apresentou mais casos; 

- o tipo de deficiência mais referenciado nos dois tipos de ensino, foi a 

deficiência auditiva. 

- a grande maioria dos professores de EF, em ambos os sectores, já tinha tido 

experiência em anos anteriores no trabalho com este tipo de alunos 

- os tipos de deficiências mais trabalhadas no passado nestes dois sectores de 

ensinos, foram as deficiências visual, motora e intelectual.  

- o método referido como sendo o mais utilizado pelos professores de EF do 

ensino público no processo de inclusão dos seus alunos com NEE, era a 

participação na aula sem limitações, adaptando a sessão às NEE’s do aluno, 

sendo a participação do aluno somente em algumas atividades para as quais 

não revelava dificuldades na execução o método mais frequente no ensino 

privado; 

- os valores indicados pelos professores participantes foram bastante 

satisfatórios quanto aos seus conhecimentos relativamente ao trabalho com 

este tipo de população, com a maior parte a referir que tinham obtido 
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conhecimentos em relação à atividade física adaptada durante a sua formação 

académica; 

- os professores de ambos os sectores de ensino considerados no nosso 

estudo (público e privado), consideraram a sua instituição de trabalho como 

sendo inclusiva; 

- apesar das dificuldades da inclusão de alunos com NEE juntamente com 

outros colegas sem aquelas necessidades, a maior parte dos professores 

concorda com a integração dos alunos com NEE, independentemente do 

sector de trabalho de onde eram provenientes; 

- os professores de EF, independentemente do local onde exerciam as suas 

funções, manifestaram a sua concordância relativamente à importância da 

adequação e aquisição de materiais específicos para alunos com NEE, apesar 

que na maior parte das situações os materias habitualmente utilizados, apenas 

requerem pequenas adaptações; 

- a maioria dos profissionais de EF entrevistados neste estudo, de ambos os 

sectores de trabalho revelou uma enorme vontade e flexibilidade para se 

envolver, participar e aceitar a desafiante tarefa de lecionarem em turmas onde 

estão presentes alunos com diferentes tipos de NEE. 
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VI - Recomendações e Sugestões 

 

6.1 – Recomendações e Sugestões 

 Após a realização deste estudoe em função dos resultados obtidos e das 

limitações existentes no mesmo, seria importante que no futuro, se pudessem 

vir a a considerar as seguintes recomendações e sugestões: 

- deverão ser criadas condições para a implementação de formações e 

workshops para professores de EF, de maneira a aumentar o seu 

conhecimento em relação à atividade física adaptada e á maneira como devem 

proceder com os seus alunos com NEE nas suas aulas; 

- no sentido de uma melhor compreensão, aprofundamento e garantia de 

robustez e consistência dos resultados obtidos, torna-se  importante ampliar 

este estudo, recorrendo ao recrutamento de um maior número de participantes 

(aumento do tamanho amostral) que permita criar uma base de dados de 

professores de EF e de instituições escolares, que proporcione uma maior e 

melhor e compreensão acerca do modo como os professores agem e quais as 

diferenças (ou não) existentes entre ensino público e privado, no que respeita á 

atuação com alunos com NEE. 
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VIII - Anexos 

Anexo 1 

 

_____________________________________________________________________________ 

O questionário que se segue destina-se à recolha de informação para a elaboração da 
dissertação de Mestrado, na especialidade de Atividade Fisica Adaptada, da Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. 

Agradeço desde já a sua colaboração, solicitanto o máximo de rigor nas respostas às 
questões colocadas. 

 

Idade até final de 2013: ____ anos 

Sexo: Masculino Feminino   

Grau Académico: Bacharelato  Licenciatura Outro Qual? ______ 

 

1. No presente ano letivo está a trabalhar com alunos com necessidades educativas 
especiais? 
  SIM          NÃO  
1.1. Se respondeu SIM, indique o tipo e o respetivo número de alunos. 
    Número de alunos 
  Deficiência Visual ______________ 
  Deficiência Auditiva ______________ 
  Deficiência Motora ______________ 
  Deficiência Intelectual ______________ 
  Outras(s)  ______________ 

 

2. Nas suas turmas existem alunos com necessidades educativas especiais? 
  SIM       NÃO  
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3. Considerando os quatro tipos de deficiências seguintes, com que tipo e com quantos 
alunos está a trabalhar este ano letivo?  

                                                      Número de alunos 
  Deficiência Visual ______________ 
  Deficiência Auditiva ______________ 
  Deficiência Motora ______________ 
  Deficiência Intelectual ______________ 
  Outras(s)  ______________ 

 

4. Já teve experiência no trabalho com alunos com NEE em anos anteriores? 
  SIM NÃO 

 

 

 

5. Em caso afirmativo, com que tipos de NEE e respetivo número de alunos com quem 
trabalhou, considerandoos quatro tipos de deficiências seguintes: visual, auditiva, 
motora e intelectual? 
 
  Número de alunos 

  Deficiência Visual ______________________ 
  Deficiência Auditiva ______________________ 
  Deficiência Motora ______________________ 
  Deficiência Intelectual ______________________ 
  Outras(s)  ______________________ 
  
 
 

6. Há quantos anos trabalha com alunos com NEE? 
     Número de anos 
  Ensino Público ______________________ 
  Ensino Privado ______________________ 
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7. Com que tipo de deficiências trabalhou nesses anos, considerando os quatro tipos de 
deficiências seguintes: visual, auditiva, motora e intelectual? 
 
 
  Deficiência Visual ______________________ 
  Deficiência Auditiva ______________________ 
  Deficiência Motora ______________________ 
  Deficiência Intelectual ______________________ 
  Outras(s)  ______________________ 
  
 
 

8. Considerando apenas o tipo de deficiência com que trabalhou durante mais tempo, 
indique por favor qual, dos métodos indicados utilizou para incluir esse(s) 
alunos(s)na sua aula de EF? 

 
Participação na aula sem limitações, adaptanto a aula às necessidades edutivas 
especiais do aluno  
 
Participação do aluno somente em algumas atividades para as quais não apresenta 
dificuldade na execução 
 
Participação em todas as atividades, sem adaptações em especial  
 
Dispensa ocasional da aula  
 
Dispensa permanente da aula, por apresentação de atestado médico  
 
Outra(s) forma(s) não indicada(s) ______________________________________ 
 

 

9. Como classifica os seus conhecimentos relativamente às metodologias a adotar 
quando trabalha com alunos com NEE, selecionando uma das seguintes hipóteses de 
resposta: “muito bom”, “bom”, “satisfatório” ou “fraco”? 
 
Muito bom 
Bom 
Satisfatório 
Fraco 
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10.Durante a sua formação académica teve acesso a alguma abordagem relativa á 

atividade física adaptada? 

  SIM NÃO 
 

 

11. Como avalia genericamente a capacidade dos outros, seus colegas, professores de 
EF, para trabalharem com alunos com NEE, são capazes? 
   
  SIM NÃO 

 

 

12. Considera a instituição de ensino onde exerce as suas funções uma instituição 
inclusiva? 
   
  SIM NÃO 

 

13. Considera que os alunos com NEE (neste caso, com deficiências ao nível visual, 
auditivo, motor ou intelectual, respetivamente) beneficiam com o facto de estarem 
integrados em aulas de EF juntamente com os restantes colegas sem este tipo de 
necessidades? 
 

 Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Deficiência Visual     
Deficiência Auditiva     
Deficiência Motora     
Deficiência Intelectual     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-79- 
 

14. Tendo como hipóteses de resposta: “concordo totalmente”, “não concordo 
totalmente”, “discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”; considera que a 
sua escola possui material específico para o trabalho com alunos com NEE nas suas 
aulas de EF? 
 
 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

    
 

15. Tendo como hipóteses de resposta: “concordo totalmente”, “não concordo 
totalmente”, “discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”; considera que a 
sua escola possui material específico para o trabalho com alunos com NEE nas suas 
aulas de EF? 
 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

    
 

 
16. Tendo como hipóteses de resposta: “concordo totalmente”, “não concordo 

totalmente”, “discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”; considera que 
existem diferenças entre o modo como se tratam e incluem os alunos com NEE, 
consoante se trate do ensino público ou privado? 
 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Anexo 2 

 

    Porto, 27 de Setembro de 2013 

 

Assunto: Autorização para a realização de um estudo/observação 

Exmo. Senhor Diretor da Escola Secundária Carolina Michaëlis 

Dr. José Novais 

 

Eu, Pedro Romero Martins, estudante de mestrado da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, venho por este meio solicitar a V. Exa, autorização para a 

realização de um estudo/observação acerca da inclusão nas aulas de Educação 

Física.  

Neste estudo pretendo aplicar um questionário aos docentes de Educação 

Física desta escola como objetivo de comparar os métodos e estratégias utilizados 

entre o ensino privado e o particular.  

Pretendo proceder à aplicação dos referidos questionários durante o primeiro 

período deste ano letivo e, com este propósito, solicito a autorização de V.Exa. para 

visitar a escola e poder contactar os docentes da referida disciplina. 

Sem outro assunto de momento, e agradecendo antecipadamente a atenção 

dispensada, aguardarei a decisão, disponibilzando-me para os esclarecimentos que 

entender necessários. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

       O Orientador               O Mestrando 

 

______________________     ______________________ 

(Prof. Doutor Rui Corredeira) (Pedro Romero Martins) 


