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RESUMO 
 

A disciplina de Educação Física (EF) tem um importante papel no processo de 

inclusão pois pode contribuir para a promoção de atitudes positivas dos alunos sem 

NEE face à inclusão dos seus pares com necessidades educativas especiais (NEE) 

nas aulas de EF. Assim sendo, este estudo tem como objetivos principais 

compreender as variáveis que influenciam as atitudes dos alunos sem NEE face à 

inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF, e avaliar o impacto de um Programa 

de Educação Paralímpica na promoção de atitudes positivas de alunos do 2º ciclo do 

ensino básico face à inclusão de alunos com NEE na aula de EF. Especificamente, 

pretendeu-se avaliar a influência de diversas variáveis, como o “género”, “contacto 

prévio com pessoas com deficiência” e “ nível de competitividade nas atitudes, bem 

como analisar o efeito do programa nas atitudes globais, gerais e específicas de 

alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NEE. Foram recrutados 187 alunos, 

do 5º e 6º ano de escolaridade, pertencentes a uma escola da região do Porto. O 

programa teve a duração de duas semanas, e envolveu atividades de caráter 

teórico, nas quais os alunos aprenderam acerca da deficiência e do desporto 

adaptado, e atividades de caráter prático que constituíram o “Dia Paralímpico na 

Escola”. A versão traduzida para português do questionário Children’s Attitudes 

toward Integrated Physical Education – Revised (CAIPE-R) foi aplicada para avaliar 

as atitudes dos alunos antes e depois do programa de intervenção. Os resultados 

demonstraram que variáveis como o “género”, “contacto prévio com pessoas com 

deficiência” e “nível de competitividade” podem influenciar as atitudes dos alunos 

sem NEE face à inclusão nas aulas de EF. Demonstraram também que o Programa 

de Educação Paralímpica foi eficaz na promoção de atitudes positivas dos alunos 

sem NEE face à inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes; Educação Física; Inclusão; Alunos sem NEE 
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ABSTRACT 
 

Physical Education has an important role in the inclusion process, because it 

can contribute for the promotion of positive attitudes of children’s without special 

needs towards the inclusion of their peers with disability in the physical education 

class. The goal of this study was to understand the variables that influence the 

attitudes of children without disability towards the inclusion in physical education 

class, and to evaluate the impact of a Paralympic Education Program in the 

promotion of positive attitudes of students without disability towards the inclusion of 

students with disability in the physical education class. Specific, we intended to 

evaluate the influence of variables “gender”, “previous contact with people with 

disability”, “level of competiveness” and to analyze the effect of the program on 

global, general and specific attitudes of students without disability. Our sample 

comprised 187 children without disabilities, from 5th and 6th grade, recruited from the 

same school of Oporto city. The program proposed theoretical and group activities 

about disability and adapted sports, and practical activities of the “Paralympic School 

Day”. The Portuguese version of the Children’s Attitudes towards Integrated Physical 

Education Revised (CAIPE-R) was used in the study. The results showed that 

variables such as “gender”, “previous contact with people with disability” and “level of 

competiveness” have effect on the attitudes of children without disability towards the 

inclusion in the physical education class, and the Paralympic Education Program was 

efficient in the promotion of positives attitudes of the children without disability.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Attitudes; Physical Education; Inclusion; Students without 

disability 



XIV 
 

 



XV 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

AP – Antes dos Programa 

CAIPE-R - Children’s Attitudes towards Integrated Physical Education Revised 

CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade 

CPP – Comité Paralímpico Português 

DP – Depois do Programa 

EF - Educação Física 

NE – Necessidades Especiais 

NEE - Necessidades Educativas Especiais 

IPC – Internacional Paralympic Comitte 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I – Introdução 

 



2 
 

 

1. 



3 
 

Introdução 
 

Mundialmente têm ocorrido mudanças sociais e culturais que contribuem para 

a inclusão das crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE) no ensino 

regular (Campos, 2013).Consequentemente verificou-se a evolução do conceito de 

Educação Inclusiva, que pretende responder, de forma adequada e com qualidade, 

às necessidades específicas dos diferentes tipos de NEE (Stubbs, 2008). Assim 

sendo, a Educação Inclusiva tem como finalidade promover oportunidades de 

aprendizagem, livres de qualquer tipo de exclusão ou barreira, para todos os alunos 

(Campos, 2013).  

Em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais 

organizada pela UNESCO tornou-se um marco histórico para o processo da inclusão 

pois deu origem à Declaração de Salamanca que defende que “todos os alunos 

devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e 

diferenças que apresentam” (Organização das Nações Unidas para a Educação da 

Ciência e da Cultura, 1994, p. 11). Em Portugal, nos finais do séc. XX, ocorreram 

também as primeiras iniciativas para legislar a inclusão dos alunos com NEE na 

escola regular, destacando-se o decreto-lei nº 319/91 que introduz o conceito de 

NEE e privilegia a integração de alunos com NEE nas escolas de ensino regular, 

responsabilizando a escola pela procura de respostas educativas eficazes (Ministério 

da Educação, 1991). Posteriormente, surge o decreto-lei nº 3/2008 que constitui uma 

evolução legislativa pois define os direitos e deveres dos encarregados de 

educação, incentiva à criação de escolas de referência (i.e., ensino bilingue para 

surdos, cegos e baixa visão) e unidades de ensino estruturado/especializado, e 

estabelece o processo de referenciação e avaliação estruturado baseado na 

Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) (Ministério da Educação, 2008). 

Contudo, a existência de legislação específica não é suficiente por si só para 

garantir a implementação da filosofia inclusiva nas escolas regulares, sendo por isso 

a preparação para a diversidade de todos os agentes educativos, como os 

professores e dos pares sem NEE, um fator importante para o sucesso da inclusão 

(Campos et al., 2013).  
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A educação inclusiva responsabiliza não só a escola mas também a 

sociedade, uma vez que defende que as pessoas com Necessidades Especiais (NE) 

devem ser educadas no sentido de desenvolverem e exercitarem os seus direitos 

como cidadãos (Stubbs, 2008). Deste modo, a escola surge como um lugar 

privilegiado para a inclusão, tendo em conta todas as oportunidade de educação e 

interações sociais que nela podemos encontrar, para além de educar para a 

aceitação das diferentes equidades como algo natural que deve ser promovido nos 

alunos sem NEE e nos professores (Campos et al., 2013). 

A Educação Física (EF) constitui-se como uma das áreas curriculares mais 

determinantes para a promoção de atitudes positivas em relação às Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) e ao desporto adaptado, contribuindo com sucesso para 

a inclusão na escola e na sociedade (Evaggelinou, 2006). Desta forma, os 

professores de EF têm um papel importante na inclusão de alunos com NEE nas 

aulas, pois através da promoção de interações sociais positivas e do 

desenvolvimento de atividades de cooperação, é possível favorecer as atitudes 

positivas dos alunos sem NEE face aos colegas com NEE (Block e Obrusnikova, 

2007). É importante também preparar a turma que irá incluir estes alunos, pois as 

atitudes daqueles que não têm NEE podem afetar o clima de aprendizagem e de 

cooperação da turma, permitindo ou não que os alunos com NEE se sintam aceites 

e incluídos (Block, 1995; Frese, 2006; Kudlacek, 2006). De acordo com Sherrill 

(2003), a chave para a mudança de comportamento em relação às pessoas com 

deficiência são as atitudes. A inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares é 

influenciada pelas atitudes (i.e., crenças, valores, opiniões) dos vários agentes 

educativos. Assim, de uma forma geral, as atitudes negativas em relação às pessoas 

com NEE existentes neste contexto poderão constituir um obstáculo para o sucesso 

da inclusão. 

Perante esta realidade, e com o aumento do número de alunos com NEE 

incluídos nas escolas de ensino regular e nas aulas de EF, torna-se cada vez mais 

necessário investigar as atitudes dos alunos sem NEE face aos restantes com NEE. 

Em vários países como a República Checa (Jesina et al., 2006; Xafopoulos et al., 

2009; Yang et al., 2010), a Grécia (Panagiotou et al., 2008), a Bélgica (Biesen et al., 

2006) e Portugal (Campos, in press), têm sido realizados estudos acerca das 

atitudes das crianças sem NEE face à inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF. 
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Todos os estudos citados anteriormente avaliaram o efeito de programas de 

intervenção baseados em atividade física adaptada implementados nas aulas de EF 

com o objetivo de promover as atitudes positivas dos alunos sem NEE face à 

inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF regular. Apesar de não existir um 

consenso na literatura acerca dos fatores que podem influenciar as atitudes dos 

alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF, de uma forma 

geral, os resultados da investigação evidenciam que o género (Biesen et al., 2006; 

Block, 1995; Campos, in press; Essler et al., 2006; Hutzler et al., 2007; Loovis e 

Loovis, 1997; Slininger et al., 2000; Tripp et al., 1995; Vignes et al., 2008; 

Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010), o nível de competitividade (Biesen et al., 

2006; Block, 1995; Campos, in press), e o contacto prévio com pessoas com NE 

(Block, 1995; Campos, in press; Hutzler e Levi, 2008; Hutzler et al., 2005; Kudlaček 

et al., 2011; Obrusníková et al., 2003) têm sido as variáveis mais analisadas neste 

campo de investigação.  

Compreende-se então que a falta de consenso entre os estudos demonstra 

uma evidente necessidade de que mais estudos associados a esta linha de 

investigação sejam desenvolvidos, no sentido de se promover e aprofundar o nível 

de conhecimento sobre os fatores de natureza pessoal (i.e., contacto prévio com 

pessoas com NE, nível de competitividade e género) que influenciam as atitudes dos 

alunos. Por outro lado, também é evidente a necessidade de melhorar os 

procedimentos metodológicos da investigação já realizada no que se refere à 

implementação dos programas de intervenção, através da adoção de um design 

experimental com a existência de um grupo controlo (Campos, in press) e também 

do aumento da duração da intervenção (Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 

2009). Isto porque, ao nível metodológico constatamos a existência de diversas 

lacunas relacionadas com a reduzida duração dos programas de intervenção (e.g., 

um dia ou uma manhã) (Biesen et al., 2006; Ellery e Rauschenbach, 2000; Jesina et 

al., 2006; Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010), com o 

escasso número de estudos que aplicam um design experimental com grupo de 

controlo (Panagiotou et al., 2008) e com um reduzido tamanho amostral (Jesina et 

al., 2006; Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010), 

Assim sendo, este estudo tem como objetivos principais compreender as 

variáveis que influenciam as atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão de alunos 
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com NEE nas aulas de EF, e avaliar o impacto de um Programa de Educação 

Paralímpica na promoção de atitudes positivas de alunos do 2º ciclo do ensino 

básico face à inclusão de alunos com NEE na aula de EF. Especificamente, 

pretendeu-se avaliar a influência de diversas variáveis, como o “género”, “contacto 

prévio com pessoas com deficiência” e “ nível de competitividade nas atitudes, bem 

como analisar o efeito do programa nas atitudes globais, gerais e específicas de 

alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NEE. 

As hipóteses formuladas, tendo como base os estudos já efetuados neste 

contexto, foram: 

H1: O género feminino tem atitudes mais positivas do que o género masculino 

em relação a todas as subescalas de atitudes; 

H2: Os alunos com familiares, amigos, colegas de turma ou colegas nas aulas 

de EF com NE têm atitudes mais positivas em relação a todas as subescalas de 

atitudes; 

H3: Os alunos com um maior nível de competitividade são menos positivos 

em relação a todas as subescalas de atitudes; 

H4: Depois do programa de intervenção as atitudes do grupo experimental 

face à inclusão nas aulas de EF são mais positivas comparativamente com o grupo 

controlo. 

 Por último, importa referir que o programa de Educação Paralímpica foi 

estruturado e implementado de acordo com as recomendações da literatura de 

referência (Adibsereshki et al., 2010; Block, 2007; Internacional Paralympic Comitte, 

s.d.-b; Lieberman e Houston-Wilson, 2002; Lindsay e Edwards, 2013; Panagiotou et 

al., 2008; Xafopoulos et al., 2009) para o desenvolvimento de programas de 

sensibilização acerca das NE, destacando-se neste contexto o preenchimento de 

fichas/jogos sobre os diferentes tipos de NEE, a visualização de vídeos sobre as 

diferentes modalidades do desporto adaptado, a realização de debates e grupos de 

discussão sobre a problemática e o contacto direto com atletas paralímpicos. Todo o 

material utilizado neste estudo foi disponibilizado pelo investigador principal 

mediante contacto prévio. 
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Esta dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos os quais estão 

estruturados da seguinte forma: Capítulo I – Introdução, onde realizamos uma breve 

contextualização da temática em análise, identificando o problema de investigação e 

a sua pertinência, bem como definimos os objetivos e hipóteses do estudo; Capítulo 

II - Revisão de Literatura, tendo sido elaborada uma análise detalhada da literatura 

acerca das temáticas fundamentais para a compreensão do problema de 

investigação, nomeadamente: necessidades educativas especiais, inclusão, 

classificação internacional de funcionalidade, inclusão nas aulas de EF, atitudes e 

comportamento, e programas de educação paralímpica; Capítulo III - Estudo 

Empírico, apresentado segundo a estrutura de dois artigos científicos; e, por último, 

Capítulo IV – Conclusões Gerais, onde são enunciadas as principais conclusões 

desta dissertação e as suas implicações para o campo de investigação. Importa 

referir, também, que a lista de referências bibliográficas consultadas para a 

elaboração desta dissertação será apresentada no final de cada capítulo. 
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2.1 Necessidades Educativas Especiais, Inclusão e a Classificação 
Internacional de Deficiência 
 

A atitude da sociedade em relação às pessoas com NE têm vindo a alterar-se 

ao longo dos tempos, passando pela fase de separação, proteção, emancipação, 

integração e inclusão (Marques et al., 2001). De acordo com Marques et al. (2001) a 

fase de separação ocorreu nas sociedades primitivas as quais viam a pessoa com 

NE com superstição, malignidade e demonologia. Contudo, com o aparecimento das 

religiões monoteístas, surgiu a fase de proteção na qual passou a existir um 

sentimento de caridade permitindo assim o acolhimento das pessoas com NE em 

asilos e hospitais. Posteriormente, surge com o Renascimento (séc. XIV) a fase de 

emancipação, que se caracteriza por uma necessidade de compreender o Homem 

tendo surgido pessoas ilustres com NE que deram um grande impulso à educação 

para pessoas com NE. É nesta fase que surge o Ensino Especial ministrado em 

escolas especiais e específicas em função de cada tipo de deficiência. 

Seguidamente, surge o período da integração durante a qual começou a ser definida 

já no séc. XIX, contudo só posta em prática no séc. XX, focando-se nos direitos 

sociais de todos os indivíduos com NE e conferindo-lhes as mesmas condições de 

vida, de realização e de aprendizagem sociocultural semelhantes às de qualquer 

outro cidadão; por fim, a inclusão surge com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994) sobre os princípios, a política e as práticas da área das NEE (Marques et al., 

2001). Esta declaração reconhece a necessidade de alcançar o objetivo de 

conseguir escolas para todos, escolas inclusivas, que “incluam todas as pessoas, 

aceitem as diferenças individuais, apoiando a aprendizagem e respondendo às 

necessidades individuais” (UNESCO, 1994). 

Todas as crianças têm direito à educação, bem como à oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. A educação inclusiva é 

centrada na criança e permite aos alunos com NEE vivenciar o contacto com grupos 

diversificados, experimentando várias situações que serão determinantes para a sua 

aceitação social (UNESCO, 1994).  

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) contribuiu também para a 

adoção e redefinição do conceito de NEE. Entende-se que alunos com NEE são 

todos aqueles que apresentam deficiências ou dificuldades de aprendizagem, que 
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necessitam de educação especial ou serviços específicos de apoio no contexto 

educativo, cabendo ao professor do ensino regular a responsabilidade de dar 

resposta às necessidades destes alunos, através de modificações ambientais ou 

adaptações curriculares de acordo com as suas características (Correia, 2008). 

Em Portugal, os alunos com NEE têm vindo a receber cada vez mais apoio e 

respostas educativas adequadas. Em 1986, a Lei de Bases do Sistema Educativo, 

Decreto-Lei nº45/86, veio dar prioridade ao ensino dos alunos com NEE nas escolas 

de ensino regular (Assembleia da República, 1986). Mais tarde, surge o decreto-lei 

319/91 que determinou os diferentes tipos de apoio que as escolas de ensino regular 

devem disponibilizar para permitir a inclusão destes alunos (Ministério da Educação, 

1991). Outro passo importante foi a publicação do Decreto-Lei nº 6/2001 que 

destacou a importância da flexibilidade nos currículos (Ministério da Educação, 

2001). Atualmente, o Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de Janeiro legisla a inclusão de 

alunos com NEE na escola regular, revelando uma evolução face ao anterior 

decreto-lei, ao definir os direitos e deveres dos pais e encarregados de educação, 

responsabilizando a escola pela criação das adaptações necessárias para os 

alunos, criando escolas de referência (ensino bilingue para surdos, cegos e baixa 

visão), unidades de ensino estruturado e de ensino especializado, estabelece 

parcerias com instituições públicas, particulares ou centros de recursos 

especializados e instituindo o processo de referenciação e avaliação estruturado 

(CIF) (Ministério da Educação, 2008). Rodrigues e Nogueira (2010) identificaram que 

98% das crianças com NEE se encontravam em escolas de ensino regular. Esta 

percentagem coloca Portugal no grupo de países da Europa com um processo de 

inclusão de alunos com NEE na educação de ensino regular de sucesso. 

Deste modo, o movimento inclusivo teve um grande impacto nos alunos com 

NEE, bem como para toda a comunidade escolar. Assim, os alunos com NEE 

beneficiam da oportunidade de aprender a viver em comunidade, de experimentar 

diversas situações do quotidiano, de participar em atividades desenvolvidas pela 

escola e de desenvolver novas amizades com os seus pares sem NEE (Block, 2007; 

Correia, 2008). Para a restante comunidade, a inclusão permite uma melhor 

compreensão das capacidades e potencialidades dos alunos com NEE, através do 

estabelecimento de um clima de expectativas positivas face às NE em geral, e da 
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promoção das atitudes positivas dos alunos sem NEE em relação aos pares com 

NEE (Block, 2007).  

Outro aspeto que contribuiu para a evolução do processo de inclusão foi o 

desenvolvimento de um sistema de classificação formal dos alunos com NEE que se 

baseia na funcionalidade. Assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

desenvolveu a Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF) (WHO, 2003). A 

CIF constitui o quadro de referência universal para descrever, avaliar e medir a 

saúde e a incapacidade quer ao nível individual quer ao nível da população, 

permitindo o desenvolvimento de terminologias formais. Os termos utilizados na CIF 

são neutros e sem conotações negativas, e cada definição contém notas de inclusão 

com sinónimos e exemplos, bem como notas de exclusão para alertar sobre 

possíveis confusões com termos relacionados. A CIF é constituída por cinco 

componentes, sendo eles: funções corporais (i.e., funções fisiológicas ou 

psicológicas); estruturas corporais (i.e., partes anatómicas do corpo); deficiências 

(e.g., problemas na função ou estrutura corporal, tais como desvio ou perda 

significativos); funcionalidade (i.e., funções e desempenho de tarefas ou ações); 

incapacidade (i.e., termo genérico para deficiências, limitações de atividades e 

restrições à participação. Neste contexto o termo “deficiência” refere-se a alterações 

apenas ao nível do corpo, sendo o termo “incapacidade” mais ampla referindo-se a 

aspetos negativos da interação entre um individuo e fatores contextuais (WHO, 

2003). Sousa (2007) refere que a CIF tem a flexibilidade e a capacidade de 

identificar as consequências educacionais de um problema de saúde, de forma a 

permitir o planeamento de soluções, apoios e intervenções de compensação 

adequadas. 

 

2.2 Inclusão na Educação Física 
 

Tanto na Europa, como dos Estados Unidos da América, as crianças com 

NEE têm progressivamente avançado de um ensino não inclusivo de EF para um 

ensino inclusivo (Block, 2000). A EF faz parte do currículo escolar e, como tal, não 

deve ficar de fora do movimento inclusivo devendo, como tal, participar no processo 

de transformação da escola regular para uma escola verdadeiramente inclusiva, pois 

a flexibilidade própria dos seus conteúdos facilita a adequação curricular de acordo 
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com as necessidades específicas dos alunos (Campos et al., 2013; Rodrigues, 

2003). Para além disso, a EF permite o uso e exploração do corpo e do desporto 

como um campo de oportunidades de valorização das diferenças de cada indivíduo, 

possibilitando aos alunos vivenciar momentos que valorizem a cooperação e a 

solidariedade (Campos, 2013). Os alunos com NEE têm a oportunidade de adquirir 

competências sociais, de participar nas atividades promovidas pela escola, de 

desenvolver novas amizades, melhorando ou adquirindo capacidades e 

conhecimentos que lhes serão úteis para a vivência na sociedade, bem como 

tornarem-se adultos cada vez mais capazes de contribuírem para o desenvolvimento 

da sociedade (Block, 2007; Downing, 2002). A literatura também reconhece os 

benefícios da inclusão na aula de EF para os alunos sem NEE, destacando o 

desenvolvimento da empatia, aceitação (Lieber et al., 1988), e sensibilização em 

relação às necessidades dos outros (Peck et al., 1992), bem como a aprendizagem 

acerca das características dos diferentes tipos de NE (Horvat, 1990) e de como agir 

adequadamente em relação a essas mesmas características (Romer e Haring, 

1994). Mrug e Wallander (2002) acrescentam ainda que a educação inclusiva cria a 

oportunidade para que os alunos sem NEE desenvolvam atitudes positivas face aos 

seus pares com NEE.  

Apesar das vantagens da inclusão amplamente citadas na literatura, muitos 

professores de EF apresentam algum receio em relação à inclusão de alunos com 

NEE mais graves, pois consideram que não têm os conhecimentos e experiência 

necessários para conseguirem atender às necessidades específicas destes alunos, 

sem prejudicar o ensino dos alunos sem NEE (Block e Zeman, 1996). Para além 

disso, quando a inclusão de alunos com NEE interfere no plano curricular, os alunos 

sem NEE poderão não desenvolver as competências esperadas (Ellery e 

Rauschenbach, 2000; Tripp et al., 1995). Desta forma, compreende-se que a EF 

pode constituir uma mais-valia para o sucesso da inclusão ou, pelo contrário, um 

obstáculo adicional à escola inclusiva (Rodrigues, 2003), em função da qualidade 

dos programas curriculares de EF, dos recursos pedagógicos adaptados disponíveis, 

da qualidade da formação inicial dos professores de EF, bem como da sua 

capacidade para valorizar as diferenças de cada indivíduo (Goodwin, 2001; 

Obrusníková et al., 2003; Sherrill, 2003). 
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Ainda assim, vários estudos têm demonstrado que se houver boas condições 

de ensino nas aulas de EF, a inclusão de alunos com NEE não afeta os alunos sem 

NEE de modo negativo na aprendizagem de capacidades motoras (Block e Zeman, 

1996; Rarick e Beuter, 1985; Vogler et al., 2000), nos comportamentos durante as 

tarefas (Murata e Jansma, 1997; Vogler et al., 2000) e na aceitação social (Vogler et 

al., 2000). Também O'Brien et al. (2009), num estudo de revisão de literatura, 

demonstraram que o sucesso da inclusão a partir da EF pode realmente acontecer 

de forma eficaz e que a inclusão pode ser implementada sem afetar de forma 

negativa os alunos com e sem NEE. Por exemplo, alguns autores defendem que os 

professores de EF regular podem manter a mesma qualidade dos programas 

educacionais para os seus alunos sem NEE através de simples adaptações para os 

alunos cujas NEE sejam mais graves (Rarick e Beuter, 1985; Vogler et al., 1990).  

 Block e Obrusnikova (2007), num artigo de revisão sistemática, referem a 

existência de vários estudos na área da EF que demonstram que as atitudes e as 

intenções dos alunos sem NEE têm um papel fundamental no sucesso da inclusão. 

Sabe-se, por exemplo, que quando a aula de EF não oferece um contexto inclusivo 

com oportunidades de aprendizagem efetiva para os alunos com NEE, estes tendem 

a demonstrar um escasso uso de competências sociais (Place e Hodge, 2001). 

Deste modo, no processo de inclusão nas aulas de EF é necessário ter em conta 

que as atitudes negativas e o baixo nível de aceitação por parte dos alunos sem 

NEE são barreiras que se estabelecem face à inclusão dos alunos com NEE nas 

aulas de EF regulares (Frese e Yun, 2007). 

Desta forma, destaca-se a importância da compreensão das atitudes e dos 

comportamentos dos alunos sem NEE com o intuito de promover atitudes positivas 

face à inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF. 

2.3 Atitude e Comportamento 
 

No quotidiano as atitudes e os comportamentos têm uma presença ativa e 

interligada na vida de cada ser humano, o que na maioria das vezes leva a que 

estes conceitos sejam confundidos. De acordo com Allport (1935), a atitude é um 

estado psicológico que, ao ser organizado pela experiência, exerce influência direta 

ou dinâmica sobre as respostas do indivíduo a todos os objetos e situações com os 
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quais ele está relacionado. De acordo com Verdugo et al. (1995), a atitude é uma 

ideia repleta de emoção que predetermina um conjunto de ações em relação a um 

conjunto de situações sociais, sendo constituída pelas seguintes componentes: 

cognitiva, afetiva e comportamental. A componente cognitiva suporta as ideias, 

crenças, pensamentos ou perceções acerca de um objeto que se encontram 

presentes na memória do indivíduo. A componente afetiva está ligada às 

necessidades, motivações, emoções e sentimentos do indivíduo na presença de um 

objeto, o que leva à sua aproximação ou afastamento caso sejam positivos ou 

negativos, respetivamente. A componente comportamental exprime as reações do 

indivíduo relativamente ao objeto. 

Compreende-se então que o indivíduo, através da perceção do meio social, 

organiza uma ideia relacionada com os afetos e desenvolve uma predisposição para 

agir, de forma positiva ou negativa, face às pessoas ou situações. A esta ideia 

carregada de sentimentos dá-se o nome de atitude, e predispõe o indivíduo para 

uma determinada ação, isto é, para um determinado comportamento. Ou seja, as 

atitudes são a intenção e não o comportamento, sendo bons preditores destes e 

levando mesmo o indivíduo à ação, dependendo da situação ou das circunstâncias.  

As atitudes desenvolvem-se desde cedo, mas de forma gradual, através da 

experiência e aprendizagem. Para que seja possível influenciar as atitudes com vista 

à mudança, é necessário um processo de comunicação persuasiva através da qual 

deve ser transmitida a nossa crença, comportamento e conhecimento acerca do 

assunto (Hovland et al., 1953). Contudo, qualquer alteração numa das componentes 

das atitudes é eficiente na alteração dos outros, tendo em conta que os três 

interagem entre si. Desta forma, qualquer nova experiência pode originar uma 

mudança de atitude.  

2.3.1 Teoria do Comportamento Planeado 

 

A teoria do comportamento planeado é o modelo mais aceite acerca da 

relação entre atitude e comportamento, e foi desenvolvida em 1991 (Ajzen, 1991) 

tendo por base a teoria da ação refletida (Fishbein e Ajzen, 1975). 
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Esta teoria inicialmente determina que o comportamento emerge da intenção 

de o realizar, sendo que esta intenção é influenciada por variáveis como a atitude e 

a norma subjetiva, ou seja, apenas se aplica ao comportamento “voluntário” 

(Fishbein e Ajzen, 1975). Posteriormente, surge uma nova versão da teoria que 

defende que o comportamento deixa de ser apenas voluntário e que as ações 

passam a ser influenciadas por forças externas (e.g., oportunidades e dependência 

de outros) e internas (e.g., informação sobre o comportamento, competências, 

emoções, stress e compulsões) (Ajzen, 1991). Desta forma, é introduzida uma nova 

variável, o controlo comportamental percebido, que se refere às crenças que o 

individuo tem acerca da simplicidade ou complexidade no desempenho de 

determinado comportamento. Apesar disso, esta variável comporta uma caraterística 

diferente das restantes, pois possui a capacidade de influenciar diretamente o 

comportamento e não apenas a intenção. Compreende-se então que a atitude 

reflete uma avaliação positiva ou negativa do comportamento executado; a norma 

subjetiva reflete a perceção da pressão social; a perceção de controlo do 

comportamento é definida como a noção da facilidade ou dificuldade em executar o 

comportamento (Courneya et al., 2000), ou seja, quanto mais benéficas forem estas 

variáveis mais forte será a intenção do indivíduo em realizar esse comportamento 

(Ajzen, 1991).  

A teoria do comportamento planeado tem vindo a ser usada para explicar os 

comportamentos das crianças sem NEE face aos seus pares com NEE nas aulas de 

EF. Os alunos que têm uma atitude favorável em relação à participação em 

atividades juntamente com alunos com NEE têm também a noção que são 

incentivados de forma positiva para essa prática e expressam uma grande vontade 

nessa ação, tendo por isso tendência a manifestar intenções favoráveis à prática de 

atividade física conjuntamente com os pares com NEE (Obrusnikova et al., 2011).  

2.3.2 Teoria de Contacto 

 

A teoria do contacto foca-se na interação social que tem como objetivo a 

diminuição dos estereótipos e da discriminação, sendo por este motivo muito 

utilizada como método na mudança das atitudes face aos indivíduos com NE 

(Allport, 1954). O contacto entre indivíduos de diferentes raças, etnias ou religiões 
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pode ter um impacto na melhoria das atitudes entre si. De acordo com Allport (1954), 

existem quatro condições que contribuem de forma significativa para a ocorrência 

desse impacto, sendo elas: i) os indivíduos envolvidos devem encontrar-se ao 

mesmo nível no que se refere ao reconhecimento do status social; ii) a comunidade 

deve apoiar a diferença; iii) os indivíduos devem ter objetivos comuns e; iv) a ligação 

entre eles deve ser íntima, genuína e profunda. Para além disso, Allport (1954) 

defende que para existir uma melhoria das atitudes, a ligação dos contactos, a 

educação intercultural e a abordagem do pluralismo cultural devem ser utilizadas. 

Torna-se importante realçar que a organização adequada do plano curricular 

e um ambiente estruturado são importantes para que o contacto tenha um papel 

determinante na melhoria das atitudes, sendo esta a teoria que fundamenta a 

realização de atividades de cooperação nas escolas (Pettigrew e Tropp, 2006) pois o 

contacto direto por si só não garante esse sucesso (Allport, 1954; Slininger et al., 

2000). Tripp e Sherrill (1991) afirmam que a teoria do contacto tem demonstrado que 

o ambiente e a interação entre pares são fatores importantes a ter em consideração 

na inclusão no ambiente de atividade física. Assim, esta teoria fundamenta os 

princípios dos programas de sensibilização, como o ‘’Dia Paralímpico na Escola’’, 

que através de um conjunto de atividades de índole desportiva têm como objetivo 

promover atitudes positivas dos alunos sem NEE face à inclusão dos seus pares 

com NEE nas aulas de EF (Internacional Paralympic Comitte, s.d.-b). Num estudo de 

revisão recente, Lindsay e Edwards (2013), demonstraram que o contacto com 

pessoas com NE poderá contribuir de forma significativa para a promoção de 

atitudes positivas.  

2.4 Estudos acerca das atitudes e do efeito de programas de 
sensibilização em relação à inclusão de alunos com NEE nas aulas de 
EF 
 

Vários autores de referência na área da inclusão (Block, 1995; Hutzler, 2003; 

Hutzler e Levi, 2008; Kudlaček et al., 2011; Slininger et al., 2000; Tripp et al., 1995) 

têm estudado as atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão dos seus pares com 

NEE nas aulas de EF, demonstrando que diferentes variáveis podem influenciar de 

forma positiva ou negativa as suas atitudes. O “género” destaca-se como uma das 

variáveis que mais influencia as atitudes, apresentando o género feminino atitudes 
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mais positivas face à inclusão na EF (Block, 1995; Hutzler, 2003; Slininger et al., 

2000; Tripp et al., 1995). Na maioria dos estudos (Block, 1995; Hutzler, 2003; Hutzler 

e Levi, 2008; Kudlaček et al., 2011) verifica-se também que o “contacto prévio com 

pessoas com deficiência” é uma variável que influencia as atitudes relativamente à 

inclusão, sendo que os alunos que relatam “contacto prévio com pessoas com 

deficiência” evidenciam atitudes mais positivas em relação à inclusão. No que se 

refere ao “nível de competitividade” dos alunos, parece não haver consenso na 

literatura relativamente à influência desta variável nas atitudes sendo que em alguns 

estudos esta variável não é analisada (Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 

2009; Yang et al., 2010). Ainda assim, Block (1995) e Panagiotou et al. (2008) 

demonstraram que os alunos com um maior “nível de competitividade” apresentam 

atitudes menos positivas comparativamente com os alunos que se classificam como 

menos competitivos. É possível, então, concluir que apesar da inclusão ser uma 

normativa legislativa ao nível social e educativo, diferentes variáveis podem 

influenciar as atitudes dos indivíduos e por este motivo a inclusão de alunos com 

NEE nas aulas de EF não garante por si só que os alunos sem NEE contribuam para 

a inclusão dos seus pares. 

Neste sentido, Lieberman e Houston-Wilson (2002) defendem a 

implementação de atividades de sensibilização em relação às NE e ao desporto 

adaptado como forma de ultrapassar o desconhecimento relativamente à área e, 

consequente, combater a discriminação e ausência de interação social entre alunos 

com e sem NEE. Frese e Yun (2007) acrescentam que os programas de 

sensibilização devem focar as capacidades das pessoas com NEE em vez das suas 

limitações, para que haja uma adequada compreensão e aceitação da diferença nas 

aulas de EF.  

Lieberman e Houston-Wilson (2002) sistematizaram a estrutura que os 

programas de sensibilização na área das NE devem evidenciar, identificando três 

níveis de intervenção, nomeadamente: i) nível de exposição, ii) nível de experiência 

e, iii) nível de aquisição ou ownership. O nível de exposição caracteriza-se por expor 

as crianças sem NEE ao contacto com pessoas com NEE, através de diálogos e 

debates acerca da deficiência, através da visualização de vídeos ou websites acerca 

de pessoas NE, ou ainda através do contacto direto com pessoas com NEE, 

permitindo às crianças a obtenção de conhecimentos sobre o que é a deficiência e, 
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dessa forma, melhorarem a sua compreensão acerca deste assunto (Lieberman e 

Houston-Wilson, 2002). Relativamente ao nível de experiência, os alunos vivenciam 

situações que implicam a simulação da condição de deficiência por um curto período 

de tempo (e.g., deslocamento em cadeira de rodas; exercícios de orientação com 

olhos vendados). É fundamental que neste nível a abordagem do professor e o 

ambiente de simulação conduzam a experiências positivas, de modo a que os 

alunos se sintam à vontade para explorar a situação e assim colocarem todas as 

suas dúvidas. Por fim, o nível de aquisição pressupõe que os alunos aceitem a 

deficiência e que passem a adotar uma postura em sua defesa enquanto agentes 

inclusivos, contribuindo para a sensibilização da comunidade, em geral, 

relativamente à deficiência e à diversidade. Os autores referidos anteriormente 

consideram que os princípios básicos para a elaboração de programas de 

sensibilização são os seguintes: 

1. Apresentar a proposta do programa aos alunos com NEE para garantir que 

se sintam confortáveis com o acontecimento; 

2. Os pais de todos os alunos devem tomar conhecimento da realização do 

programa; 

3. Sempre que é feita uma referência a um indivíduo com NE devemos utilizar 

o seu nome ou a “terceira pessoa”; 

4. Promover a ideia de capacidade acima das limitações; 

5. O programa de intervenção deve ocorrer ao longo do ano letivo; 

6. No fim do programa as crianças devem atingir o nível de aquisição.  

Block (2007) e Lindsay e Edwards (2013) também defendem a utilização 

destes mesmos critérios para a criação de programas de sensibilização. Block 

(2007) acrescenta ainda como estratégia de sensibilização, a apresentação de 

indivíduos famosos que tenham algum tipo de NE, discutindo com os alunos as 

possíveis alterações às regras em algumas modalidades desportivas de forma a que 

as pessoas com NE possam estar verdadeiramente incluídas.  

Do mesmo modo que a investigação tem reconhecido a importância e o 

impacto dos programas de sensibilização nas atitudes das crianças sem NEE face à 
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inclusão nas aulas de EF, também o Comité Paralímpico Internacional tem 

contribuído para o reconhecimento do valor educacional do movimento paralímpico 

através da implementação de programas educacionais de sensibilização (Comité 

Paralímpico de Portugal, s.d.). O Comité Paralímpico Internacional considera que a 

integração no sistema educacional, dos ideais e valores paralímpicos, é um método 

pedagógico que contribui de forma significativa para a melhoria da consciência e 

compreensão em relação às pessoas com NE. Assim, os objetivos da Educação 

Paralímpica são: fomentar o conhecimento e a sensibilização em relação ao 

desporto paralímpico; criar uma melhor compreensão da aplicação prática da 

inclusão na educação e atividade física; transmitir os diferentes conceitos de 

desporto para pessoas com NE; aumentar o uso de desportos para pessoas com 

NE; facilitar a mudança de perceção e atitude em relação à pessoa com NE; 

promover atividades de investigação e estudos em relação à educação paralímpica 

(Internacional Paralympic Comitte, s.d.-a). 

O Dia Paralímpico na Escola é um programa educacional desenvolvido pelo 

Comité Paralímpico Internacional (Internacional Paralympic Comitte, s.d.-b) que 

surge a partir do movimento paralímpico. Este programa consiste num conjunto de 

atividades de caráter prático, lúdico e informativo, desenvolvidas num ambiente 

divertido, que educam as crianças e os jovens acerca dos desportos paralímpicos e 

das diferenças das pessoas com NE. Estas atividades podem ser desenvolvidas 

durante um dia normal de escola e para um público-alvo entre os seis e os quinze 

anos de idade. A versão original deste programa foi distribuída por mais de cento e 

setenta Comités Paralímpicos Nacionais e traduzida em cinco línguas europeias 

(Internacional Paralympic Comitte, s.d.-b).  

A nível nacional, o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) também tem 

desenvolvido alguns programas no sentido de promover o movimento paralímpico 

em contexto educativo. Em 2012 o CPP realizou o primeiro “Dia Paralímpico” na 

cidade de Loures, dando à comunidade a oportunidade de vivenciar, conhecer e 

experimentar um grande número de modalidades adaptadas. A partir do 

reconhecimento da importância e do impacto do “Dia Paralímpico”, em 2013 e 2014, 

decorreu o mesmo programa nas cidades de Coimbra e Évora, respetivamente, 

contando com a participação de alunos de várias escolas (Comité Paralímpico de 

Portugal, s.d.). 
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Devido ao reconhecimento do Comité Paralímpico Internacional e Nacional 

relativamente à importância dos programas de sensibilização, nomeadamente o “Dia 

Paralímpico”, vários estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de compreender o 

efeito deste programa nas atitudes das crianças sem NEE face às pessoas com 

NEE. No estudo realizado por Obrusníková et al. (2003)  foi analisado o efeito de um 

programa de intervenção nas atitudes de 430 alunos de duas escolas básicas. O 

programa foi constituído por atividades de simulação em relação a vários tipos de 

deficiência, envolvendo situações de mobilidade, orientação e comunicação. Os 

resultados demonstraram que as atitudes das raparigas foram significativamente 

mais positivas depois da intervenção comparativamente com os rapazes. Também 

Panagiotou et al. (2008) avaliaram o efeito do programa “Dia Paralímpico na Escola” 

nas atitudes de alunos sem NEE, face à inclusão de alunos com NEE nas aulas de 

EF. A amostra foi composta por 187 alunos (95 rapazes e 92 raparigas), sendo que 

106 pertenciam ao grupo experimental e 81 ao grupo controlo. Os autores apenas 

reportaram diferenças significativas no grupo experimental nas atitudes gerais. 

Quanto à variável “género” não foram apresentadas diferenças nas atitudes dos 

participantes. Importa salientar que Panagiotou et al. (2008) consideram que o “Dia 

Paralímpico na Escola” contribuiu de forma significativa para a melhoria de atitudes 

dos alunos sem NEE face à inclusão dos seus pares nas aulas de EF. 

Biesen et al. (2006) analisaram o impacto do “Dia Paralímpico” em três 

escolas primárias tendo verificado melhorias significativas nas atitudes dos alunos 

em duas escolas. Ao contrário do esperado, os alunos de uma das escolas que 

afirmaram ter tido contacto prévio com pessoas com NE não obtiveram melhorias 

significativas nas atitudes em relação à inclusão de alunos com NEE nas aulas de 

EF. De uma forma geral, as raparigas apresentaram melhorias significativas nas 

atitudes. Quanto ao “nível competitividade”, os resultados demonstraram que quanto 

maior o nível competitivo menor o valor das atitudes. Este estudo conclui que a 

implementação do “Dia Paralímpico” teve influência positiva nas atitudes dos alunos 

em relação à inclusão de colegas com NEE nas aulas de EF. Xafopoulos et al. 

(2009) também analisaram a influência do “Dia Paralímpico na Escola” nas atitudes 

de 71 alunos. Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente significativas 

apenas nas atitudes gerais entre o género, sendo que as raparigas apresentaram 

atitudes mais positivas do que os rapazes.  
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Mais recentemente, (Campos, in press), realizou ao nível nacional a 

implementação de um programa de intervenção que envolveu 509 participantes. Os 

resultados indicaram diferenças significativas entre os géneros, sendo que as 

raparigas demonstraram atitudes mais positivas em relação à inclusão nas aulas de 

EF do que os rapazes. Em relação ao contacto prévio com pessoas com NE também 

ocorreram diferenças significativas, pois as crianças que afirmaram ter um familiar, 

amigo ou vizinho com NE ou um colega com NEE na turma ou nas aulas de EF, 

tiveram atitudes mais positivas. Para além disso, foi sugerido que os alunos que 

assumem ter um nível de competitividade alto têm atitudes negativas em relação às 

pessoas com NE. 

Desta forma, compreende-se o efeito positivo que os programas de 

sensibilização causam na promoção de atitudes positivas em relação às atitudes dos 

alunos sem NEE face à inclusão dos seus pares com NEE nas aulas de EF. 

Contudo, verifica-se alguma divergência nos resultados apresentados pelos estudos, 

em relação aos fatores que influenciam as atitudes. É unânime entre os estudos 

apresentados que haja mais investigações dentro desta temática no sentido de uma 

melhor compreensão acerca dos fatores que realmente podem influenciar as 

atitudes e como é que os programas de sensibilização se podem tornar mais 

eficazes. 
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3.1 Estudo transversal acerca das atitudes dos alunos sem NEE face à 
inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF  

 
3.1.1 Introdução 
 

A inclusão é um movimento educativo à escala mundial que visa criar 

condições de ensino adequadas às crianças com necessidades educativas especiais 

(NEE) que se encontram incluídas nas turmas do ensino regular (Block, 2000, 2007), 

através da adequação dos currículos educativos às características individuais de 

cada aluno (Panagiotou et al., 2008).  

 A literatura nacional e internacional explora amplamente os benefícios da 

inclusão na aula de EF, destacando para os alunos com NEE a oportunidade de 

aprender a viver em comunidade, de experimentar diversas situações do quotidiano, 

de participar em atividades desenvolvidas pela escola e de desenvolver novas 

amizades com os seus pares sem NEE (Block, 2007; Correia, 2008). Desta forma, 

adquirem competências sociais e tornam-se adultos cada vez mais capazes de 

contribuírem para o desenvolvimento da sociedade (Block, 2007; Downing, 2002). 

No que diz respeito aos benefícios da inclusão na aula de EF para os alunos sem 

NEE a literatura destaca o desenvolvimento da empatia, aceitação e sensibilização 

em relação às necessidades dos outros (Lieber et al., 1988; Peck et al., 1992), a 

aprendizagem acerca das características dos diferentes tipos de Necessidades 

Educativas (NE) (Horvat, 1990) e a tomada de consciência sobre como agir 

adequadamente perante a diversidade (Romer e Haring, 1994).  

Contudo, a literatura nem sempre é consensual relativamente aos benefícios 

da inclusão na aula de EF, pois nem sempre a aula de EF se constitui como um 

contexto verdadeiramente inclusivo e com oportunidades de aprendizagem efetiva 

para os alunos com NEE. Durante as aulas de EF as crianças com NEE 

frequentemente desenvolvem comportamentos fora da tarefa de aprendizagem e 

demonstram um escasso uso de competências sociais (e.g., diálogo social) (Place e 

Hodge, 2001). Outros autores referem que durante as aulas de EF as interações 

entre as crianças sem NEE são muito mais intensas do que as interações entre as 

crianças com e sem NEE (Ellis et al., 1996; Lisboa, 1997). Assim sendo, torna-se 

fundamental a criação de um ambiente de inclusão e de aceitação social no contexto 
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educativo reduzindo a possibilidade das crianças com NEE serem socialmente 

excluídas pelos seus pares e pelos professores de EF.  

As atitudes das crianças sem NEE e a sua preparação para aceitar, coexistir 

e cooperar com os seus pares com NEE na mesma sala de aula de uma escola 

regular são um dos fatores mais importantes para o sucesso da inclusão no contexto 

educativo (Block e Vogler, 1994; Sherrill, 2003; Slininger et al., 2000). As atitudes 

positivas podem, em grande medida, influenciar positivamente a partilha de espaços 

e de atividades entre crianças com e sem NEE (Slininger et al., 2000), assim como 

uma abordagem positiva dos professores de EF no ensino das crianças com NEE 

(Jansma e French, 1994). Por outro lado, comportamentos negativos e um baixo 

nível de aceitação dos alunos com NEE representam barreiras de atitudes que 

podem prejudicar todo o processo inclusivo (Frese e Yun, 2007). 

De acordo com Allport (1935), a atitude é um estado psicológico que, ao ser 

organizado pela experiência, exerce influência direta ou dinâmica sobre as respostas 

do indivíduo a todos os objetos e situações com os quais ele está relacionado. Para 

além disso, as atitudes podem desenvolver-se a partir de uma única experiência e 

podem ser alteradas através da influência de uma comunicação persuasiva que 

transmita as nossas crenças, comportamentos e conhecimento acerca de um 

assunto. Considerando que as atitudes se referem às crenças e sentimentos que 

estão relacionados com uma pessoa ou um acontecimento, estas podem ser a 

chave para a mudança de comportamentos face às pessoas que têm características 

diferentes (Sherrill, 2003), podendo influenciar o processo de inclusão.  

Vários são os autores (Block, 1995; Hutzler, 2003; Hutzler e Levi, 2008; 

Kudlaček et al., 2011; Slininger et al., 2000; Tripp et al., 1995) que têm estudado as 

atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão dos seus pares com NEE nas aulas de 

EF, demonstrando que diferentes variáveis podem influenciar de forma positiva ou 

negativa as suas atitudes. A variável “género” tem-se apresentado como uma das 

que mais influencia as atitudes, em especial o género feminino que na maioria dos 

estudos demonstra atitudes mais positivas face à inclusão na EF (Block, 1995; 

Hutzler, 2003; Slininger et al., 2000; Tripp et al., 1995). O “contacto prévio com 

pessoas com deficiência” também influencia as atitudes relativamente à inclusão, 

sendo que os alunos que relatam “contacto prévio com pessoas com deficiência” 



35 
 

evidenciam atitudes mais positivas em relação à inclusão (Block, 1995; Hutzler, 

2003; Hutzler e Levi, 2008; Kudlaček et al., 2011). Quanto ao “nível de 

competitividade” dos alunos, parece não haver consenso na literatura relativamente 

à influência desta variável nas atitudes. Ainda assim, Block (1995) e Panagiotou et 

al. (2008) demonstraram que os alunos com um maior “nível de competitividade” 

apresentam atitudes menos positivas comparativamente com os alunos que se 

classificam como menos competitivos. Compreende-se então que existem diferentes 

variáveis que podem influenciar as atitudes dos indivíduos e por este motivo a 

inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF não garante por si só que os alunos 

sem NEE contribuam para a inclusão dos seus pares. 

Assim sendo, o objetivo principal deste estudo foi compreender de que modo 

as variáveis influenciam as atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão de alunos 

com NEE nas aulas de EF. Especificamente, pretendeu-se avaliar a influência de 

diversas variáveis, como o “género”, “contacto prévio com pessoas com deficiência” 

e “ nível de competitividade nas atitudes dos alunos sem NEE.  

 

3.1.2 Metodologia 
 

3.1.2.1 Caracterização da Amostra 

A amostra foi constituída por 187 alunos (M=10.66; SD=.75) do 2º Ciclo do 

Ensino Básico, de uma escola pública de ensino regular, na Região Norte, no distrito 

do Porto. Importa referir que da amostra inicial constituída por 196 participantes e 

que 9 alunos foram excluídos por estarem referenciados como NEE. 

Foi recolhido o consentimento livre e esclarecido devidamente assinado por 

todos os Encarregados de Educação. Os Encarregados de Educação e os 

respetivos educandos foram informados acerca dos objetivos do estudo e das 

diferentes etapas que o contemplavam. Por último, foi garantido o anonimato e 

confidencialidade dos dados. 

A seleção da Escola e recrutamento dos participantes ocorreu por 

conveniência, em função da recetividade dos professores de EF e da disponibilidade 

horária das turmas.  
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3.1.2.2 Caracterização do Instrumento 

 

Para a recolha de dados foi utilizada a versão Portuguesa do questionário 

Children’s Attitudes toward Integrated Physical Education – Revised (CAIPE-R) 

(Block, 1995), traduzido e validado para português por Campos et al. (2013). Este 

questionário avalia as atitudes das crianças do 5º e 6º ano de escolaridade face à 

inclusão de crianças com NEE nas aulas de EF. O questionário é constituído por 11 

itens que compõem duas subescalas de atitudes, isto é, as atitudes gerais e as 

atitudes específicas. A subescala das atitudes gerais refere-se às crenças acerca da 

inclusão de alunos com NEE no contexto geral da aula de EF (e.g., Seria bom ter o 

João na tua aula de Educação Física?) e a subescala das atitudes específicas 

refere-se às crenças acerca das modificações das regras em jogos de grupos (e.g., 

Seria bom permitir que o João lançasse a bola para um cesto mais a baixo?). É 

ainda possível avaliar as atitudes globais que resultam da análise das duas 

subescalas apresentadas anteriormente (i.e., todos os itens do questionário) que se 

referem ao conjunto das crenças em relação à inclusão e à mudança de regras. Os 

participantes respondem às diferentes questões preenchendo uma escala de “Likert” 

de quatro pontos (4= sim, 3= provavelmente sim, 2= provavelmente não, 1= não). 

Para além disto, foram também recolhidas informações demográficas acerca do 

género, do contacto prévio dos participantes com pessoas com deficiência (e.g., Já 

tiveste, ou não, uma pessoa com NE nas tuas aulas de Educação Física?) e o nível 

de competitividade. Importa, também, mencionar que na parte inicial do questionário 

realizou-se a descrição de um aluno com deficiência com o intuito de contextualizar 

o participante na problemática (e.g., O João tem a mesma idade que vocês, mas não 

consegue andar e usa uma cadeira de rodas para se deslocar).  

No que se refere à consistência interna do questionário, na nossa amostra 

obtivemos na subescala de atitude geral (α=0.72) e atitude específicos (α = 0.54) 

valores adequados, semelhantes aos reportados por Block (1995) (atitudes geral: α= 

0.78; atitude específica: α=0.67) e por Campos et al. (2013) (atitude geral: α= 0.72; 

atitude específica: α=0.48) nos respetivos estudos de validação do instrumento.  
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3.1.2.3 Procedimentos de recolha de dados 

 

Numa fase inicial da investigação, foi solicitada autorização à direção da 

Escola para a realização do estudo. Posteriormente, a coordenação da escola, a 

coordenação do departamento de EF e todos os professores de EF responsáveis 

pelas turmas que constituíram a amostra do presente estudo foram informados 

acerca dos objetivos do estudo. 

No que se refere aos procedimentos de preenchimento dos questionários, 

cada participante preencheu o questionário durante as aulas de EF, tendo tido um 

tempo médio de preenchimento de cerca de quinze minutos. As instruções acerca do 

preenchimento do questionário foram transmitidas pelo investigador principal que 

esteve sempre presente para apoiar o preenchimento do questionário e esclarecer 

eventuais dúvidas. Importa referir que os professores-estagiários de cada turma 

também auxiliaram o investigador principal nesta tarefa, após esclarecimento prévio 

sobre os procedimentos e conduta a adotar.   

3.1.2.4 Procedimentos de Análise de dados 

 

Todos os dados foram analisados usando o programa estatístico SPSS 

versão 20.00 para Windows, com um nível de significância estabelecido em 0.05.  

O teste T para amostras independentes e a análise de variância simples 

ANOVA foram utilizados para comparar as atitudes dos participantes em função da 

variável “género”, “contacto prévio com pessoas com deficiência” e “nível de 

competitividade”. 
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3.1.3 Apresentação Resultados 
 

Os resultados relativos à avaliação das atitudes dos alunos sem NEE face à 

inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF em função do género encontram-se 

descritos no Quadro 1. É possível verificar que obtivemos diferenças significativas 

entre género. As raparigas apresentaram atitudes significativamente mais positivas 

do que os rapazes, tanto na escala das atitudes globais (p<.001), como na escala 

das atitudes gerais (p<.001). 

 

Quadro 1 - Resultados das subescalas de atitudes para a variável “género”. 

 
Rapazes 
(n=91) 
M±SD 

Raparigas 
(n=91) 
M±SD 

t p 

 
Subescalas de Atitudes 

    

Global 3.36±.33 3.54±.30 -3.89 <.001* 

Geral 3.20±.43 3.50±.38 -4.292 <.001* 

Específica 3.55±.35 3.64±.34 -1.783 .08 

*Nível de significância estabelecido em p< .05 

 
 

No Quadro 2 encontram-se os resultados relativos à análise das atitudes dos 

alunos em função da variável “contacto prévio com família/amigos com deficiência” 

de acordo com três níveis: i) família e amigos com deficiência; ii) colega de turma 

com deficiência, e iii) colega de turma na aula de EF com deficiência. De uma forma 

geral, podemos constatar que apenas os alunos que tiveram contacto prévio com a 

deficiência em ambiente familiar (i.e., família/amigos) apresentaram atitudes 

significativamente positivas nas atitudes globais (p=.02) e gerais (p=.02). 
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Quadro 2 – Resultados das subescalas de atitudes para as variáveis 

 

*Nível de significância estabelecido em p< .05 
 

 

No que diz à análise das atitudes dos alunos em função do nível de 

competitividade, no quadro 3 encontram-se os valores referentes aos três níveis de 

análise, isto é, “não competitivo”, “mais ou menos competitivo” e “muito competitivo”. 

O nível de competitividade não apresentou diferenças significativas em nenhuma 

das subescalas de atitudes. Verificamos que os alunos que se consideravam “não 

competitivos” evidenciavam atitudes significativamente mais positivas 

comparativamente com os alunos “muito competitivos”. Do mesmo modo, os alunos 

“mais ou menos competitivos” exibiram atitudes significativamente mais positivas 

comparativamente com os “muito competitivos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitudes Globais Atitudes Gerais Atitudes Específicas 

M±SD           t            p M±SD           t         p M±SD           t         p 

Família/Amigos     

Sim (n=68) 3.52±.30 2.305 .02* 3.42±.40 2.334 .02* 3.64±.33 1.359 .18 

Não (n=114) 3.40±.34  3.27±.43  3.57±.36 

    

Colega Turma    

Sim (n=73) 3.50±.30 .161 .90 3.31±.42 -.47 .66 3.62±.30 .978 .33 

Não (n=109) 3.44±.35  3.34±.43  3.57±.38 

    

Colega Aula EF     

Sim (n=47) 3.42±.31 -.577 .57 3.32±.42 -.177 .86 3.55±.32 -.940 .35 

Não (n=135) 3.46±.34  3.33±.43  3.61±.36 
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Quadro 3 – Resultados das subescalas de atitudes em função da variável 

“nível de competitividade”. 

 

NC=Não Competitivo; MMC=Mais ou Menos Competitivo; MC= Muito Competitivo 
 *Nível de significância estabelecido em p< .05  

 

 

3.1.4 Discussão de resultados 
 

O objetivo do presente estudo foi compreender de que modo as variáveis 

influenciam as atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NEE nas 

aulas de EF. Especificamente, pretendeu-se avaliar a influência de diversas 

variáveis, como o “género”, “contacto prévio com pessoas com deficiência” e “ nível 

de competitividade nas atitudes dos alunos sem NEE. 

Em relação à variável “género”, as raparigas demonstraram atitudes mais 

positivas do que os rapazes face à inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF, 

especificamente nas atitudes globais e gerais. Ainda que não se tenham verificado 

diferenças estatisticamente significativas na subescala atitudes específicas, os 

valores médios das atitudes nas raparigas foram também superiores. De uma forma 

geral, os nossos resultados estão em concordância com a maioria dos estudos já 

realizados nesta área que também demonstraram que o género feminino tem 

atitudes mais inclusivas do que o género masculino (Biesen et al., 2006; Block, 1995; 

Campos, in press; Loovis e Loovis, 1997; Slininger et al., 2000; Tripp et al., 1995; 

Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010). De acordo com Fishbein (1996) as 

raparigas são mais afetuosas e sentem-se mais responsáveis perante indivíduos 

com NE do que os rapazes. Neste contexto importa realçar a importância dos dados 

para a intervenção prática na aula de EF, nomeadamente a forma como o professor 

 
Atitudes Globais Atitudes Gerais Atitudes Especificas 

M 
±SD           

F p 
Post
Hoc  

M 
±SD           

F p 
Post 
Hoc 

M 
±SD           

F p 
Post 
Hoc  

NC  
(n=50)  

3.46 
±.42 

1.243 .29 - 

3.36 
±.47 

2.478 .09 - 

3.59
±.45 

.115 .89 - 

MMC 
(n=113)  

3.42 
±.36 

3.30 
±.46 

3.56
±.36 

MC 
(n=24) 

 

3.32 
±.36 

3.10 
±.50 

3.57
±.34 
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de EF deve organizar as suas atividades e estratégias inclusivas de modo a diminuir 

a barreira de atitudes que os alunos rapazes parecem evidenciar face à inclusão. 

Neste sentido, sugerimos que o professor de EF implemente atividades de 

consciencialização sobre as diferentes NEE, desenvolvendo o respeito pela 

diversidade na sua turma e potencializando as capacidades de todos os seus alunos 

independentemente das suas diferenças individuais, dando especial relevo à 

participação e envolvimento dos alunos rapazes nestas ações de sensibilização.  

Da análise da variável “contacto prévio com pessoas com deficiência”, 

verificámos que os alunos que afirmaram terem tido contacto prévio com um 

familiar/amigo com NE exibiram atitudes mais positivas em relação à inclusão na 

aula de EF nas atitudes globais e gerais. Ainda que não se tenham verificado 

diferenças estatisticamente significativas na subescala atitudes específicas, os 

valores médios das atitudes foram também superiores naqueles alunos que 

relataram exposição prévia com familiar/amigos com NE. Deste modo, os nossos 

resultados estão em consonância com os estudos de (Block, 1995; Campos, in 

press; Hutzler e Levi, 2008; Hutzler et al., 2005; Kudlaček et al., 2011; Obrusníková 

et al., 2003) que também encontraram uma relação positiva entre a exposição prévia 

às NE e as atitudes. Esta situação parece sugerir que os alunos sem NEE ao 

estarem próximos e contactarem com pessoas com NE desenvolvem um 

conhecimento adequado e realista sobre as capacidades e potencialidades da 

pessoa com NE o que permite desmistificar e combater estereótipos negativos 

associados às NE (Campos, in press). De uma forma geral, estes resultados são 

sustentados pela Teoria do Comportamento Planeado (Ajzen, 1991) que defende 

que as ações do indivíduo são influenciadas por forças externas (e.g., oportunidades 

e dependência de outros) e internas (e.g., informação sobre o comportamento, 

competências, emoções, stress e compulsões), e pela Teoria do Contacto (Allport, 

1935) que destaca a relação entre o ambiente e a interação entre pares como 

fatores importantes para a inclusão na aula de EF (Tripp e Sherrill, 1991).  

No entanto, os nossos resultados também colocaram em evidência uma 

ausência de diferenças significativas nas atitudes relativamente às variáveis “colega 

na turma com deficiência” e “colega na aula de EF com deficiência”, tal como já foi 

constatado em estudos prévios (Biesen et al., 2006; Block, 1995; Jesina et al., 2006; 

Slininger et al., 2000; Tripp et al., 1995). Julgamos que este resultado poderá estar 
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relacionado com o tipo de contacto (i.e., ausência de contacto ou interação negativa) 

que é estabelecido durante as aulas entre alunos com e sem NEE, isto porque 

muitas vezes a inclusão é apenas física não existindo uma efetiva interação nas 

situações de aprendizagem e nos momentos de contacto social (Ellis et al., 1996; 

Lisboa, 1997; Place e Hodge, 2001). Tal como referem Rillotta e Nettelbeck (2007) 

os alunos sem NEE estabelecem interações positivas com os alunos com NEE em 

ambientes estruturados favoráveis à inclusão e que estimulam o contacto positivo 

entre ambos. Em ambientes não inclusivos onde não haja uma estimulação positiva 

na interação entre alunos com e sem NEE poderá verificar-se uma situação inversa, 

de negatividade e rejeição. Talvez por este motivo Hutzler e Levi (2008) verificaram 

que os alunos que não têm um colega com NEE nas aulas de EF apresentaram 

atitudes significativamente mais positivas em relação às pessoas com NE. 

Neste sentido consideramos que o papel do professor de EF é determinante 

pois é da sua responsabilidade criar um clima de aprendizagem verdadeiramente 

inclusivo, que favoreça uma interação de sucesso entre os alunos com e sem NEE. 

Como estratégia inclusiva que proporcione um maior e melhor contacto entre as 

crianças com e sem NEE, sugerimos que o professor de EF convide pessoas com 

NE ou atletas do desporto adaptado para, em contexto de aula, partilharem com os 

alunos as suas experiências de vida (Lindsay e Edwards, 2013). O envolvimento 

ativo das crianças com as pessoas com NE, em tarefas conjuntas da aula de EF 

(e.g., jogos de cooperação), poderá também ser uma importante estratégia para a 

tomada de consciência acerca das reais capacidades de cada indivíduo, bem como 

das adaptações necessárias à prática em função das características das diferentes 

NE. Como a mera partilha do espaço físico entre alunos com e sem NEE não 

garante por si só uma interação e contacto positivo entre todos, caberá ao professor 

enquanto agente inclusivo criar as oportunidades para que estas vivências de 

sucesso ocorram. Por último, consideramos que o professor de EF deve incluir nas 

suas aulas sessões de simulação dos diferentes tipos de NEE (Lindsay e Edwards, 

2013), sempre com uma abordagem adequada e adaptada às idades das crianças, 

ao respetivo nível de compreensão relativamente ao que é a deficiência, e ao 

enquadramento da turma/escola (e.g., presença de alunos com NEE na turma, 

escola de referência, unidade de ensino especializado). Pensamos que esta 
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situação poderá constituir um reforço positivo na interação e, mais uma vez, 

aumentar o conhecimento das crianças sem NEE em relação às crianças com NEE.  

No que diz respeito à influência do “nível de competitividade” nas atitudes dos 

alunos face à inclusão na aula de EF, não verificamos diferenças significativas em 

nenhuma das atitudes. De acordo com diversos autores (Kalyvas e Reid, 2003; 

Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 2009), os alunos que se percecionam 

como muito competitivos desaprovam a implementação de estratégias inclusivas que 

implicam a adaptação das regras do jogo, pois consideram os jogos adaptados 

pouco desafiantes e competitivos, muito fáceis e diferentes dos que estão 

habituados. Para além disso, os alunos sem NEE podem aceitar que os seus pares 

com NEE participem nas aulas de EF mas não querem que estes pertençam às suas 

equipas, pois os alunos competitivos querem equipas fortes que lhes permitam 

ganhar e se divertirem (Panagiotou et al., 2008). No caso do questionário CAIPE-R 

(Block, 1995) aplicado no presente estudo, a avaliação das atitudes específicas 

remete para situações em que os alunos são confrontados com alterações às regras 

do jogo para tornar a atividade/tarefa acessível a todos os alunos da turma o que 

poderá ser uma justificação para os resultados encontrados. Neste sentido, o 

professor de EF deve incluir jogos e desportos adaptados nas suas aulas, mas deve 

ter em atenção a forma como realiza as adaptações para que não se deturpe a 

natureza do jogo e a noção de desafio, tornando o jogo demasiado lento (Block e 

Obrusnikova, 2007) ou excessivamente difícil (Yang et al. (2010). No entanto, não 

podemos deixar de mencionar o desequilíbrio no tamanho da amostra verificado na 

divisão por níveis (e.g., só 36 alunos se classificaram como “muito competitivo”) que 

também poderá ter influenciado os nossos resultados na variável “nível de 

competitividade”. Consideramos que a investigação futura deve continuar a explorar 

a relação que esta variável estabelece com as atitudes dos alunos e, 

consequentemente, como é que o professor de EF pode adequar a organização das 

tarefas de aprendizagem aos diferentes níveis de competitividade dos alunos.  
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3.2 O efeito de um Programa de Educação Paralímpica nas atitudes dos 
alunos sem NEE face à inclusão na aula de Educação Física 

 
 

 3.2.1 Introdução 
 

A inclusão nas aulas de Educação Física (EF) refere-se à inserção de 

crianças com NEE nas aulas de EF regular podendo estas ter um processo de 

aprendizagem diferente dos seus pares (Block, 2007) em função das adaptações 

realizadas no programa curricular da disciplina (Campos et al., 2013; Sherrill, 2003). 

Mrug e Wallander (2002) demonstraram que a educação inclusiva é benéfica para o 

processo de desenvolvimento das crianças sem NEE, pois cria a oportunidade 

desenvolverem atitudes positivas face aos seus pares com NEE.  

Frequentemente, as crianças apenas interagem com os seus pares com NEE 

em ambientes estruturados onde são encorajadas a fazê-lo (Rillotta e Nettelbeck, 

2007). Os alunos com NEE relatam uma variedade de incidentes negativos que 

ocorrem na aula de EF e que consistem na ridicularização por parte dos pares, na 

ausência de adaptações no processo de ensino-aprendizagem e, 

consequentemente, na exclusão da aula (Goodwin, 2001; Goodwin e Watkinson, 

2000; Hutzler et al., 2002). Block e Zeman (1996) referem que a falta de preparação 

e conhecimento dos professores de EF para desenvolverem estratégias inclusivas 

que respondam às necessidades específicas dos alunos com NEE pode constituir 

uma barreira à inclusão. Por outro lado, frequentemente persiste a ideia de que a 

inclusão de alunos com NEE na aula de EF pode prejudicar o processo de 

aprendizagem dos alunos sem NEE pensando-se que a atenção do professor se 

focará nas adaptações necessárias para que o aluno com NEE possa participar 

(Block e Obrusnikova, 2007). No entanto, vários estudos (Block e Zeman, 1996; 

Obrusníková et al., 2003; Van der Mars et al., 1998; Vogler et al., 2000) têm 

demonstrado que os alunos sem NEE não são prejudicados pela inclusão de alunos 

com NEE nas aulas de EF quando o professor de EF adapta corretamente a aula e 

quando recebe todos os apoios necessários para o fazer (e.g. materiais, formação e 

professores cooperantes). Assim sendo, é necessário ter em consideração que a 

integração numa sala de aula não garante por si só que a criança com NEE seja 

aceite, valorizada e efetivamente incluída na turma. A inclusão só é válida quando 
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coexistem uma integração espacial, social e académica (Correia, 2003). Deste 

modo, torna-se fundamental a criação de um ambiente de inclusão e de aceitação 

social no contexto educativo reduzindo a possibilidade das crianças com NEE serem 

socialmente excluídas pelos seus pares e pelos professores de EF. Esta situação 

assume particular importância pois as crianças que são vítimas de exclusão social, 

frequentemente sofrem consequências negativas ao nível físico, psicológico e social, 

tais como depressão, ansiedade e baixa autoestima (Pittet et al., 2010; Vreeman e 

Carroll, 2007). 

As atitudes das crianças sem NEE e a sua preparação para aceitar, coexistir 

e cooperar com os seus pares com NEE na mesma sala de aula de uma escola 

regular são um dos fatores mais importantes para o sucesso da inclusão no contexto 

educativo (Block e Vogler, 1994; Sherrill, 2003; Slininger et al., 2000). As atitudes 

positivas podem, em grande medida, influenciar positivamente a partilha de espaços 

e de atividades entre crianças com e sem NEE (Slininger et al., 2000), assim como 

uma abordagem positiva dos professores de EF no ensino das crianças com NEE 

(Jansma e French, 1994). Por outro lado, comportamentos negativos e um baixo 

nível de aceitação dos alunos com NEE representam barreiras de atitudes que 

podem prejudicar todo o processo inclusivo (Frese e Yun, 2007). 

Considerando que as atitudes se referem às crenças e sentimentos que estão 

relacionados com uma pessoa ou um acontecimento, estas podem ser a chave para 

a mudança de comportamentos face às pessoas que têm características diferentes 

(Sherrill, 2003), podendo influenciar o processo de inclusão. Ajzen (1991) sugere 

que as intenções das crianças sem NEE para jogarem com os seus pares sem NEE 

na aula de EF são influenciadas pelas atitudes das crianças, pelas expectativas 

sociais (i.e., normas subjetivas) e pela perceção do controlo. As crianças que têm 

atitudes favoráveis a jogar com os pares com NEE, que percebem que os outros 

significativos (i.e., professores, pais, pares) esperam que eles joguem com os pares 

com NEE, e que expressam um forte sentimento de controlo ao jogar com os pares 

com NEE são aquelas que evidenciam fortes intenções de jogar com os pares com 

NEE na aula de EF.  

Como forma de ultrapassar o desconhecimento relativamente às NEE e, 

consequente, combater a discriminação e ausência de interação social entre alunos 
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com e sem NEE, Lieberman e Houston-Wilson (2002) defendem a implementação 

de atividades de sensibilização em relação às NE e ao desporto adaptado. Deste 

modo, os programas de sensibilização devem focar as capacidades das pessoas 

com NEE em detrimento das suas limitações, para que haja uma adequada 

compreensão e aceitação da diversidade nas aulas de EF (Frese e Yun, 2007). 

Alguns autores (Block, 2007; Lieberman e Houston-Wilson, 2002; Lindsay e 

Edwards, 2013)  apresentam propostas para o desenvolvimento de programas de 

sensibilização que visam promover as atitudes positivas dos alunos sem NEE face à 

inclusão, tais como promover a ideia de capacidade acima das limitações, criar 

debates entre os alunos nos quais se partilhem experiências e opiniões acerca das 

pessoas com NE e das possíveis adaptações às modalidades desportivas, 

disponibilizar fichas e recorrer a vídeos representativos das temáticas a abordar.  

Neste contexto, o Comité Paralímpico Internacional (IPC) reconhece o valor 

da educação e apoia a abordagem dos ideais Paralímpicos no programa curricular 

de EF, pois defende que estes poderão contribuir para a sensibilização e 

compreensão em relação às NE, favorecendo a promoção de atitudes positivas face 

à deficiência em geral, e ao desporto adaptado, em particular (Internacional 

Paralympic Comitte, s.d.-a). Desta forma, o IPC tem desenvolvido programas 

educacionais como o “Dia Paralímpico na Escola” que visam aumentar a 

consciencialização e conhecimentos acerca das pessoas com NE e das 

modalidades paralímpicas (Internacional Paralympic Comitte, s.d.-b). O “Dia 

Paralímpico na Escola” é um programa dirigido às crianças em idade escolar e que 

tem sido implementado em diversos países. A nível nacional, o Comité Paralímpico 

de Portugal também tem desenvolvido algumas iniciativas, em diferentes cidades do 

país, com o objetivo de promover o movimento paralímpico em contexto educativo 

(Comité Paralímpico de Portugal, s.d.). 

No que se refere à investigação na área da inclusão na EF, vários autores 

(Biesen et al., 2006; Campos, in press; Ellery e Rauschenbach, 2000; Frese e Yun, 

2007; Jesina et al., 2006; Loovis e Loovis, 1997; Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos 

et al., 2009; Yang et al., 2010) têm implementado programas de sensibilização e de 

consciencialização sobre a deficiência e a inclusão social, de modo a estudar o 

impacto dos referidos programas nas atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão 

dos alunos com NEE na aula de EF. Especificamente, ao nível nacional apenas 
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temos conhecimento de um estudo publicado que implementou um programa de 

sensibilização com o objetivo de promover as atitudes dos alunos sem NEE face à 

inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF (Campos, in press). Os resultados dos 

diversos estudos que têm analisado o impacto de programas de sensibilização na 

mudança das atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão nas aulas de EF 

demonstraram que os referidos programas são eficazes na promoção de atitudes 

positivas (Biesen et al., 2006; Campos, in press; Frese e Yun, 2007; Jesina et al., 

2006; Loovis e Loovis, 1997; Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 2009; Yang 

et al., 2010). Para além disso, as raparigas evidenciam atitudes mais positivas do 

que os rapazes (Biesen et al., 2006; Block, 1995; Campos, in press; Essler et al., 

2006; Hutzler et al., 2007; Loovis e Loovis, 1997; Slininger et al., 2000; Tripp et al., 

1995; Vignes et al., 2008; Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010), as crianças 

que têm exposição prévia com pessoas com deficiência, isto é, contacto com 

familiares ou amigos com NE apresentam atitudes mais positivas do que aquelas 

que não reportam esse tipo de contacto (Block, 1995; Campos, in press; Hutzler e 

Levi, 2008; Obrusníková et al., 2003) e, por último, as crianças que se classificam 

como muito competitivas relativamente à prática desportiva apresentam atitudes 

menos positivas em relação aos pares com NEE (Biesen et al., 2006; Block, 1995; 

Campos, in press). 

No entanto, uma análise detalhada da literatura coloca em evidência algumas 

lacunas e ausência de consensos relativamente a esta área de investigação. Alguns 

autores (Ellery e Rauschenbach, 2000; Yang et al., 2010) reportaram que as atitudes 

dos alunos sem NEE diminuíram depois da intervenção, enquanto Panagiotou et al. 

(2008), Jesina et al. (2006) e Kalyvas e Reid (2003) não obtiveram diferenças 

significativas nas atitudes no que diz respeito à análise entre géneros. Para além 

disso, são escassos os estudos prévios que analisaram a influência do nível de 

competitividade (Biesen et al., 2006; Block, 1995; Campos, in press) nas atitudes 

dos alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NEE na aula de EF. No que diz 

respeito às lacunas identificadas ao nível do design da investigação, verificamos que 

em determinados estudos que implementaram programas de sensibilização (Jesina 

et al., 2006; Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010) o tamanho da amostra é 

reduzido para se proceder a análises comparativas e generalizar os resultados. Por 

outro lado, apenas conseguimos identificar um estudo (Panagiotou et al., 2008) que 
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tivesse desenvolvido um desenho experimental com grupo de controlo e a maioria 

dos estudos (Biesen et al., 2006; Ellery e Rauschenbach, 2000; Jesina et al., 2006; 

Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010) desenvolveram 

programas de intervenção de curta duração (i.e., um dia ou uma manhã).  

Assim sendo, o objetivo principal deste estudo foi avaliar o impacto de um 

Programa de Educação Paralímpica na promoção de atitudes positivas de alunos do 

2º ciclo do ensino básico face à inclusão de alunos com NEE na aula de EF. 

Especificamente, pretendeu-se analisar o efeito do programa nas atitudes globais, 

gerais e específicas de alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NE. 

 

3.2.2 Metodologia 
 

3.2.2.1 Caracterização da Amostra 

 

A amostra foi constituída por 187 alunos (M=10.66; SD=.75) do 2º Ciclo do 

Ensino Básico, de uma escola pública de ensino regular, na Região Norte, no distrito 

do Porto. Os alunos foram divididos em grupo experimental (n=106) e grupo de 

controlo (n=81), sendo que cada grupo é constituído por quatro turmas. O grupo 

experimental participou nas atividades do programa de intervenção, enquanto o 

grupo de controlo frequentou o programa curricular normal das aulas de EF. Importa 

referir que da amostra inicial constituída por 226 participantes, 30 foram excluídos 

por não terem participado em todas as fases do desenho experimental ou por não 

terem autorização por parte dos Encarregados de Educação, e 9 por estarem 

referenciados como NEE.  

Foi recolhido o consentimento livre e esclarecido devidamente assinado por 

todos os Encarregados de Educação dos participantes do grupo controlo (Anexo 1) e 

do grupo experimental (Anexo 2). Os Encarregados de Educação e os respetivos 

educandos foram informados acerca dos objetivos do estudo e das diferentes etapas 

que o contemplavam. Por último, foi garantido o anonimato e confidencialidade dos 

dados. 
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Este estudo apresenta um design quase experimental uma vez que o 

processo de seleção da Escola e recrutamento dos participantes ocorreu por 

conveniência, em função da recetividade dos professores de EF e da disponibilidade 

horária das turmas.  

3.2.2.2 Caracterização do Instrumento 

 

Para a recolha de dados foi utilizada a versão Portuguesa do questionário 

Children’s Attitudes toward Integrated Physical Education – Revised (CAIPE-R) 

(Block, 1995), traduzido e validado para português por Campos et al. (2013). Este 

questionário avalia as atitudes das crianças do 5º e 6º ano de escolaridade face à 

inclusão de crianças com NEE nas aulas de EF. O questionário é constituído por 11 

itens que compõem duas subescalas de atitudes, isto é, as atitudes gerais e as 

atitudes específicas. A subescala das atitudes gerais refere-se às crenças acerca da 

inclusão de alunos com NEE no contexto geral da aula de EF (e.g., Seria bom ter o 

João na tua aula de Educação Física?) e a subescala das atitudes específicas 

refere-se às crenças acerca das modificações das regras em jogos de grupos (e.g., 

Seria bom permitir que o João lançasse a bola para um cesto mais a baixo?). É 

ainda possível avaliar as atitudes globais que resultam da análise das duas 

subescalas apresentadas anteriormente (i.e., todos os itens do questionário) que se 

referem ao conjunto das crenças em relação à inclusão e à mudança de regras. Os 

participantes respondem às diferentes questões preenchendo uma escala de “Likert” 

de quatro pontos (4= sim, 3= provavelmente sim, 2= provavelmente não, 1= não). 

Para além disto, foram também recolhidas informações demográficas acerca do 

género, do contacto prévio dos participantes com pessoas com deficiência (e.g., Já 

tiveste, ou não, uma pessoa com NE nas tuas aulas de Educação Física?) e o nível 

de competitividade. Importa, também, mencionar que na parte inicial do questionário 

realizou-se a descrição de um aluno com deficiência com o intuito de contextualizar 

o participante na problemática (e.g., O João tem a mesma idade que vocês, mas não 

consegue andar e usa uma cadeira de rodas para se deslocar).  

No que se refere à consistência interna do questionário, na nossa amostra 

obtivemos na subescala de atitude geral (α=0.72) e atitude específicos (α = 0.54) 

valores adequados, semelhantes aos reportados por Block (1995) (atitudes geral: α= 
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0.78; atitude específica: α=0.67) e por Campos et al. (2013) (atitude geral: α= 0.72; 

atitude específica: α=0.48) nos respetivos estudos de validação do instrumento.  

3.2.2.3 Design do Programa de Intervenção “Programa de Educação  

Paralímpica” 

 

Os alunos do grupo experimental participaram num programa de intervenção 

designado “Programa de Educação Paralímpica” desenvolvido de acordo com as 

orientações do IPC (Internacional Paralympic Comitte, s.d.-b) e as recomendações 

existentes na literatura acerca da estrutura dos programas de consciencialização e 

sensibilização na área das NE e do desporto adaptado (Block, 1995; Lieberman e 

Houston-Wilson, 2002; Lindsay e Edwards, 2013). Este programa teve a duração de 

duas semanas, tendo as seguintes características e objetivos: 

1ºFase: “Consciencialização acerca das NE” 

Corresponde ao primeiro momento do programa que decorreu na primeira 

semana e teve como objetivo sensibilizar e aumentar o conhecimento dos 

participantes acerca das características dos diferentes tipos de NE (e.g., deficiência 

motora, deficiência visual, dislexia, dificuldades de aprendizagem) (Lindsay e 

Edwards, 2013). A abordagem adotada visou consciencializar os alunos sobre as 

capacidades e potencialidades das pessoas com NE. Esta fase decorreu em 

contexto de sala de aula, teve a duração de cinquenta minutos, e contemplou as 

seguintes atividades: i) apresentações em PowerPoint, ii) observação de vídeos, iii) 

grupos de discussão, iv) fichas de trabalho, v) jogos didáticos. Tal como referimos 

anteriormente, a aplicação combinada destas atividades visou aumentar o 

conhecimento dos participantes acerca da temática das NE. 

2º Fase: “Conhecimento acerca do Desporto Adaptado” 

Corresponde ao segundo momento do programa, decorreu também durante a 

primeira semana de intervenção, e teve como objetivo sensibilizar e aumentar o 

conhecimento dos participantes acerca das modalidades Paralímpicas (e.g., 

basquetebol em cadeira de rodas, atletismo, boccia, goallball, voleibol sentado) e 

das características dos atletas que praticam as referidas modalidades. 
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Especificamente, pretendeu-se abordar as principais regras das modalidades 

paralímpicas, assim como dar a conhecer aos participantes os atletas paralímpicos 

nacionais e internacionais (Adibsereshki et al., 2010; Flower et al., 2007; Lindsay e 

Edwards, 2013). Esta fase decorreu em contexto de sala de aula, teve a duração de 

cinquenta minutos, e contemplou as seguintes atividades: i) apresentação em 

PowerPoint, ii) observação de vídeos, iii) grupos de discussão, iv) fichas de trabalho, 

v) jogos didáticos. De uma forma geral, a aplicação combinada destas atividades 

visou aumentar o conhecimento dos participantes acerca do Desporto Adaptado em 

geral e do Desporto Paralímpico em particular. No final desta fase foi distribuído 

pelos participantes um panfleto alusivo às atividades da terceira fase do programa 

para que os alunos tivessem conhecimento e consciência da próxima etapa de 

intervenção (Anexo 3). 

3º Fase: “Vivência desportiva nas diferentes modalidades Paralímpicas – Dia 

Paralímpico na Escola” 

Corresponde à última fase do programa e decorreu na segunda semana de 

intervenção. O objetivo desta fase foi proporcionar aos participantes uma manhã de 

experiências desportivas em diferentes modalidades paralímpicas através da 

implementação do “Dia Paralímpico na Escola” (Flower et al., 2007). 

Simultaneamente, proporcionou-se o contacto social direto entre os participantes e 

atletas do desporto adaptado nacional (Adibsereshki et al., 2010). Deste modo, no 

local de intervenção estiveram presentes atletas das várias modalidades 

desportivas, sendo alguns deles atletas paralímpicos, que participaram nas diversas 

atividades conjuntamente com os alunos.  

Deste modo, os participantes do grupo experimental foram divididos em 

pequenos grupos (aproximadamente 10 elementos) para vivenciarem as diferentes 

modalidades desportivas. Cada grupo permaneceu aproximadamente vinte minutos 

em cada estação.  

Estação 1 – Boccia 

Nesta atividade os participantes relembraram as regras da modalidade, 

conheceram dois atletas paralímpicos e realizaram jogos reduzidos de precisão para 

o alvo. A atividade terminou com a realização de um jogo formal de boccia. 
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Estação 2 - Basquetebol em Cadeira de Rodas 

Nesta atividade os participantes relembraram as regras da modalidade, 

conheceram um atleta e realizaram atividades de manipulação e controlo da cadeira 

de rodas. Seguidamente, os participantes realizaram situações analíticas para 

experimentação dos gestos técnicos. 

Estação 3 – Goalball  

Nesta atividade os participantes relembraram as regras da modalidade, 

conheceram um atleta e realizaram exercícios de perceção e controlo da bola, e 

posicionamento em campo. A atividade terminou com a realização de um jogo 

reduzido de goalball. 

Estação 4 – Voleibol Sentado 

Nesta atividade os participantes relembraram as regras da modalidade, 

realizaram exercícios de deslocamento de modo a compreenderem as técnicas de 

descolamento específicas desta modalidade. A atividade terminou com a realização 

de um jogo reduzido de voleibol sentado. 

No final de todas as atividades, foi entregue a cada aluno um certificado de 

participação (Anexo 4) e uma lembrança (Anexo 5) alusiva às modalidades 

praticadas no Dia Paralímpico. Todos os participantes tiveram a oportunidade de 

tirar fotografias e pedir autógrafos aos atletas que estiveram presentes nas 

atividades. 

Os participantes do grupo de controlo não participaram no programa de 

intervenção e no horário da aula de Educação Física seguiram o currículo normal da 

disciplina.  

3.2.2.4 Procedimentos de recolha de dados 

 

Numa fase inicial do estudo, foi solicitada autorização à direção da Escola 

para a realização do programa de intervenção. Posteriormente, a coordenação da 

escola, a coordenação do departamento de EF e todos os professores de EF 

responsáveis pelas turmas que constituíram a amostra do presente estudo foram 
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informados acerca dos objetivos do estudo, bem como das etapas do programa de 

intervenção e procedimentos de recolha de dados (Anexo 6).  

Na implementação do “Dia Paralímpico na Escola” vários estudantes do 

Mestrado em Atividade Física Adaptada e da Licenciatura em Ciência do Desporto, 

da área de especialização Desporto e Populações Especiais, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) colaboraram. Os estudantes do 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP que se encontravam a desempenhar funções de professores-estagiários 

na escola também colaboraram nas atividades. De modo a garantir a natureza 

inclusiva do programa e igualdade de procedimentos, todos os colaboradores 

receberam formação prévia e informações detalhadas acerca do programa de 

intervenção (Panagiotou et al., 2008). 

O “Dia Paralímpico na Escola” decorreu nas instalações desportivas da escola 

(pavilhão desportivo e sala de ginástica) e todos os recursos materiais necessários à 

implementação das atividades foram disponibilizados pela referida Escola e pelo 

Departamento de Atividade Física Adaptada da FADEUP. Todos os espaços (e.g., 

auditório) e materiais necessários à implementação das restantes atividades (e.g., 

projetor) foram cedidos pela escola em questão.  

No que se refere aos procedimentos de preenchimento dos questionários, 

cada participante preencheu o questionário duas vezes ao longo do estudo. O 

primeiro preenchimento ocorreu no início do estudo, cerca de uma semana antes do 

início do programa de intervenção (i.e., pré-teste) e o segundo preenchimento 

ocorreu uma semana depois da conclusão do programa de intervenção (i.e., pós-

teste). Em ambos os momentos, o questionário foi preenchido durante as aulas de 

EF, tendo tido um tempo médio de preenchimento de cerca de quinze minutos. As 

instruções acerca do preenchimento do questionário foram transmitidas pelo 

investigador principal que esteve sempre presente para apoiar o preenchimento do 

questionário e esclarecer eventuais dúvidas. Importa referir que os professores-

estagiários de cada turma também auxiliaram o investigador principal nesta tarefa, 

após esclarecimento prévio sobre os procedimentos e conduta a adotar.   
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3.2.2.5 Procedimentos de Análise de dados 

 

Todos os dados foram analisados usando o programa estatístico SPSS 

versão 20.00 para Windows, com um nível de significância estabelecido em 0.05.  

O alfa de Cronbach foi utilizado para calcular a consistência interna das 

subescalas de atitudes que compunham o questionário. 

A eficácia do programa de intervenção foi testada com recurso à análise de 

variância medidas repetidas ANOVA a 2 fatores (grupo x tempo), tendo sido 

realizadas múltiplas comparações à posteriori com recurso a Bonferroni.  

 

3.2.3 Apresentação Resultados 
 

No que diz respeito à análise da eficácia do programa de intervenção, no 

Quadro 4 encontram-se os valores comparativos relativamente às alterações nas 

subescalas das atitudes entre tratamentos, isto é entre o grupo experimental e o 

grupo de controlo, ao longo do tempo (grupo x tempo). No baseline procedemos à 

análise das características entre grupos e verificamos que com a exceção das 

variáveis “colega na turma com deficiência” (p=.02), “colega com deficiência nas 

aulas de EF” (p=.001) e atitudes gerais (p=.001), não se verificaram diferenças no 

baseline nas características do grupo experimental e do grupo de controlo. Da 

análise da tabela 4 podemos constatar que apenas se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas na subescala de atitudes gerais no que diz respeito à 

análise entre grupos.  
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Quadro 4 – Resultados relativos à eficácia do programa de intervenção nas 

atitudes dos alunos sem NEE face à inclusão dos alunos com NEE na aula de EF, 

entre os participantes do grupo experimental e do grupo de controlo.  

 

 Grupo Experimental 
(n=106) 

Grupo Controlo 
(n=81) 

p 
Antes 
M±SD 

Depois 
M±SD 

Antes 
M±SD 

Depois 
M±SD 

Idade (anos) 10.61±.64 10.73±.87  

 
Subescalas 
de Atitudes 

              

Global 3.46±.04 3.44±.04 3.36±.04 3.31±.05 0.06 

Geral 3.36±.05 3.41±.05 3.20±.05 3.21±.05 0.01* 

Específica 3.58±.04 3.48±.05 3.56±.04 3.43±.06 0.53 

    

P – interação grupo X tempo com Anova Medidas Repetidas 
* diferenças significativas com recurso a Bonferroni p<0.05 

 

 
3.2.4 Discussão de resultados 
 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto de um Programa de 

Educação Paralímpica na promoção de atitudes positivas de alunos sem NEE face à 

inclusão de alunos com NEE na aula de EF. Especificamente, pretendeu-se analisar 

o efeito do programa nas atitudes globais, gerais e específicas de alunos sem NEE 

face à inclusão de alunos com NEE. O nosso estudo foi o primeiro ao nível nacional 

a utilizar um desenho experimental com grupo de controlo para determinar a eficácia 

do programa de intervenção implementado.   

Quanto à eficácia do programa de Educação Paralímpica, os dados do 

presente estudo parecem sugerir que o programa de intervenção implementado com 

o intuito de promover as atitudes positivas dos alunos sem NEE em relação à 

inclusão dos seus pares com NEE nas aulas de EF, apenas foi eficaz na promoção 

de atitudes positivas gerais dos alunos do grupo experimental comparativamente 

com o grupo de controlo. Os nossos resultados estão em concordância com a 

maioria dos estudos realizados dentro desta temática (Frese e Yun, 2007; 

Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 2009; Yang et al., 2010) que também só 
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obtiveram diferenças significativas nas atitudes gerais. Apenas Block (1995) e 

Biesen et al. (2006) encontraram também diferenças significativas nas atitudes 

especificas. 

Apesar de não termos verificado diferenças significativas na subescala de 

atitudes específicas, pela análise dos valores médios podemos constatar que, de 

uma forma geral, as atitudes decresceram depois do programa de intervenção 

contrariando as expectativas iniciais. Também Yang et al. (2010) e Ellery e 

Rauschenbach (2000) obtiveram um decréscimo nas atitudes específicas após a 

realização de um programa de intervenção. Ellery e Rauschenbach (2000) justificam 

esta situação com o facto de os alunos sem NEE poderem ter aumentado o 

conhecimento em relação às limitações das pessoas com NE. Tendo em 

consideração que no programa de intervenção por nós implementado houve um 

grande ênfase nas capacidades e potencialidades da pessoa com NE e dos atletas 

do desporto adaptado, julgamos que não terá sido este o motivo que justifica os 

nossos resultados. É também nosso entender que a tomada de consciência por 

parte das crianças sobre as capacidades das pessoas com NE através da 

observação de vídeos, partilha de testemunhos e experiências de vida, e o contacto 

direto com atletas do desporto adaptado despertou nos alunos a verdadeira noção 

de competência, autonomia, independência e produtividade contrariando todos os 

estereótipos de invalidez que estão frequentemente associados à pessoa com NE. 

Possivelmente, esta situação terá desenvolvido nos alunos a perceção de que os 

alunos com NEE não necessitam das adaptações às regras para serem 

competentes e bem-sucedidos na prática desportiva, tal como sugerido nos itens da 

subescala de atitudes específicas do CAIPE-R. Por exemplo, durante o Dia 

Paralímpico na Escola o jogador de basquetebol em cadeira de rodas presente nas 

atividades foi bem-sucedido durante as demonstrações não necessitando de 

adaptar, por exemplo, a altura do cesto. Consideramos, por isso, que no segundo 

momento de preenchimento do questionário a tendência de decréscimo nas atitudes 

específicas poderá estar relacionado com esta noção de capacitação na prática 

desportiva associada às pessoas com NE. Para além disso, julgamos que este 

“efeito de capacitação” poderá também ter afetado o grupo de controlo. Isto porque, 

ainda que os alunos do grupo de controlo não tenham participado nas atividades do 

programa, como pertenciam à mesma escola e ao mesmo ano de escolaridade do 
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grupo experimental, poderá ter ocorrido partilha de experiências e conhecimentos 

entre ambos os grupos. Por último, o facto de a amostra ter sido selecionada por 

conveniência poderá ter influenciado os resultados uma vez que no baseline 

verificamos algumas diferenças entre o grupo experimental e o grupo de controlo 

nas variáveis “colega na turma com deficiência”, “colega com deficiência nas aulas 

de EF” e atitudes gerais. Apesar de considerarmos que o design do nosso estudo foi 

um importante contributo para esta área de investigação, pois apenas temos 

conhecimento de um estudo prévio que analisou o efeito do programa de 

intervenção com recurso a um design experimental com grupo de controlo, é 

fundamental que a investigação futura realize uma seleção aleatória da amostra de 

modo a controlar as limitações inerentes à metodologia quase experimental por nós 

adotada.   

3.2.5 Conclusão 
 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar o impacto de um Programa de 

Educação Paralímpica na promoção de atitudes positivas de alunos do 2º ciclo do 

ensino básico face à inclusão de alunos com NEE na aula de EF, mais 

especificamente, analisar o efeito do programa nas atitudes globais, gerais e 

específicas de alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NEE. 

Os resultados obtidos demonstraram que o programa implementado foi eficaz 

na promoção de atitudes positivas face à inclusão de alunos com NEE nas aulas de 

EF, especificamente nas atitudes gerais.  

De uma forma geral, consideramos que o programa de Educação Paralímpica 

implementado contribuiu para a promoção de atitudes positivas face à inclusão de 

alunos com NEE e desenvolveu o respeito e a aceitação face à diversidade. No 

entanto, também constatamos que antes da implementação do programa de 

intervenção as atitudes dos participantes já eram globalmente positivas. 

Possivelmente, esta situação está relacionada com o facto de ambos os grupos 

avaliados terem alunos com NEE (e.g., défice de atenção, défice cognitivo) incluídos 

nas turmas regulares.  

Por outro lado, consideramos que ao nível metodológico o programa de 

intervenção implementado reuniu características inovadoras (e.g., contacto direto 
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com atletas paralímpicos, conhecimento prévio das regras e equipamento específico 

antes da vivência prática, programa com duas semanas de duração) que poderão 

ser incluídas no design de intervenções futuras. Deste modo, sugerimos que em 

estudos futuros os programas de intervenção sejam implementados durante um 

período de tempo mais longo, ocorrendo durante o ano letivo de forma integrada no 

currículo de EF, para que possam ocorrer mudanças efetivas nas atitudes e 

comportamento dos alunos. Consideramos, também, que todas as atividades de 

experimentação e sensibilização devem ser adequadamente enquadradas e 

explicadas em função da idade dos participantes e do contexto educativo em que os 

alunos estão inseridos. A criação de momentos de discussão e reflexão entre os 

alunos no início e no fim de cada atividade são fundamentais para promover a 

partilhas de experiências positivas e assegurar a correta compreensão e assimilação 

dos princípios da equidade, respeito pela diversidade e adaptação do processo de 

ensino-aprendizagem em função das necessidades específicas de cada aluno. Por 

este motivo é determinante que os professores responsáveis pela implementação de 

programas de intervenção desta natureza tenham conhecimentos e experiência 

prévia sobre as diversas modalidades do desporto adaptado e os diferentes tipos de 

NEE, e tenham um comportamento positivo (e.g., tipo de linguagem utilizada) face à 

inclusão de alunos com NEE. Por último, sugerimos que a investigação futura inclua 

jovens/crianças atletas de modalidades adaptadas nas atividades de sensibilização 

para que o contexto da prática se aproxime da realidade dos alunos e, 

consequentemente, das situações versadas nos questionários de avaliação das 

atitudes.  
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Capítulo IV - Conclusão Geral 
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O estudo acerca da influência das variáveis nas atitudes dos alunos sem NEE face à 

inclusão dos seus pares com NEE nas aulas de EF permitiu-nos compreender de 

que forma é que as variáveis “género”, “contacto prévio com pessoas com 

deficiência” e o “nível de competitividade” influencia a promoção de atitudes 

positivas. Quanto ao estudo acerca do impacto do Programa de Educação 

Paralímpica, este demonstrou ser eficaz na promoção de atitudes positivas dos 

alunos sem NEE face à inclusão dos seus pares com NEE nas aulas de EF 

Relativamente às hipóteses formuladas na Introdução Geral, verificamos que todas 

as hipóteses foram parcialmente confirmadas pois obtivemos diferenças 

significativas na variável “género”, “contacto prévio com pessoas com deficiência”, 

“nível de competitividade” e eficácia do programa de intervenção no grupo de 

experimental comparativamente com o grupo de controlo. Contudo, estas diferenças 

não foram verificadas em todas as subescalas de atitudes sendo que na maioria das 

análises comparativas não se verificaram diferenças na subescala atitudes 

específicas. Tendo em consideração os resultados encontrados e a ausência de 

consensos na literatura relativamente às variáveis analisadas, torna-se evidente a 

necessidade de dar continuidade à investigação nesta área, de modo a determinar a 

influência de cada variável e a identificar todas as características dos programas de 

intervenção que conduzem a um desenho metodológico eficaz na promoção de 

atitudes positivas dos alunos sem NEE face à inclusão de alunos com NEE nas 

aulas de EF. 

Consideramos que o programa de Educação Paralímpica foi implementado 

com sucesso tendo por base os resultados encontrados mas também todas as 

impressões subjetivas que recolhemos ao longo da intervenção. Neste sentido, 

gostaríamos de salientar a recetividade da comunidade educativa da Escola a esta 

intervenção. Foi notório que os diferentes agentes educativos envolvidos neste 

estudo, isto é, elementos da direção da Escola, professores de diferentes 

departamentos, professores de EF, auxiliares de ação educativa e alunos em geral, 

reconheceram a importância e necessidade de incluir efetivamente os alunos com 

NEE na comunidade tendo programas desta natureza um caráter muito motivante, 

inovador e pertinente. Especificamente, os alunos que constituíram a amostra do 

estudo estabeleceram grande empatia com a investigadora principal demonstrando 

o seu interesse, curiosidade, motivação e entusiasmo ao longo de todas as etapas 
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do programa. No “Dia Paralímpico na Escola” os alunos do grupo experimental 

demonstraram grande afetividade, à vontade e proximidade no contacto com os 

atletas presentes nas atividades. A título de exemplo, gostaríamos de mencionar o 

grande entusiamo, admiração e respeito que os alunos demonstraram pelas atletas 

paralímpicos e as suas realizações desportivas, procurando recolher o maior número 

possível de autógrafos e fotografias com os seus ídolos.  

 Neste sentido, consideramos que este estudo teve um impacto importante na 

comunidade educativa e, em particular, nos alunos sem NEE. Julgamos que terá 

sido mais um contributo para o reconhecimento do papel importante que os alunos 

sem NEE assumem no processo de inclusão nas aulas de EF. Acreditamos que os 

alunos sem NEE poderão constituir peças fundamentais no apoio e auxílio ao 

professor de EF, enquanto coadjuvantes na tutoria dos seus colegas com NEE. Para 

além disso, consideramos que os programas de sensibilização, como o Programa de 

Educação Paralímpica por nós desenvolvido, têm um impacto que ultrapassa os 

“muros” da escola, estendendo a sua influência a toda a sociedade envolvente. 

Acreditamos que ao influenciarmos as atitudes das crianças estamos a influenciar 

indiretamente as atitudes das famílias, amigos e comunidade onde as crianças estão 

inseridas. Desta forma, compreende-se que a escola tem um papel de grande 

responsabilidade na construção de uma sociedade mais inclusiva onde os alunos 

sem NEE podem influenciar de forma positiva todo o meio social que os envolve. Por 

último, julgamos que a importância de programas desta natureza se projeta no 

futuro, na construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Isto porque, as 

crianças de hoje serão a geração futura e os impulsionadores de políticas inclusivas 

de respeito pela diversidade humana.  
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ANEXO 1 

 

O efeito de um Programa de Educação Paralímpica nas atitudes dos alunos 

sem NEE face à inclusão na aula de Educação Física 

INFORMAÇÃO AO ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 

Caro Encarregado/a de Educação, 

Este documento descreve o estudo em que convidamos o seu educando a participar. 
Por favor leia-o com atenção. No final do documento encontra-se a autorização que permite que o seu 
educando participe neste estudo. Solicitamos-lhe que assine e destaque a respetiva autorização para que o seu 
educando a devolva ao Professor responsável da escola. Se não se sentir totalmente esclarecido, sinta-se à 
vontade para contactar o investigador principal deste estudo e colocar as suas dúvidas. 

Identificação do Estudo 

O estudo em causa intitula-se: “O efeito de um Programa de Educação Paralímpica nas atitudes dos alunos sem 
NEE face à inclusão na aula de Educação Física” e insere-se no âmbito de uma dissertação de Mestrado 
respeitante ao Curso de 2º Ciclo em Atividade Física Adaptada, da Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto (FADEUP). 

Identificação do Investigador Responsável 

O investigador responsável é a Joana Daniela Bastos Teixeira, estudante do referido curso, tendo como 

orientadora a Prof. Dr.ª Tânia Bastos, Professora Auxiliar convidada da FADEUP e coorientadora a Mestre 

Mariana Cunha, Professora Assistente convidada da FADEUP. 

Objetivo da Investigação 

O objetivo principal deste estudo é promover as atitudes positivas das crianças sem NEE face aos seus pares 

com NEE, através de um conjunto de atividades relacionadas com o Desporto Adaptado que vão ser 

promovidas na escola. 

Atividades a desenvolver 

Antes e após a realização das atividades de caráter teórico e prático, os alunos irão preencher um questionário 

designado “Children’s Attitudes Towards Integrated Physical Education – Revised (CAIPE-R)” (Campos, Ferreira 

& Block, 2013), o qual permitirá a análise das suas atitudes após a realização do Dia Paralímpico na Escola. 

Alterações derivadas da participação 

Os alunos irão preencher um questionário (duração aproximada 15 minutos) na aula de Educação Física com 

orientação do investigador principal deste estudo e do respetivo Professor de Educação Física. 

 

Caráter voluntário da participação no estudo e garantia de privacidade e confidencialidade 
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A participação no estudo é de caráter voluntário. Todas as informações recolhidas nos questionários serão 

guardadas e mantidas na máxima privacidade e confidencialidade e apenas a equipa de investigação terá 

acesso aos mesmos. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Autorização do Encarregado de Educação 

Eu,_________________________________________________________, Encarregado/a de Educação do 

aluno/a_________________________________________________________, do ano ___e da turma____ 

autorizo a sua participação no estudo apresentado. 

 

O Encarregado de Educação, 

____________________________________ 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Qualquer dúvida não hesite em contactar: 
Joana Teixeira – Email: joanateixeira91@gmail.com 
Prof. Dr.ª Tânia Bastos – Email: tbastos@fade.up.pt 

Gabinete de Educação Física Especial – Faculdade de Desporto do Porto 
Telefone: 225074782 



XIV 
 

ANEXO 2 

O efeito de um Programa de Educação Paralímpica nas atitudes dos alunos 

sem NEE face à inclusão na aula de Educação Física 

INFORMAÇÃO AO ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 

Caro Encarregado/a de Educação, 

Este documento descreve o estudo em que convidamos o seu educando a participar. 

Por favor leia-o com atenção. No final do documento encontra-se a autorização que permite que o seu 

educando participe neste estudo. Solicitamos-lhe que assine e destaque a respetiva autorização para que o seu 

educando a devolva ao Professor responsável da escola. Se não se sentir totalmente esclarecido, sinta-se à 

vontade para contactar o investigador principal deste estudo e colocar as suas dúvidas. 

Identificação do Estudo 

O estudo em causa intitula-se: “O efeito de um Programa de Educação Paralímpica nas atitudes dos alunos sem 

NEE face à inclusão na aula de Educação Física” e insere-se no âmbito de uma dissertação de Mestrado 

respeitante ao Curso de 2º Ciclo em Atividade Física Adaptada, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

Identificação do Investigador Responsável 

O investigador responsável é a Joana Daniela Bastos Teixeira, estudante do referido curso, tendo como 

orientadora a Prof. Dr.ª Tânia Bastos, Professora Auxiliar convidada da FADEUP e coorientadora a Mestre 

Mariana Cunha, Professora Assistente convidada da FADEUP. 

Objetivo da Investigação 

O objetivo principal deste estudo é promover as atitudes positivas das crianças sem NEE face aos seus pares 

com NEE, através de um conjunto de atividades relacionadas com o Desporto Adaptado que vão ser 

promovidas na escola. 

Atividades a desenvolver 

Os alunos estarão envolvidos em atividades de caráter teórico e prático relacionadas com o tema “O Dia 

Paralímpico na Escola”. 

As atividades de caráter teórico decorrerão entre os dias 28 e 30 de Janeiro, no horário da aula de Educação 

Física. Nesses dias serão propostas atividades de sensibilização dos alunos acerca da deficiência através da 

visualização de vídeos sobre as características dos diferentes tipos de deficiência e de modalidades desportivas 

no âmbito do Desporto Adaptado, bem como o preenchimento de fichas e a realização de jogos e debates 

subordinados à mesma temática.  

As atividades de caráter prático decorrerão no dia 6 de Fevereiro, durante o período da manhã (09h00-12h00). 

Nestas atividades os alunos irão experimentar e vivenciar modalidades Paralímpicas, tais como o Voleibol 

Sentado, o Goalball, o Boccia e o Basquetebol em cadeira de rodas. Os alunos terão ainda a oportunidade de 
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contactar com vários atletas Paralímpicos Portugueses, conhecendo o seu percurso desportivo e até as suas 

medalhas Paralímpicas. 

Antes e após a realização das atividades de caráter teórico e prático, os alunos irão preencher um questionário 

designado “Children’s Attitudes Towards Integrated Physical Education – Revised (CAIPE-R) ” (Campos, Ferreira 

& Block, 2013), o qual permitirá a análise das suas atitudes após a realização do Dia Paralímpico na Escola. 

Benefícios esperados  

O envolvimento dos alunos neste estudo permitirá promover atitudes positivas nos alunos acerca das NEE e da 

diferença. A participação no estudo visa contribuir para a formação das crianças tornando-as conscientes sobre 

as capacidades e potencialidades das crianças com deficiência.  

Alterações derivadas da participação 

As atividades teóricas ocuparão as aulas de Educação Física dos dias 28 a 30 de Janeiro e irão decorrer no 

auditório da escola. Durante estas atividades os alunos estarão sempre acompanhados pelo investigador 

principal deste estudo e pelo respetivo Professor de Educação Física. 

As atividades letivas da manhã do dia 6 de Fevereiro (09h00-12h00) não se realizarão pois os alunos encontrar-

se-ão a participar nas atividades de caráter prático do presente estudo.  

Os alunos irão preencher um questionário (duração aproximada 15 minutos) na aula de Educação Física com 

orientação do investigador principal deste estudo e do respetivo Professor de Educação Física. 

Caráter voluntário da participação no estudo e garantia de privacidade e confidencialidade 

A participação no estudo é de caráter voluntário. Todas as informações recolhidas (i.e., questionário, filmagens, 

fotografias) serão guardadas e mantidas na máxima privacidade e confidencialidade e apenas a equipa de 

investigação terá acesso aos mesmos. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Autorização do Encarregado de Educação 

Eu,_________________________________________________________, Encarregado/a de Educação do 

aluno/a_________________________________________________________, do ano ___e da turma____ 

autorizo a sua participação no estudo apresentado. 

O Encarregado de Educação, 

____________________________________ 

Qualquer dúvida não hesite em contactar: 
Joana Teixeira – Email: joanateixeira91@gmail.com 
Prof. Dr.ª Tânia Bastos – Email: tbastos@fade.up.pt 

Gabinete de Educação Física Especial – Faculdade de Desporto do Porto 
Telefone: 225074782 
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ANEXO 6 

 

O efeito de um Programa de Educação Paralímpica nas atitudes dos alunos 

sem NEE face à inclusão na aula de Educação Física 

PLANEAMENTO DO ESTUDO 

 

Este documento descreve todo o planeamento do estudo que se pretende realizar na Escola Básica da Senhora 

da Hora. O estudo em causa intitula-se: “O efeito de um Programa de Educação Paralímpica nas atitudes dos 

alunos sem NEE face à inclusão na aula de Educação Física” e insere-se no âmbito de uma dissertação de 

Mestrado respeitante ao Curso de 2º Ciclo em Atividade Física Adaptada, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP).  

O investigador responsável é a Joana Daniela Bastos Teixeira, estudante do referido curso e tem como 

orientadora a Prof. Dr.ª Tânia Bastos, Professora Auxiliar convidada da FADEUP e coorientadora a Mestre 

Mariana Cunha, Professora Assistente convidada da FADEUP. A Drª Paula Águas será o elemento de ligação 

fundamental à referida escola enquanto Professora Cooperante no Núcleo de Estágios da FADEUP. 

O objetivo principal deste estudo é promover as atitudes positivas das crianças sem NEE face aos seus 

pares com NEE, através de um conjunto de atividades relacionadas com o Desporto Adaptado que vão ser 

promovidas na escola. O envolvimento dos alunos neste estudo permitirá promover atitudes positivas nos 

alunos acerca das NEE e da diferença, contribuindo para a formação das crianças de modo a torná-las 

conscientes acerca das capacidades e potencialidades das pessoas com deficiência. 

Os alunos das turmas 6ºB, 6ºH, 5ºF e 5ºG (Grupo Experimental) estarão envolvidos em atividades de 

caráter teórico e prático relacionadas com o tema “O Dia Paralímpico na Escola”.  

As atividades de caráter teórico decorrerão entre os dias 28 e 30 de Janeiro, no horário da aula de 

Educação Física e terão lugar no auditório da escola. Nesses dias serão propostas atividades de sensibilização 

dos alunos acerca da deficiência através da visualização de vídeos sobre as características dos diferentes tipos 

de deficiência e de modalidades desportivas no âmbito do Desporto Adaptado, bem como o preenchimento de 

fichas e a realização de jogos e debates subordinados à mesma temática. 

As atividades de caráter prático decorrerão no dia 6 de Fevereiro, durante o período da manhã 

(09h00-12h00). Desta forma, as atividades letivas desta manhã não se realizarão pois os alunos encontrar-se-ão 

a participar nas atividades do presente estudo. No decorrer da manhã, os alunos irão experimentar e vivenciar 

modalidades Paralímpicas, tais como o Voleibol Sentado, o Goalball, o Boccia e o Basquetebol em cadeira de 
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rodas. Os alunos terão ainda a oportunidade de conversar com vários atletas Paralímpicos Portugueses, 

conhecendo o seu percurso desportivo e até as suas medalhas Paralímpicas. 

Antes e após a realização das atividades de caráter teórico e prático, os alunos irão preencher um 

questionário designado “Children’s Attitudes Towards Integrated Physical Education – Revised (CAIPE-R)” 

(Campos, Ferreira & Block, 2013), o qual permitirá a análise das suas atitudes após a realização do Dia 

Paralímpico na Escola. O preenchimento deste questionário terá uma duração média de 15 minutos e 

decorrerá no início/fim das aulas de Educação Física nos dias 22 e 23 de Janeiro e  12 e 13 de Fevereiro. 

Também participarão no estudo as turmas 5ºA, 5ºE, 6ºC e 6ºD que irão constituir o Grupo de Controlo 

da investigação. Deste modo, os alunos das referidas turmas irão preencher o questionário “Children’s 

Attitudes Towards Integrated Physical Education – Revised (CAIPE-R)” (Campos, Ferreira & Block, 2013), tal 

como os alunos do Grupo Experimental, nos dias 22 e 23 de Janeiro e 12 e 13 de Fevereiro. No entanto, os 

alunos do Grupo de Controlo não participarão nas restantes atividades de caráter teórico e prático acima 

descritas. 

Importa realçar, que em todas as atividades que contemplam este projeto os alunos irão sempre ser 

acompanhados pelo investigador principal deste estudo e pelo respetivo Professor de Educação Física. 

Os estagiários de Educação Física da Escola Básica da Senhora da Hora terão um papel de ligação entre 

o estudo e a escola, bem como de apoio na organização do dia 6 de Fevereiro, Dia Paralímpico na Escola. Desta 

forma, os Professores de Educação Física poderão a qualquer momento esclarecer as suas dúvidas junto deles 

ou contactando o investigador principal. Um conjunto de estudantes voluntários da FADEUP irá dar apoio e 

gerir as atividade do dia 6 de Fevereiro, Dia Paralímpico na Escola. 

Desta forma, pretende-se que este estudo possa trazer mais conhecimento para a investigação mas 

também contribuir para a dinamização da escola ao propor um conjunto de atividades desportivas no âmbito 

do desporto adaptado, que os professores de Educação Física e os estudantes estagiários podem reproduzir na 

sua atividade docente. 

 

 

 

Qualquer dúvida não hesite em contactar: 
Joana Teixeira – Email: joanateixeira91@gmail.com 
Prof. Dr.ª Tânia Bastos – Email: tbastos@fade.up.pt 

Gabinete de Educação Física Especial – Faculdade de Desporto do Porto 
Telefone: 225074782 


