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Resumo 
 A inclusão de crianças diferentes nas nossas escolas é um processo que para além de 
educativo e pedagógico, pretende-se que seja social e emocional, isto é, que conduza a um 
clima educativo de sucesso para todas as pessoas intervenientes no espaço escolar. Os pares 
são um elemento chave para a criação de um ambiente inclusivo de sucesso, tal como 
afirmam Papalia e colaboradores (2001). Partindo deste pressuposto teórico, desenvolveu-
se uma investigação, no âmbito da preparação de uma tese de Mestrado por parte da 
primeira autora, que teve como principal objectivo conhecer o modo como a criança 
diferente é percebida pelos seus pares do 4º ano, numa escola inclusiva do primeiro ciclo do 
ensino básico. A metodologia seguida foi de natureza não experimental, descritiva, tendo 
sido aplicados, para recolha de dados, um teste sociométrico e um questionário com uma 
escala de sorrisos (formato tipo Likert), construídos para o efeito e previamente sujeitos a 
um estudo-piloto. 

Os dados recolhidos permitiram-nos inferir que os pares aceitam a inclusão das 
crianças diferentes, no entanto, esta aceitação não é consensual em todas as áreas 
indispensáveis a uma inclusão de sucesso. Acreditamos que este trabalho abre portas à 
reflexão em torno da necessidade de se fomentar desde muito cedo, na vida das crianças, 
valores como a amizade, a convivência com a diferença, a diversidade, a igualdade de 
oportunidades, entre outros, tendo em vista a construção de um mundo melhor.  
Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Criança diferente; Pares. 

 
Abstract 

The inclusion, in our schools, of children whom are different is not only educational 
and pedagogic but social and emotional in order to provide an education of success for all. 
Other children are in this process the element key to an inclusion of success for all, as state 
Papalaia et all (2001). For this motive, this dissertation as the goal to know the perception of 
children, whom are different, in one inclusive primary school, in Vila Franca de Xira. 

As methodology we used a non-experimental study descriptive exploratory, picking 
as instruments to collect data, a sociometric test and a questionnaire with a smiles scales in 
a format type Likert. Both instruments were made to the study and submitted to pre-test. 
Our sample of 31 students belongs to two different classes in which were included students 
with multiple disabilities. The results were individually collected near each child during 
classes in the school. The results obtained allowed us to conclude that the inclusion of 
children whom are different is accepted by their colleagues, however this acceptance is not 
consensual in all essential areas to an inclusion with success. 

 In spite of the age of the children, we believe that this study opens the door to the 
reflection of being necessary to include earlier in children life values as friendship and 
equality. 
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Introdução  
 
 Numa época em que a inclusão assume grande protagonismo no quotidiano da 
criança diferente e das nossas escolas, parece-nos fundamental saber o que pensam sobre a 
inclusão aqueles que diariamente convivem com ela na mesa do lado, dentro da sala de aula. 
Foi na senda desta resposta que nos propusemos realizar este trabalho, que visa conhecer o 
modo como a criança diferente é percepcionada pelos seus pares, numa escola inclusiva do 
primeiro ciclo do concelho de Vila Franca de Xira. 
 Esta “aventura” da inclusão na sala de aula de cada uma das crianças diferentes que 
acompanhávamos, permitiu-nos perceber que os olhares curiosos e simpáticos dos colegas 
que nos viam entrar na ‘sua’ e também ‘nossa’ sala de aula, não eram extensivos a todos os 
alunos que compunham a turma.   
 A inclusão é, na verdade, uma temática actual, com que nos deparamos nas nossas 
escolas. Os alunos diferentes estão numa escola a tempo inteiro, numa escola que se quer 
de todos e para todos, tal como é preconizado na Declaração de Salamanca (1994). No 
entanto, nem sempre este lugar na cadeira ao lado dos pares sem deficiência, dentro da sala 
de aula do ensino regular, esteve reservado à criança diferente. Este caminho, que nos leva 
da segregação da criança com deficiência à inclusão da mesma na sala de aula nos nossos 
dias, deu o mote para o presente estudo. Tratou-se de uma pesquisa não experimental 
descritiva, que teve como propósito recolher informação que nos permitisse ficar a conhecer 
qual a aceitação dos alunos diferentes pelos seus pares, na escola do primeiro ciclo em 
estudo.  
 Passamos a fazer um breve enquadramento teórico do trabalho desenvolvido para 
depois apresentarmos e discutirmos os principais resultados obtidos, deixando em aberto 
pistas para a intervenção assentes numa análise reflexiva em torno das opiniões emitidas 
pelas crianças participantes acerca dos seus pares diferentes. 
 
 
Marco Teórico 
 
História e Evolução da Educação Especial 
 

Quem não tem no seu baú de recordações as imagens da escola? O quadro, o giz, as 
cadeiras alinhadas e aquele olhar envergonhado, perante um(a) mestre que nos 
deslumbrava com tanto e tanto saber… Mas será que as estas cadeiras alinhadas sempre 
estiveram disponíveis para todas as crianças sem excepção? Quais as transformações 
políticas e sociais que foram operadas para que a escola fosse de todos e para todos? O que 
foi e o que é a Educação Especial? Qual a evolução da Educação Especial desde a sua 
conceptualização inicial até às práticas das salas de aula de hoje? 

O termo Necessidades Educativas Especiais (NEE)1 surge pela primeira vez no 
Relatório Warnock (1978), no Reino Unido, inspirando, mais tarde, a nova Lei de Educação 
desse país. O conceito veiculado pelo termo NEE declara que a criança com necessidades 
educativas especiais é aquela que necessita de educação especial e esta necessidade advém 
de alguma dificuldade de aprendizagem que requeira uma medida educativa especial. 

Não é possível compreender a Educação Especial de hoje, aquela a que assistimos 
todos os dias nas nossas escolas, sem conhecer a sua história, contextualizando-a nos 
                                                           
1
 A partir daqui o termo necessidades educativas especiais será abreviado para a sigla NEE.  



períodos que a caracterizam. Na realidade, as respostas dadas às crianças com NEE e, entre 
elas, às crianças com deficiência, tiveram na sua base diferentes movimentos: a segregação, 
a integração e, mais recentemente, a inclusão. 

A segregação é “o nome pelo qual ficou conhecido o primeiro movimento de 
atendimento educativo aos indivíduos com incapacidade. (…) este movimento promovia 
uma organização de serviços e estruturas de apoio, mediante as quais o ensino era 
exclusivamente assegurado por professores especializados em espaços separados” (Ferreira, 
2007, p. 21). As grandes transformações sociais e de mentalidades, operadas na segunda 
metade do século XX, são o grande passo para a criação da igualdade de oportunidades 
educativas para crianças com NEE na escola regular. 

Se, inicialmente, as crianças e jovens deficientes estavam ao cuidado das respectivas 
famílias ou em instituições de tipo asilar, sem preocupações educativas, com a noção de 
educação obrigatória e com a definição legal do seu papel, esta situação é alterada. Surgem 
estruturas de Educação Especial com preocupações, não só assistenciais, mas também 
educativas, que tentavam dar respostas específicas às necessidades particulares destes 
educandos. 
 A integração pode definir-se como o “processo através do qual as crianças 
consideradas com necessidades educativas especiais são apoiadas individualmente, de 
forma a poderem participar no programa vigente – inalterado – da escola” (Costa, 1999, p. 
28). A integração é o resultado de um vasto conjunto de modificações no contexto social, 
jurídico e educacional da época (segunda metade do séc. XX), reflectindo a filosofia de 
normalização emergente. A vontade de colocar o aluno com necessidades educativas 
especiais em situação igual à do seu companheiro dito “normal”, levou à sua inserção em 
classes regulares e implicou mudanças legislativas e educacionais profundas.  

Nascia, assim, a «Educação Especial», entendida como o atendimento educativo 
específico, prestado a crianças e adolescentes com NEE, no meio familiar, no jardim-de-
infância, na escola regular ou noutras estruturas em que a criança ou o adolescente 
estivessem inseridos. O movimento de integração revelou melhorias em relação ao 
movimento da segregação, na educação de crianças com NEE. Estas passaram a ter um lugar 
na escola pública e um atendimento, tanto quanto possível, adaptado às suas necessidades.  

A inclusão pode ser vista como uma “proposta educativa que pretende 
consubstanciar a simultaneidade do tempo e do espaço pedagógicos para todas as crianças, 
por forma a concretizar os ideais de educação pública obrigatória: qualidade, eficiência, 
igualdade e equidade” (Ferreira, 2007, p. 59). O conceito de inclusão surge em 1986, nos 
Estados Unidos da América, após a apresentação de um relatório. Foi Madeleine Will 
(Secretária de Estado para a Educação Especial) quem apresentou uma solução, que passava 
por uma cooperação entre professores – do ensino regular e da educação especial – que 
permitisse a análise das necessidades educativas dos alunos com problemas de 
aprendizagem e o desenvolvimento de estratégias que respondessem a essas mesmas 
necessidades (Ruela, 2001). 

Para o desenvolvimento da educação inclusiva, a Conferência Mundial Sobre 
Necessidades Educativas Especiais, organizada pela UNESCO (com o apoio do Governo de 
Espanha), em Junho de 1994, na cidade de Salamanca, foi determinante e esclarecedora. 
Esta Conferência, para além de oferecer uma perspectiva totalmente inclusiva, baseou-se na 
premissa da igualdade de oportunidades para todos os seres humanos. Assim, na escola e 
sala de aula inclusiva, é dada bastante relevância à construção de uma comunidade escolar, 
sendo esta constituída pelos professores, pais, alunos e sociedade em geral. Só deste modo 



a escola é capaz de proporcionar à criança não só um apoio a nível académico, como 
também a nível social. 

Ainda que a Inclusão seja valorizada pelo seu carácter inovador e educacionalmente 
mais justo para todos, estas apreciações permitem-nos concluir que estamos longe do ideal 
preconizado pela Declaração de Salamanca (1994), de uma escola de todos e para todos. 
Embora já largos passos tenham sido dados nesse sentido, há condicionantes internas e 
externas ao sistema educativo que criam obstáculos a todo este processo. Factores como a 
formação de professores, os recursos materiais e humanos, a sensibilização dos pares para a 
diferença, entre outras, devem ser repensados e melhorados, tendo em vista a promoção 
das condições escolares de todos os alunos, nomeadamente dos alunos diferentes.                                                                                         

 
Os pares e a diferença  
 
 Os olhos bem abertos, uma sede de aprender, a energia que salta e ressalta para fora 
das quatro paredes da sala de aula, os amigos… O que vamos aprender? Ao que vamos 
brincar no recreio? Sou da tua equipa! – Este poderá ser o retrato de uma criança em idade 
escolar. A motivação para aprender coisas novas e a sede de brincar com os amigos da 
escola são comuns a quase todas as crianças em idade escolar. As crianças, através do 
contacto com os seus pares, “desenvolvem competências necessárias para a sociabilidade e 
intimidade, intensificam relações sociais e adquirem um sentimento de pertença. Estão 
motivadas para a realização e atingem um sentido de identidade. Aprendem competências 
de liderança, comunicação, cooperação, papéis e regras” (Papalia et al., 2001, p. 484). 

Aplicando o conteúdo do parágrafo acima citado sobre as crianças, em geral, às 
crianças diferentes, em particular, é fácil perceber todas as vantagens que a escola inclusiva 
promove nos alunos com características especiais. Se para todas as crianças é importante o 
crescer em sociedade e o desenvolvimento das competências com os pares na escola, para 
os alunos diferentes essa importância ganha uma dimensão ainda maior. Existem 
competências que, e por muito que os adultos insistam no processo de 
ensino/aprendizagem, elas só desenvolverão no contacto com os colegas. São disso 
exemplo: a sociabilização, o sentido de identidade e a cooperação. 
 Para a criança diferente, mais do que aprender conteúdos académicos é fundamental 
a sua relação com os seus pares, na sala de aula e no exterior. Para todos, em geral, as 
interacções com os seus pares ajudam a viver em sociedade, a cumprir regras, a saber 
respeitar o outro, em suma, a formar-se enquanto individuo pertencente a um 
grupo/comunidade, que é a escola. Para o aluno diferente, em particular, as interacções com 
os seus semelhantes sem deficiência, ajudam-no a ultrapassar barreiras impostas pelas 
limitações que possui e permitem-lhe desenvolver competências linguísticas, sociais, 
emocionais e até académicas. Este facto é sustentado por Laws e Kelly (2005), ao referirem 
que compreender e fomentar uma boa relação entre pares é crucial para assegurar o 
sucesso da inclusão das crianças com deficiência na escola e para auxiliar o seu 
desenvolvimento social e emocional.  

Para muitos dos investigadores, uma das principais mais-valias da inclusão das 
crianças especiais é a interacção entre a criança diferente e os seus pares sem deficiência, 
bem como a criação de laços afectivos entre estas. Para Bénard da Costa (1994) e Shea e 
Bauer (1994), referidos por Ruela (2001), o trabalho num ambiente de cooperação entre 
pares e a partilha de responsabilidades entre crianças com e sem deficiência, fazem parte 
dos aspectos fundamentais da inclusão. Então, esta interacção/cooperação e partilha, sendo 



positiva, trará progressos e aquisições à criança diferente, ao nível pedagógico, social, 
afectivo e da auto-estima. Papalia e colegas (2001) fundamentam este facto, defendendo 
que fazer coisas com os pares beneficia as crianças de múltiplas maneiras, nomeadamente 
ao nível do desenvolvimento da linguagem e da literacia, bem como, da compreensão e 
controlo emocionais. 

Segundo Stainback e Stainback (1990, citados por Ferreira 2007), uma das razões 
para a adopção de práticas inclusivas é proporcionar a cada aluno a oportunidade de 
aprender a viver e a trabalhar com os seus pares, enquadrados no seu contexto. Ainda que 
concordemos com esta afirmação em tudo o que preconiza, temos consciência de esta 
oportunidade não é fácil de criar, com todas as condições necessárias, e nem sempre 
corresponde às expectativas daqueles com responsabilidades ao nível da intervenção. Para a 
criança diferente, aprender a viver e a trabalhar com os seus pares, dependerá das 
experiências e actividades que o professor propõe, da capacidade dos pares para se 
adaptarem às características das crianças diferentes e das próprias relações e interacções 
que se criam entre a criança especial e a comunidade escolar que está a sua volta. 

Contudo, realçamos que as diferenças individuais são incontornáveis e que, por isso, 
as crianças diferentes também assumem posturas, comportamentos e revelam 
personalidades distintas, consoante o seu grau de limitação e o tipo de deficiência que têm 
associada.  
 A aceitação através do apoio, poderá, no entanto, estar associada ao que Odom 
(2007) refere como ‘dependência percepcionada’, isto é, os pares têm tendência a tratar a 
criança diferente como bebé ou incapaz. Este facto faz com que muitas das interacções que 
se estabelecem entre as crianças ditas normais e os seus pares diferentes tenham por base a 
prestação de cuidados (o auxílio) e não a amizade. Esta ideia é também reforçada por 
Correia (2003), quando este autor afirma que “numa classe regular, os alunos sem NEE 
interagem quase obrigatoriamente com os alunos com NEE, muitas vezes severas, em 
actividades várias, muitas delas de ajuda (por exemplo, movimentando-os ao longo da sala, 
indo buscar-lhe materiais). Isto não significa que exista amizade entre eles, uma vez que em 
muitos casos os alunos com NEE são tratados de uma forma paternalista” (p. 35). 

Alguns teóricos afirmam que as atitudes das crianças ditas normais para com os seus 
pares diferentes, dependem do que elas sabem e compreendem sobre a deficiência, bem 
como das percepções e expectativas dos pais e professores sobre a mesma. Um ambiente 
em que a deficiência é tratada positivamente desperta na criança atitudes positivas face aos 
seus pares diferentes, favorecendo, assim, a criação de laços de amizade entre eles.  

Também os pais e familiares das crianças diferentes assumem como prioritárias, no 
desenvolvimento das suas crianças, as relações de amizade que elas estabelecem com os 
seus pares, sendo este o principal veículo de ensino/aprendizagem, quer a nível de 
conteúdos sociais e funcionais, quer a nível de conteúdos académicos. Neste sentido, 
também a participação dos pais nas actividades escolares e a amizade entre os pais dos 
colegas de escola poderá ajudar a promover as interacções entre pares. 

Em suma, os pares têm tendência a rejeitar socialmente o colega diferente, quer seja 
devido às suas características pessoais, quer porque receiam o ‘desconhecido’ e não sabem 
como lidar com a diferença. Neste domínio, as percepções positivas sobre a deficiência que 
os professores veiculam nas aulas e os familiares transmitem em casa ajudam a criança a ter 
atitudes positivas com os seus pares diferentes, permitindo deste modo a criação de laços 
de amizade entre a criança especial e os seus colegas. Uma inclusão de sucesso é conseguida 



quando a criança diferente estabelece relações de amizade com os seus pares, se sente 
parte de um grupo e é por ele verdadeiramente aceite. 
 
 
Metodologia: Amostra e Instrumentos de Recolha de Dados 
 
 O estudo por nós desenvolvido teve como objectivo conhecer a percepção que os 
alunos sem NEE têm acerca dos seus pares diferentes (com deficiência) numa escola 
inclusiva do 1º ciclo do ensino básico. A presente investigação é do tipo não experimental e 
descritivo, tendo os dados sido recolhidos através de técnicas estruturadas, como o 
questionário e a entrevista. Tratando-se de uma pesquisa de natureza descritiva, não foram 
formuladas hipóteses iniciais, já que a nossa pretensão passava sobretudo por fazer um 
levantamento das respostas das crianças inquiridas.  
  A amostra foi constituída por duas turmas do 1º ciclo, que integravam crianças com 
multideficiência, da Escola Básica do Primeiro Ciclo do Forte da Casa, do concelho de Vila 
Franca de Xira, na qual existe uma Unidade Especializada de Multideficiência. A escolha da 
escola baseou-se no facto de esta reunir as condições necessárias para o desenvolvimento 
do nosso trabalho de pesquisa e de a primeira autora ter exercido funções como docente de 
Educação Especial nessa mesma escola, no ano lectivo anterior ao da recolha de dados.  
 A amostra da nossa investigação caracteriza-se por ser não probabilística e pensada, 
isto é, as turmas em estudo foram seleccionadas propositadamente em virtude das suas 
características. A escolha deste tipo de amostragem ficou a dever-se ao facto de 
pretendermos turmas em que os alunos da Unidade Especializada em Multideficiência 
estivessem incluídos e, também, a de querermos duas faixas etárias diferentes. Assim, a 
nossa amostra era composta por duas turmas, que incluíam alunos multideficientes, sendo 
uma turma do primeiro ano e outra do terceiro.  Dada a natureza da problemática 
severa/profunda das crianças diferentes incluídas nas turmas em estudo, estas não foram 
inquiridas na aplicação dos instrumentos. Assim, o número total de participantes na nossa 
investigação é de 31 crianças. Os dados foram recolhidos durante o ano lectivo 2007/2008. 
 Para a realização deste estudo foram utilizados como instrumentos um teste 
sociométrico e um questionário com uma escala de respostas constituída por sorrisos, 
construída num formato de Likert. Em relação ao primeiro, nos estudos sociométricos, as 
escolhas de uma criança indicam a preferência dos outros em relação a ela, sendo as 
escolhas recíprocas indicadoras de amizade (Hall & McGregor, 2000). Devido ao facto de os 
testes sociométricos serem utilizados como indicadores de relações de amizade, pareceu-
nos pertinente começar pela sua aplicação. Com a aplicação deste teste, podemos 
facilmente observar se os alunos diferentes em estudo (alunos da sala UEM) são escolhidos 
pelos seus pares para alguma das situações que lhes são propostas. Esta escolha, a 
acontecer, indica que a inclusão permite o estabelecimento de relações afectivas entre 
crianças diferentes e os seus pares.  

O segundo instrumento aplicado foi um questionário que para além de perguntas de 
resposta fechada, incluía também perguntas abertas. A resposta a este questionário era feita 
através de uma escala de sorrisos que assumiu um formato de Likert, em cinco partes (ver 
figura 1 e 2), através da qual se traduzia uma gradação de sentimentos de muito feliz (5) a 
muito, muito triste (1). 

 
 



 

 

 

Muito Feliz                          Contente                          Nem contente/nem triste                             Triste                           Muito, muito triste 

 
 

Figura 1 - Escala de sorrisos – versão para menino 
 

 

 

 

Muito Feliz                          Contente                          Nem contente/nem triste                             Triste                           Muito, muito triste 

 

Figura 2 - Escala de sorrisos – versão para menina 

 

As perguntas do questionário revelam-nos as perspectivas das crianças e a sua relação 
com os seus pares, demonstrando as diferenças na descrição das interacções entre os 
colegas com e sem deficiência. Segundo Hall e McGregor (2000), é importante perceber se, 
na descrição das interacções com os pares, as crianças reforçam a ideia de amizade entre 
elas e se utilizam adjectivos positivos para as descrever.  

Ambos os instrumentos foram construídos no âmbito deste trabalho e previamente 
submetidos a um estudo piloto para afinar as suas características. Os sorrisos utilizados na 
escala de Likert (segundo instrumento) resultaram de desenhos feitos, a nosso pedido, por 
crianças da mesma idade das que participaram nesta investigação. 
 
 
 Resultados 
 
 Para a aplicação dos instrumentos, optámos por realizar inicialmente uma actividade 
lúdica – a árvore dos amigos – a fim de permitir às crianças um primeiro contacto com a 
investigadora, potenciando o estabelecimento de uma relação de confiança e, assim, reduzir 
o impacto que a presença de uma pessoa estranha pudesse ter nos resultados obtidos. Num 
segundo momento, foram então aplicados os instrumentos do estudo. Primeiro, o teste 
sociométrico e, em seguida, o questionário com escala de sorrisos. Para registo das 
respostas dadas ao questionário, foi elaborada uma grelha de respostas. 
 Sendo que o objectivo central do nosso estudo consistia em, conhecer a percepção 
dos alunos diferentes pelos seus pares nas escolas inclusivas, decidimos escolher como 
primeiro instrumento de recolha de dados, o teste sociométrico.   

O teste que aplicámos propunha à criança a escolha de três colegas distintos da sua 
turma, em três situações distintas (sala de aula, recreio e actividade fora do âmbito escolar – 
festa de aniversário). Refira-se que nas Figuras 3 e 4, as crianças identificadas com iniciais 
são crianças diferentes (criança R; criança F; Criança S). 



 Ao consultar os sociogramas de grupo da turma A e da turma B, percebemos 
facilmente que as crianças diferentes integradas nestas turmas (o F. e o R. na turma A e a S. 
na turma B) têm um índice de posição sociométrica igual a zero. Este facto leva-nos a 
concluir que os alunos em causa não fazem parte das preferências dos seus pares na turma 
(perante as situações idealizadas que lhes colocámos). Ao aprofundarmos esta posição 
sociométrica, podemos ainda observar que as relações de amizade entre os pares e as 
crianças diferentes não estarão muito desenvolvidas. Isto porque, ao contrário dos seus 
pares, das duas turmas, que foram escolhidos por algum dos seus colegas, as crianças 
diferentes, como dissemos, nunca foram escolhidas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para analisar as respostas ao questionário de sorrisos, foram feitas análises estatísticas 
descritivas às questões fechadas e recorreu-se à análise de conteúdo para as perguntas 
abertas. Esta técnica consiste na decomposição da mensagem ou discurso em pequenas 
unidades com significado, sendo estas unidades posteriormente organizadas em categorias, 
o que nos permite compreender com mais profundidade o sistema de representações de 
pessoas ou grupos (Amado, 2000). Passamos, então, a descrever as respostas obtidas nas 
duas turmas, organizadas em função das questões colocadas às crianças. 

Em relação à primeira questão, que lhes perguntava como é que se sentiam em 
relação aos colegas “diferentes” que estudam lá na escola, registámos as seguintes 
respostas: 7 (22,6%) sentiam-se muito felizes com os colegas “diferentes” que estudavam na 
escola com eles; a maioria dos alunos, 14 (45,2%), respondeu que se sentia contente com 
estes mesmos colegas; 6 (19,4%) revelaram não se sentir nem contentes/nem tristes; 2 
(6,4%) alunos disseram sentir-se tristes em relação ao mesmo assunto; 2 (6,4%) expressaram 
estar muito, muito tristes face aos alunos diferentes presentes na escola. 

As respostas a esta questão foram indicadoras de que a maioria dos colegas, ou seja, 
dois terços do total da amostra, disse sentir-se muito feliz ou contente com a presença dos 
seus pares “diferentes” na escola. No entanto, o facto de um terço dos alunos se mostrar 
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indiferente ou mesmo triste e muito triste com esta presença revelou-nos que a mesma (a 
parte física da inclusão) não parecia ser tão consensual quanto poderíamos acreditar.  

No que concerne à segunda questão – Se fosses um desses meninos “especiais” como 
te sentias na tua sala de aula? – podemos observar as respostas esquematizadas no gráfico 
1. Se agruparmos os sentimentos positivos (muito feliz e contente) e os sentimentos 
negativos (triste e muito, muito triste), constatamos que a maioria dos alunos (n=18; 58%) 
demonstra, face a esta pergunta, um sentimento negativo. Foram 11 os alunos (35,5%) que 
revelaram sentimentos positivos em relação à forma como se sentiriam se fossem um dos 
meninos “especiais” na sua sala de aula. Apenas 2 (6,5%) afirmaram que não se sentiriam 
contentes/nem tristes nessa situação.  

As opções dos alunos mostraram-nos que, na sua maioria (58%), se sentiriam tristes 
ou muito tristes se fossem um desses meninos especiais. Essas escolhas aparecem 
preferencialmente associadas às limitações da deficiência e seguidamente às reacções dos 
outros, tal como exemplificam os seguintes testemunhos “porque era diferente dos outros e 
não sabia nada”, e “porque é triste ser deficiente”. 

Estes resultados podem levar-nos a concluir que grande parte das crianças inquiridas, 
ao projectar-se na situação dos colegas diferentes, não se sentiria bem na sua sala de aula, 
“porque os deficientes não conseguem fazer o mesmo que os outros”. Este facto poderá 
indicar-nos que estas crianças possuem a percepção que os seus pares diferentes não se 
sentem contentes na sala de aula, “porque não queria que os meus colegas gozassem 
comigo”.  

É de realçar que nesta pergunta ser rapaz ou rapariga parece ter alguma influência 
nas escolhas dos alunos pertencentes à nossa amostra, já que apenas crianças do sexo 
feminino manifestaram sentimentos positivos face à situação apresentada. Este facto 
poderá dever-se a uma maior aceitação da deficiência por parte das meninas, “porque eu 
posso ser deficiente e ter amigos que gostam de mim”. 

 

 
A terceira pergunta do questionário de sorrisos inquiria as crianças sobre a forma  

como se sentiam quando os colegas diferentes vinham para a sala de aula. Nesta sequência, 
as suas respostas foram as que passamos a apresentar: a grande maioria dos alunos, 21 
(67,7%), afirmou ficar contente quando os seus colegas diferentes iam para a sua sala de 
aula; 7 (22,6%) disseram que ficavam muito felizes; 2 alunos não expressam qualquer 
sentimento face à situação apresentada; 1 dos alunos diz ficar triste; nenhuma das crianças 
inquiridas revelou sentir-se muito, muito triste quando os colegas diferentes frequentam a 
sua sala.  

 

Gráfico 1 - Sentimentos revelados em resposta à questão 2: Se fosses um desses 
meninos “especiais” como te sentias na tua sala de aula? 
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Quando questionados acerca da possibilidade de terem mais colegas diferentes na 
sua turma (pergunta 4), as opiniões dividiram-se entre os alunos inquiridos, tal como pode 
observar-se esquematicamente no gráfico 2. 

 

 
 

Gráfico 2 - Respostas à questão 4: Se tivesses mais colegas diferentes como te sentiras na tua turma? 
 

Estes dados revelam que a presença de crianças diferentes na sala de aula está longe 
de ser consensual para todos os alunos. Pensamos que este facto poderá estar relacionado 
com a escassa informação fornecida, com a não desmistificação da problemática da 
deficiência e as suas limitações. Este esclarecimento poderia ser feito através de conversas 
informais, debates, assembleias de turma, por parte dos docentes titulares de turma e de 
educação especial, e da comunidade escolar em geral. Se as crianças fossem sensibilizadas 
por estes meios (conversas, assembleias de turma, etc.) para lidar com a diferença dos seus 
pares, se fossem capazes de reconhecer que embora com mais ou menos limitações, estes 
também possuem muitas capacidades, talvez conseguissem olhar para o outro diferente 
com outros olhos, através de uma perspectiva mais inclusiva, que não se remete só ao 
auxilio prestado mas também à valorização e estimulação das capacidades próprias da 
criança especial. Este facto contribuiria, sem dúvida, para que as crianças aceitassem sem 
possíveis reticências a entrada de crianças diferentes na sua turma.  

No que concerne à criação de laços de amizade com os pares diferentes, aspecto este 
que era focado na pergunta cinco – E se um dos teus colegas diferentes quisesse ser o teu 
melhor amigo como te sentirias? – há quase unanimidade (90,3%) na receptividade a esta 
pergunta, tal como é possível observar no gráfico 3. Isto parece mostrar-nos que as crianças 
que frequentam as escolas inclusivas estão receptivas à criação de laços de amizade com a 
criança diferente. No entanto, este dado contrasta com os dados obtidos pelo teste 
sociométrico, anteriormente referidos, em que nenhum dos inquiridos revelou preferências 
por um colega especial. Tal facto poderá ser explicado, devido ao pouco tempo de 
permanência nas turmas, dos alunos diferentes incluídos que constituem a nossa amostra. 
Estes alunos apenas passam algumas horas ou uma parte do período escolar diário na sala 
de aula regular, sendo que no restante tempo (devido às condicionantes derivadas da 
multideficiência, de que são portadores) estão na sala de UEM. Como é óbvio, esta 
circunstância poderá dificultar a criação de laços de amizade entre estes e os seus pares 
ditos normais. Talvez esta seja uma das razões pelas quais os alunos diferentes não foram 
incluídos nas preferências evidenciadas no teste sociométrico, embora se tenha concluído 
que os seus colegas de turma estão receptivos à criação de laços de amizade com a criança 
diferente em geral.  
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Gráfico 3 – Respostas à questão 5: E se um dos teus colegas diferentes quisesse ser o teu melhor 
amigo como te sentirias? 

 Ter um colega diferente como colega de carteira é algo bem acolhido pela nossa 
amostra, já que dois terços dos alunos revelaram sentimentos positivos face à sexta questão 
colocada: Como te sentirias se tivesses como colega de carteira um menino diferente?  
 A receptividade em formar laços de amizade com a criança diferente e de acolher 
com agrado a ideia de conviver com a inclusão na cadeira do lado, partilhando a sua carteira, 
são fortes indicadores de que a inclusão é bem acolhida pelos alunos do primeiro ciclo. Este 
dado torna-se ainda mais evidente quando observamos as respostas à pergunta sete (ver 
gráfico 4): Como te sentias se o professor te pedisse para ajudar o teu colega nas tarefas que 
ele lhe pede para fazer?, e concluímos que 81% das crianças que participaram no nosso 
estudo ficariam contentes ou mesmo muito felizes  em ajudar o seu colega diferente. 
 

 
 

Gráfico 4 - Respostas à questão 7: Como te sentias se o professor te pedisse para ajudar o teu colega 
nas tarefas que ele lhe pede para fazer? 

 

Vejamos agora as respostas dadas pelas crianças à oitava questão, esquematizadas 
no gráfico 5: Como te sentes quando o professor dedica mais tempo aos meninos diferentes 
do que aos outros? Se agruparmos as afirmações proferidas em sentimentos positivos, 
negativos e indiferentes, facilmente percebemos que os sentimentos dominantes são os 
negativos. Foram 23 (74,2%) os alunos que expressaram sentimentos negativos, 5 (16,1%) 
revelaram-se indiferentes à situação apresentada e apenas 3 (9,7%) se mostraram contentes 
na eventualidade de a professora dedicar mais tempo aos seus colegas diferentes 
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Gráfico 5 - Respostas à questão 8: Como te sentes quando o professor dedica mais tempo aos 
meninos diferentes do que aos outros? 

 

 Neste aspecto em concreto, o cenário favorável face à inclusão e à aceitação dos 
colegas diferentes afigura-se-nos drasticamente alterado, quando as crianças são levadas a 
reflectir sobre o tempo que o professor dedica aos meninos especiais, em detrimento deles 
próprios e dos seus colegas. Como pode ver-se no gráfico 5, aqui os sentimentos negativos 
predominam nas percepções dos alunos. Se associarmos os resultados da pergunta sete e da 
pergunta oito, podemos inferir que as crianças gostam de ajudar os seus colegas diferentes, 
mas sentem-se tristes quando esta ajuda, que implica tempo e apoio individualizado, é dada 
pelo professor, o que tende a reduzir a disponibilidade deste para eles próprios (crianças 
sem NEE). 

A nona questão perguntava às crianças como é que, em seu entender, os meninos 
diferentes se sentiam quando estavam sentados na sala de aula, pedindo-lhe ainda para 
justificarem a sua resposta. As opiniões obtidas encontram-se representadas no gráfico 6. 
 

 
 

Gráfico 6 - Respostas à nona questão: Como achas que os meninos diferentes se sentem quando 
estão sentados na sala de aula? 

 

Face à questão colocada, grande parte dos alunos, 18 (58%), acham que os seus 
colegas diferentes se sentem contentes na sala de aula; porém, 8 (25,8%) pensam que estes 
se sentem tristes; 3 (9,7%) julgam que os seus pares diferentes nem se sentem 
contentes/nem tristes; 1 criança (3,2%) afirma que eles se sentem muito felizes e, ao 
contrário desta, outra criança (3,2%) julga que os colegas diferentes se sentem muito, muito 
tristes (ver gráfico 6). 
  As respostas dadas pelas crianças para justificarem a sua opinião acerca dos que lhes 
foi perguntado foram, posteriormente, agrupadas em três categorias de resposta: 1) não 
sabe; 2) resposta relacionada com as limitações da deficiência; e 3) resposta relacionada 
com as reacções dos outros. Partindo desta organização da informação, observámos que: 
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× Todos os alunos que participaram no nosso estudo apresentaram um motivo para a 

sua resposta, não havendo quem afirmasse não saber o porquê daquilo que pensava. 
× A menina que respondeu que os colegas diferentes se sentem muito felizes na sua 

sala de aula, justificou a sua resposta dizendo que “porque gostam de fazer trabalhos 
diferentes…”. 

× Os dezoito alunos que afirmaram que os seus colegas se sentiam contentes 
justificaram a sua resposta, quer com base nas limitações da deficiência, quer nas 
reacções dos outros. São disto exemplo as seguintes afirmações:  

- Limitações da deficiência (5 alunos) – “porque eles gostam de estar com 
pessoas normais”; “porque gostam de nos ver;… 
- Reacções dos outros (13 alunos) – “porque eles assim têm mais amigos”; 
“porque têm ajuda; “porque estão ao pé de meninos parecidos com eles”; porque 
a professora deixa-os fazer coisas e brincar”,”porque brincam com os outros 
meninos (só que alguns meninos têm medo da S.”… 

× Que os colegas não se sentem nem contentes/nem tristes, foi a opinião de três 
alunos. Duas das respostas estão relacionadas com as limitações da deficiência, tal 
como o exemplo seguinte demonstra “porque não podem fazer barulho, podem só 
portar-se bem”. A outra resposta prende-se com as reacções dos outros, “porque são 
amigos mas gozam com eles”.  

× Para as oito respostas onde é referido que os pares diferentes se sentiam tristes na 
sua sala de aula, temos como exemplo das justificações dadas pelas crianças, as 
seguintes afirmações: 

- Limitações da deficiência (6 alunos) – “porque não sabem nada”; “porque 
acham que deviam ser como nós”; porque eles são diferentes de mim”;”porque 
não sabem ler, não conseguem ouvir e isso”;… 
- Reacções dos outros (2 alunos) – ““porque os colegas às vezes gozam e eles 
ficam tristes”; “porque as pessoas não lhes ligam”;… 

× Apenas uma menina achou que os colegas se sentiam muito, muito tristes na sala de 
aula e justificou a sua resposta dizendo “ porque eles portam-se mal”. 
 

 Quando descreviam os sentimentos da criança diferente na sala de aula, os 
resultados opõem-se aos da questão dois, em que era pedido que se projectassem nos seus 
pares diferentes na sala de aula. Ou seja, a grande maioria (61,2%) da nossa amostra 
manifestou a percepção de que os seus colegas especiais se sentiam bem na sala de aula. 
Este facto torna-se ainda mais salutar no que à inclusão diz respeito, já que as respostas 
positivas dadas pelos alunos prendiam-se fundamentalmente com as reacções dos outros, 
como podemos constatar pelas seguintes afirmações “porque eles assim têm mais amigos”e 
“porque estão connosco e nós até brincamos com eles”. 
 No entanto, estes dados não são muito lineares, uma vez que algumas crianças não 
têm uma visão tão positiva da inclusão como seria desejável, afirmando que os seus colegas 
se sentiam tristes na sala de aula porque “não sabem nada”, “porque as pessoas não lhes 
ligam”, “porque têm saudades da professora deles (professora da sala de UEM), “porque 
acham que deviam ser como nós” e “porque são amigos mas gozam com eles”. 
 Não se sentem nem contentes/nem tristes porque não podem fazer barulho, podem 
só portar-se bem”, “eles portam-se muito mal”, “sentem-se tristes porque choram”, “alguns 
meninos têm medo da S.”. Afirmações como estas vão ao encontro dos resultados do 
sociograma e da possível explicação dada por Papalia e colegas (2001), segundo os quais as 



crianças em idade escolar têm tendência para rejeitar os pares intrusivos/agressivos e para 
ignorar os tímidos e hesitantes ao contacto.  
 À semelhança do que sucedeu na pergunta dois, em que pedíamos às crianças para 
se projectarem no seu colega diferente na sala de aula, na pergunta dez solicitámos que se 
colocassem na situação de serem uma criança diferente no recreio da escola. Mais uma vez, 
a maioria dos inquiridos optou por sentimentos negativos (triste e muito, muito triste) na 
resposta à pergunta colocada, se fosses um colega especial como te sentias no recreio?. Em 
nosso entender, esta escolha esteve fundamentalmente relacionada com as reacções dos 
colegas ditos normais, “porque ninguém brincava comigo”, “podiam-me gozar, chamar, 
nomes”, “porque não podia ir para o campo para não levar com a bola de propósito na 
cara”, “não tinha ninguém para brincar porque era deficiente”. As afirmações que acabámos 
de transcrever poderão indicar-nos que, para além da maioria da nossa amostra não lidar 
bem com a deficiência, quando representada na própria pessoa, as crianças em questão 
poderão estar inseridas no estádio da moralidade heterónoma (de coacção), segundo Piaget. 
Este estádio é caracterizado pelos juízos rígidos e simplistas que a criança formula; “porque 
gozavam comigo como gozam com os outros, “porque eu não gosto dos meninos da UEM”. 
 Contudo, algumas das justificações que nos foram fornecidas nesta pergunta 
também nos permitem constatar que algumas das crianças inquiridas já se encontram no 
estádio da moralidade autónoma (de cooperação), que se caracteriza por juízos flexíveis e 
ténues, podendo ocorrer a formulação de um código moral pessoal, “porque algumas 
pessoas têm nojo dos deficientes, mas eu sei que são como os outros”, “porque todos somos 
iguais”. 

Na resposta à décima questão – Se fosses um colega especial como te sentias no 
recreio? Porquê? –, as respostas voltaram a agrupar-se em função das categorias atrás 
referidas, tal como é possível observar no gráfico 7. 
 

 

Gráfico 7 - Respostas à décima questão: Se fosses um desses colegas especiais como te sentias no 
recreio? Porquê? 

 

A categoria ‘reacções dos outros’ foi a mais utilizada nas justificações dadas pela nossa 
amostra; 19 (61,3%) atribuíram a causa do sentimento escolhido na primeira parte da 
pergunta às reacções dos outros; apenas 4 (13%) apresentaram as suas justificações com 
base em aspectos ligados às limitações da deficiência e 8 alunos (25,8%) mencionaram 
outras causas para explicar a sua escolha (ver gráfico 7). 
 A maioria dos alunos afirma que se sentiria triste ou muito, muito triste no recreio se 
fosse um colega especial. Ainda assim, se olharmos atentamente para as justificações dadas, 
elas deixam perceber a percepção dos alunos perante a deficiência dos seus pares (não 
brincam como nós”, podem brincar a algumas coisas comigo mas a outras não”, “eles 
brincam de outra forma”), mostrando-nos que estas crianças vêem o outro com limitações 
incapacitantes, até mesmo para as brincadeiras de recreio, o que já vai ao encontro do 
sentimento maioritariamente manifestado nos resultados da pergunta anterior. 

Outras causas; 
25,80% 

Limitações da 
deficiência; 13% 

Reacções dos 
outros; 61,30% 



As respostas dadas pela nossa amostra à questão onze do nosso questionário, Como 
achas que os meninos diferentes se sentem a brincar com os outros como tu?, permitiram-
nos tirar as seguintes conclusões: a maioria das crianças inquiridas, 21 (67,7%), achavam que 
os meninos diferentes se sentiam contentes a brincar com meninos como eles; 4 (12,9%) 
alunos são da opinião de que eles se sentiam muito felizes; 2 (6,4%) alunos pensam que eles 
nem se sentem contentes, nem tristes; os restantes 4 alunos (12,9%), dos trinta e um que 
compõem a nossa amostra, julgam ser a tristeza o sentimento dos colegas diferentes na 
situação apresentada. 

Os porquês destas respostas, à semelhança da questão anterior, foram agrupados nas 
três categorias já mencionadas: 1) aspectos relacionados com as limitações da deficiência; 2) 
aspectos que se prendem com as reacções dos outros; e 3) outras causas. Da leitura dos 
dados respectivos, podemos afirmar que: 

× As quatro meninas que afirmaram que os colegas se sentem muito felizes a brincar 
com os colegas como elas, justificaram a sua escolha tendo em conta as reacções dos 
outros (duas meninas) e outras causas (as restantes duas). Exemplos dessas 
justificações são: 

- Reacções dos outros (duas meninas ) – “porque podem aprender as coisas 
connosco”. 

- Outras causas (uma criança) – “porque gostam de brincar comigo”. 
 

× O sorriso correspondente ao sentimento contente, que reuniu a grande maioria das 
escolhas da nossa amostra (vinte e um alunos), teve várias explicações associadas à 
sua escolha, abrangendo as três categorias acima designadas: limitações da 
deficiência (5 crianças); reacções dos outros (7 crianças); outras causas (9 crianças). 
Delas são exemplos: 

- Limitações da deficiência (5 crianças) – “porque eles vão ser como nós 
quando ficarem bons”; ”porque eles brincam sempre com os mesmos meninos 
deficientes e faz bem brincar com outros”; 

- Reacções dos outros (sete crianças ) – “porque assim brincam com alguém 
normal”; “porque têm amigos para brincar”;”porque como eu fico feliz eles 
também têm que estar. Não gosto de ver meninos a chorar”; 

- Outras causas (nove crianças) – “eu gosto muito de deficientes”; “porque se 
divertem”; “porque esses meninos gostam de pessoas normais”. 

 
× Os dois alunos que afirmaram que os seus colegas diferentes não se sentem nem 

contentes/nem tristes estruturaram as suas razões com base nas limitações da 
deficiência, isto é, afirmaram que: “não brincam como nós”; “porque podem brincar a 
algumas coisas comigo mas a outras não”. 
 

× As quatro escolhas do sorriso correspondente ao sentimento de tristeza foram 
justificadas relacionando esse sentimento com as limitações da deficiência (duas 
crianças), e com as reacções dos outros (igualmente duas crianças). Exemplo da 
justificação dessas escolhas são:  

- Limitações da deficiência (duas crianças) – “porque não podem brincar como 
eu”. 

- Reacções dos outros (duas crianças ) – “porque podem não gostar de mim ou 
não querer brincar comigo e eu também não”.  



Em conclusão, percebemos que mais de dois terços das crianças que colaboraram no 
nosso estudo pensam que os seus pares diferentes se sentem contentes ou mesmo muito 
felizes a brincarem com colegas como eles. As justificações dadas para estes sentimentos 
positivos são, contudo, divergentes e englobam razões, tais como:”porque eles brincam 
sempre com os mesmos meninos deficientes e faz bem brincar com os outros”, “porque assim 
brincam com alguém normal”. 

No que concerne às respostas dadas à décima segunda questão – Na tua opinião os 
meninos diferentes deveriam estar na mesma escola do que os outros meninos? –, optámos 
por organizá-las em função de três alternativas de resposta ao dispor dos alunos das duas 
turmas, isto é, sim, não e não sei. Os resultados estão resumidos no quadro 1.  
 

 

 

 

 

Quadro 1. Respostas à décima segunda questão: Na tua opinião os meninos diferentes deveriam 
estar na mesma escola do que os outros meninos? 

 
 

Observando o quadro 1, constatamos que a grande maioria dos alunos, 22 (70,9%), 
pensa que os meninos diferentes deveriam estar na mesma escola dos outros meninos. No 
entanto, 7 (22,6%) alunos têm uma opinião contrária e pensam que as crianças diferentes 
não deveriam frequentar a mesma escola que os outros meninos. Apenas 2 (6,4%) alunos 
afirmaram não saber se os alunos diferentes deveriam estar na mesma escola que os outros, 
justificando essa resposta (ver gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8 - Respostas à décima segunda questão: Na tua opinião os meninos diferentes deveriam 
estar na mesma escola do que os outros meninos?  

 

As justificações para as opiniões emitidas nesta questão em particular variaram 
bastante de criança para criança. As que concordam que os meninos diferentes estivessem 
na mesma escola que os outros meninos afirmaram: 
× - “Porque assim éramos muitos”; “porque nós temos que tratar bem os deficientes”; 

“porque eu até gosto deles; “porque têm que aprender”; “porque se fossemos todos 
iguais era uma seca. Os nossos amigos não tinham tempo para nós.”; “porque eu gosto 
de todos eles”; “porque a única diferença é que são deficientes”; “porque a escola é gira. 
As pessoas podem ter pena deles e ajudar”;”porque gosto de os ajudar”. 
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Sim Não Não sei

 Turma A  Turma B Total 

Sim 11 11 22 (70.9%) 

Não 1 6 7 (22,6%) 

Não sei 2 0 2 (6,4%) 



As crianças que compõem a nossa amostra e que responderam negativamente a esta 
pergunta, mencionaram as seguintes razões: 

× - “Depois podem-nos fazer mal”; “porque têm de ser tratados”; “porque não há lugar 
para eles”; “porque são muitos deficientes”; “porque deviam estar todos os diferentes 
juntos para não haver confusões”; “porque alguns meninos não se sentem bem ao serem 
diferentes dos outros”; “porque eles não sabem fazer o que nós sabemos e têm muitas 
dificuldades”. 

 
Os dois alunos que afirmaram que não sabiam o que pensar, mencionaram como 

justificação: “dependia se aprendessem ou não” e “muitos não, só poucos. Porque senão a 
escola ficava cheia de deficientes”.   
 Percebemos que os pares ditos normais são a favor da inclusão, partindo da análise 
das respostas a esta pergunta. De facto, neste assunto concreto, a maioria dos alunos 
inquiridos, 22 (70,6%) respondeu-nos afirmativamente, referindo que: “porque nós temos 
que tratar bem os deficientes”; “porque os meninos que não sabem devem aprender”; 
“porque eles têm que ter companhia de outros diferentes”; “as pessoas podem ter pena deles 
e ajudar”;”porque aqui têm a ajuda que precisam”; ”porque não podemos ser todos iguais”.  
 As respostas negativas alertaram-nos, no entanto, para o facto de existir ainda um 
trabalho de educação para a cidadania, no âmbito do qual se deverá proceder à 
desmistificação da deficiência e à promoção de valores de igualdade para todos. Esse 
trabalho deverá ser realizado nas nossas escolas com as crianças do primeiro ciclo, ou 
podendo este tipo de sensibilização começar antes, no nível pré-escolar. Respostas como as 
seguintes alertam-nos para a premência dessa actuação: “Não, depois podem-nos fazer 
mal”; “Não sei, muitos não, só poucos; “ porque senão a escola ficava cheia de deficientes”; 
“não porque eles têm que ser tratados”; “Não, porque não há lugar para eles”, “Não, porque 
deviam estar todos os diferentes juntos para não haver confusões”. 
 Em jeito de síntese e reunindo todos os dados que nos permitiram cumprir o 
objectivo inicial e que nos ajudaram a dar resposta ao problema formulado no início deste 
trabalho – conhecer a percepção dos alunos diferentes pelos seus pares nas escolas 
inclusivas – podemos afirmar que a inclusão é, de uma maneira geral, bem aceite pelos que 
convivem com ela diariamente na ‘carteira do lado’. No entanto, parece-nos que existem 
ainda arestas para limar, e que seria importante sensibilizar e formar as crianças do primeiro 
ciclo (e de outros níveis de ensino) para a promoção da cidadania e de valores de igualdade. 
Este propósito é salientado no seguinte objectivo traçado pelo Fórum Educação para a 
Cidadania2 (2008): Oferecer a todas as alunas e a todos os alunos uma base comum de 
conhecimentos, atitudes e competências, através de uma adequada educação para os 
direitos e as responsabilidades, que as/os habilite a ser agentes activa/os na eliminação dos 
mecanismos sociais que constroem e reproduzem as desigualdades e as discriminações, bem 
como valorizar as diversidades como fonte de enriquecimento humano.   

                                                           
2
  O Fórum Educação para a Cidadania foi constituído por um grupo de representantes de várias instituições 

ligadas ao mundo social, académico e cultural que se reuniram para reflectir sobre as boas práticas de 
educação para a cidadania, com o objectivo de elaborar recomendações e recursos pedagógicos que auxiliem 
as escolas a trabalhar neste sentido. Deste Fórum, que reuniu entre 2006 e 2008, surgiu em 2008, um Manual 
intitulado “Objectivos Estratégicos e Recomendações para um Plano de Acção de Educação e de Formação para 
a Cidadania”, que incluí recursos e materiais de apoio para as escolas de todos os níveis de ensino.  



Conclusões  
 

 Não há fórmulas mágicas para alcançar uma inclusão de sucesso nas nossas escolas, 
contudo, há caminhos que nos conduzem mais facilmente a esta meta. A criança diferente, 
como qualquer outra criança, necessita de se sentir física, social e emocionalmente incluída 
na sua escola, no seu mundo, sendo acolhida e acarinhada pelos pares que com ela 
convivem diariamente. 
 Um caminho que certamente nos conduzirá a um ambiente inclusivo e agradável 
para todos, passa por promover as interacções e relações de amizade entre os pares e as 
crianças diferentes. Esta é a convicção de muitos autores, aos quais fizemos referência na 
primeira parte deste trabalho e, em consequência da realização do nosso estudo, passámos 
também a partilhar desta mesma opinião.  
  Logo no inicio da nossa investigação, com a aplicação do primeiro instrumento de 
recolha de dados, o teste sociométrico, concluímos que os três alunos com multideficiência 
incluídos nas duas turmas em questão não faziam parte das preferências dos seus pares na 
turma. Este resultado leva-nos a inferir que as relações de amizade entre os pares e as 
crianças diferentes não estarão muito desenvolvidas, já que todos os alunos sem deficiência 
das duas turmas foram escolhidos por algum dos outros colegas, o mesmo não se 
verificando com as crianças diferentes. Refira-se que este dado foi corroborado pelas 
respostas obtidas através da aplicação do questionário, o que nos conduziu às conclusões 
que a seguir descrevemos.  
 Ainda que a grande maioria das crianças se sinta satisfeita com a presença dos alunos 
especiais na sua escola, um terço da amostra revela-se indiferente ou mesmo desagradada 
com este convívio com as crianças diferentes. Quando levados a projectar-se nos seus 
colegas diferentes, em contexto de sala de aula, a maioria dos inquiridos revelou 
sentimentos negativos face à deficiência, referindo que: é triste ser deficiente”; “acho que 
não devia haver deficientes”. As meninas pareceram evidenciar no nosso estudo uma maior 
aceitação da deficiência, defendendo, por exemplo, que: “eu posso ser deficiente e ter 
amigos que gostam de mim”. 
 Os pares reagem bem à vinda dos colegas diferentes para a sua sala de aula, no 
entanto, quando questionados quanto à possibilidade de terem mais colegas diferentes 
incluídos na sua turma, as opiniões já são divergentes. Este resultado parece revelar que a 
presença de crianças diferentes na sala de aula está longe de ser consensual para todos os 
alunos.   
 No que respeita à criação de laços de amizade com crianças diferentes, houve quase 
unanimidade por parte dos alunos no acolhimento da ideia, sendo que 90,3% dos inquiridos 
mostraram-se agradados com a mesma. A receptividade em formar laços de amizade com a 
criança diferente, de acolher com agrado a ideia de conviver com a inclusão na cadeira do 
lado, partilhando a sua carteira e ajudando o colega diferente nas tarefas que tem que 
executar, são fortes indicadores que a inclusão parece ser bem acolhida pelos alunos do 
primeiro ciclo. Dos resultados obtidos podemos inferir que as crianças gostam de ajudar os 
seus colegas diferentes, mas sentem-se tristes quando esta ajuda, que implica tempo e 
apoio individualizado, é dada pelo professor, que deixa assim de ter tanto tempo disponível 
para os que não são diferentes.  
 Estes dados levam-nos ao encontro das afirmações de autores como Odom (2007), 
segundo o qual, a aceitação social da criança diferente poderá estar relacionada com a 
‘dependência percepcionada’, isto é, os pares terão tendência a tratar a criança diferente 



como bebé ou incapaz. Este facto faz com que muitas das interacções que se estabelecem 
entre as crianças ditas normais e os seus pares diferentes tenham por base a prestação de 
cuidados (o auxílio) e não a amizade.  

Quando os alunos ditos normais descrevem (em função do que imaginam) os 
sentimentos da criança diferente na sala de aula, mostram ter a percepção de que os seus 
colegas especiais se sentem bem neste contexto, referindo, ainda, que se sentem contentes 
ou mesmo muito felizes a brincarem com meninos como eles. 
 Algumas das afirmações que analisámos ao longo do presente estudo indicam-nos 
que a maioria da nossa amostra não lida bem com a deficiência quando ‘representada na 
primeira pessoa’ (isto é, quando se pede à criança dita normal que se imagine como uma 
criança diferente). Estes dados remetem-nos para a hipótese de que os alunos constituintes 
da nossa amostra possam estar inseridos no estádio da moralidade heterónoma, segundo 
Piaget. Este estádio, como se disse, é caracterizado pelos juízos rígidos e simplistas que a 
criança formula. Contudo, algumas das justificações que nos foram fornecidas também nos 
permitem observar que algumas das crianças inquiridas já se encontram no estádio da 
moralidade autónoma (de cooperação), que se caracteriza por juízos flexíveis e ténues, 
podendo ocorrer a formulação de um código moral pessoal. 
 No final, percebemos que os pares ditos normais, tendem a manifestar-se a favor da 
inclusão, uma vez que ao questionarmos a nossa amostra se os meninos diferentes deveriam 
estar mesma escola do que os outros meninos?, a maioria dos alunos inquiridos (n=22; 
70,9%) responde-nos afirmativamente. 
 No entanto, as respostas negativas deverão ser vistas como um sinal de alerta para 
todos os agentes educativos (mães, pais, docentes e assistentes operacionais, entre outros). 
Existe a necessidade, em nosso entender, de se desenvolver um trabalho específico para que 
ocorra uma cada vez maior aceitação e o desenvolvimento de competências – em todas as 
pessoas – para saber lidar com a diferença. Este trabalho deverá iniciar-se nos níveis 
escolares mais básicos (pré-escolar e 1º ciclo), como forma de minimizar a exclusão física e 
social nos níveis de ensino seguintes e de assegurar um crescimento e uma aprendizagem 
com qualidade para todas as crianças. 
 Apresentadas as principais conclusões do nosso estudo, passaremos a fazer 
referência às limitações deste trabalho. Segundo Odom (2007), a avaliação de relações 
sociais deverá ser feita de forma multimodal, ou seja, deverá incluir informação recolhida 
junto dos pais/mães, educadores e colegas. No nosso estudo, apenas nos reportámos à 
consulta dos pares, o que diminui a validade das conclusões e não nos autoriza a veleidades 
de generalização dos resultados. Tratou-se sobretudo de um estudo exploratório, descritivo, 
cingido a uma instituição escolar apenas, o que apesar de tudo não lhe retira mérito. 

Alguns autores, como Hall e McGregor (2000), apontam a necessidade de se recorrer a 
vários instrumentos de avaliação no estudo das relações entre pares, referindo a pertinência 
do estudo sociométrico, das entrevistas aos pares e da observação directa das interacções 
sociais. No nosso estudo, apenas utilizámos o estudo sociométrico e entrevistas aos pares, 
não tenho efectuado a observação directa. Nos estudos sociométricos é, ainda, importante 
avaliar as escolhas mútuas, isto é, analisar as situações em que a criança escolhe e é 
escolhida pelo mesmo par. No entanto, na presente investigação tal não foi possível, uma 
vez que as crianças diferentes em causa possuíam uma deficiência profunda, o que nos 
impediu de as questionar sobre as escolhas face às situações que colocámos aos seus 
colegas sem NEE. No que concerne à realização de testes sociométricos, para além do 
questionamento acerca das três pessoas com que gostas mais de…, é usual perguntar, 



também, quais os três colegas com que gostas menos de…, ou que não escolherias para…, 
etc. No entanto, por questões que se prendem com a possibilidade de melindrar as crianças 
inquiridas e de influenciar a visão formada do colega diferente, optámos por apenas realizar 
o questionamento de forma positiva.    

Consideramos também que as nossas conclusões talvez tivessem maior credibilidade 
se inquiríssemos um maior número de crianças e se, na nossa amostra, incluíssemos alunos 
de todos os anos de escolaridade. No entanto, no presente trabalho, tal não foi possível. 

Da realização deste estudo, da análise dos seus resultados e da reflexão em torno das 
suas conclusões, poderemos sugerir algumas medidas com implicações para a intervenção 
com crianças do primeiro ciclo em escolas inclusivas. São elas:  

1) A aposta em promover actividades de educação para a cidadania e para os valores, e 
a sensibilização para a valorização da criança diferente. Esta educação poderá ser 
realizada através de conversas informais, assembleias de turma, dramatizações, 
leitura de obras relacionadas com a temática, entre outras;  

2) Contribuir para o desenvolvimento das competências sociais e lúdicas da criança 
diferente na participação em actividades/tarefas de grupo dentro da sala de aula e no 
recreio;  

3) Formação de professores: inclusão da temática da deficiência na formação inicial e 
contínua dos docentes, de forma a serem capazes de fomentar visões positivas e não 
discriminatórias nas crianças e adolescentes (e adultos) de diferentes idades. 

 Em suma, devem ser implementadas medidas que permitam compreender e propiciar 
uma boa interacção entre a criança diferente e os seus pares, sendo esta a base para a 
construção de uma inclusão de sucesso e para o desenvolvimento social e emocional bem 
sucedido do aluno diferente.  
 Apesar de nenhuma das medidas que aqui sugerimos constituir uma inovação ou um 
mérito produzido exclusivamente pela nossa investigação, acreditamos que o nosso trabalho 
vem reforçar a pertinência das mesmas, tendo em vista a criação de um ambiente escolar 
verdadeiramente inclusivo. Do nosso conhecimento esta foi talvez (na altura de defesa da 
tese de Mestrado da primeira autora) a primeira investigação sobre esta temática realizada 
em Portugal, e os seus dados permitem-nos observar que a inclusão padece, no nosso país, 
das mesmas dificuldades sugeridas por autores tais como, Odom, Hall e MacGregor. 
 Nesta linha, e no que concerne aos estudos futuros nesta área, pensamos que seria 
pertinente realizar um estudo longitudinal que nos permitisse constatar as mudanças 
ocorridas ao longo do tempo de contacto dos alunos ditos normais com os seus pares 
diferentes. Parece-nos também importante incluir nesse potencial estudo a observação 
directa das interacções das crianças diferentes com os seus pares e auscultar as opiniões dos 
professores e pais/mães sobre as relações entre pares (crianças com e sem deficiência) na 
escola inclusiva.  
  Gostaríamos, pois, de terminar este trabalho, fazendo nossas as palavras de Correia 
(2003), quando este autor defende que, a “filosofia adjacente a uma escola inclusiva prende-
se com um sentido de pertença, onde toda a criança é aceite e apoiada pelos seus pares e 
pelos adultos que a rodeiam. A diversidade é, assim, valorizada, tendo como pilares 
sentimentos de partilha, participação e amizade (p.23).” 
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