
RESULTADOS

Em termos de resultados, salienta-se que os professores que
apresentaram a sua resposta, independentemente do tipo de
deficiência, são os docentes do género feminino, os que têm
funções de gestão ou coordenação e que possuem
experiência profissional com mais 10 anos que evidenciam
uma atitude geral mais positiva face à inclusão.
Os dados revelam ainda que esta positividade registam
diferenças estatisticamente significativas na competência
relativamente à deficiência visual, no que respeita ao género
(U = 6388; p = 0,011) e à idade (H =13703; p = 0,003). O
contacto com pessoas com deficiência no desenvolvimento
dos professores (infância/juventude) apenas apresenta
diferenças estatisticamente significativas na deficiência
motora (U=5795; p=0,016). É relevante assinalar que a idade é
um fator relevante porquanto apresenta diferenças no
momento da formação quanto às deficiências auditiva,
intelectual e visual (p-value ≤ 0,05). Neste espectro a
perceção inclusiva denota que em termos de género no que
respeita à deficiência motora o que poderá resultar da
anatomia e respetiva capacidade física. Há uma
transversalidade nesta exigência, mesmo com elevada
experiência, o exercício de cargos de gestão (p-value ≤ 0,05).
As vantagens da inclusão são intransponíveis, sendo que a
panaceia de resultados é constante e similar entre os
inquiridos. De ressalvar que apesar da atitude geral dos
professores ser positiva, a análise em função da idade, é um
elemento dissonante dos restantes porquanto, há
divergências de opiniões no que à deficiência intelectual e à
visual, que poderá estar relacionada com a formação inicial e
a vivência pessoal dos mesmos.
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ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL

Na tardo-modernidade a consciencialização da inclusão
conduziu-nos a uma nova dinâmica educacional. Para uma
inclusão escolar efetiva e eficaz, os professores representam o
elemento fundamental neste processo, destacando-se as suas
atitudes ao nível da intervenção diária junto de alunos com
NEE.

OBJETIVO

Caraterizar as atitudes dos professores do ensino secundário
(via de ensino e profissional) face à inclusão de alunos com
deficiência, no ensino regular do distrito de Setúbal.

METODOLOGIA

Participantes

Participaram 99 professores (61 femininos; 38 masculinos),
com habilitações literárias ao nível do bacharelato,
licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento, e
com experiência profissional compreendida entre menos de 5
anos e mais de 10 anos.

Instrumento

Aplicou-se o questionário “Atitude dos Professores face à
Inclusão de Alunos com Deficiência” - APIAD (Leitão, 2011),
em que se avaliam as dimensões Competências dos
Professores (A); Formação dos Professores (B); Exigências
Adicionais aos Professores (C); Vantagens da Inclusão para os
Alunos Deficientes (D) – Vantagens da Inclusão (E) e Atitude
Geral dos Professores perante a Inclusão (F). Todos os itens
foram analisados numa escala de Likert (1 a 5). Garantindo a
anonimização dos resultados recolheram-se ainda algumas
informações biográficas (idade, género, habilitações, funções
de gestão e coordenação, etc.)

Instrumentos de análise de dados

Na análise de dados, utilizou-se uma estatística descritiva e
inferencial, em função do tipo e qualidade dos dados. Esta
análise foi efetuada com recurso ao SPSS, na versão 23 e, com
um nível de significância de 5%.

CONCLUSÃO

Os pressupostos da inclusão escolar estão interiorizados. A
atitude positiva da docência em relação à inclusão dos alunos
com NEE, independentemente da tipologia da deficiência
(auditiva, intelectual, motora e visual), reflete a preocupação
e os benefícios dos processos de aprendizagem e
sensibilização que decorrem neste âmbito. Esta capacitação é
uma mais-valia para um processo cada vez mais inclusivo e
mais eficiente na abordagem dos professores aos alunos com
NEE.
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