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Introdução 

Este documento reúne os resultados da análise do quadro do projeto 

Formação de Professores Universitários para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 

Intelectual (TUT4IND), levado a cabo de 2019 a 2022. 

Por conseguinte, cinco países europeus analisaram como a deficiência 

intelectual está presente no ensino superior neste continente, através de uma 

revisão bibliográfica e de um questionário intitulado “Necessidades formativas de 

professores universitários sobre recursos educativos para alunos com deficiência 

intelectual”. Este questionário foi criado e distribuído na primeira etapa do projeto 

TUT4IND a fim de congregar as perceções dos profissionais sobre quais as valências 

que consideram importantes para saber ensinar a pessoas com deficiência 

intelectual. Assim, os membros do projeto recolheram 1.009 respostas nos cinco 

países envolvidos: Bélgica, Itália, Portugal, Sérvia e Espanha. 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui 

um aval do conteúdo que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão 

não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 

informações aqui contidas. 

 

 

 

 

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui 

uma aprovação do conteúdo que reflecte apenas os pontos de vista dos autores. 

A Comissão não pode ser considerada responsável por qualquer utilização que 

possa ser feita das informações nela contidas.  
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Deficiências intelectuais na Europa 

Bélgica 

Deficiência intelectual na educação flamenga 

Na busca pela educação inclusiva, a Flandres não fica atrás. Isso deve-se em 

parte ao facto de a Bélgica ter ratificado vários tratados, incluindo a Declaração 

de Salamanca, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. Isso 

não só levou à criação do decreto M no ensino primário e secundário em 2014, 

como também levou ao desenvolvimento do Codex para o Ensino Superior em 

2013 e do modelo de Apoio ao Ensino Superior em 2017. 

 

Educação primária e secundária: 

O decreto M no ensino primário e secundário entrou em vigor em 2014, a partir 

do qual o ponto de partida é: tanto quanto possível no ensino regular (Onderwijs 

Vlaanderen, z.d.). Os alunos com deficiência têm o direito de se matricularem no 

ensino regular e, quando necessário, pode ser fornecido apoio adequado ou um 

a criação de programa individual. Apenas quando essas possibilidades e apoio na 

educação regular se revelam insuficientes, existe a opção de se inscreverem na 

educação especial. 

 

Na educação especial, os alunos são divididos em diferentes tipos, de acordo 

com as suas necessidades: 

 

- Tipo 'oferta básica': combinação de crianças com deficiência intelectual 

leve e crianças com dificuldades de aprendizagem graves. 

- Tipo 2: para crianças com deficiência intelectual moderada ou grave. 

- Tipo 3: alunos com graves problemas emocionais e / ou comportamentais 

- Tipo 4: Crianças com deficiência física, inclusive com deficiência motora. 

- Tipo 5: para crianças doentes hospitalizadas ou por motivos de saúde num 

centro de prevenção. 

- Tipo 6: para alunos com deficiência visual. 

- Tipo 7: Crianças com deficiência auditiva ou distúrbio de fala ou linguagem. 

- Tipo 9: Crianças com transtorno do espectro do autismo 

Uma condição importante neste contexto é que as escolas devem ser 

capazes de demonstrar que sempre providenciaram o máximo de cuidado e 

apoio. Para ter acesso à educação especial, é requerido um relatório do Centro 

de Aconselhamento ao Aluno (CLB) após exame multidisciplinar. 
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Ensino superior: 

O Modelo de Apoio ao Ensino Superior afirma claramente que é 

responsabilidade das universidades e faculdades de ensino superior garantir que 

os alunos com deficiência possam ser incluídos no ensino superior e que possam 

organizar o apoio necessário para esses alunos. 

O codex para o Ensino Superior define os alunos com deficiências como os 

"alunos com deficiências físicas, mentais ou sensoriais de longa duração que 

poderão interagir com vários limites que os impeça de participar de forma plena, 

eficaz e em igualdade de condições com outros alunos do ensino superior" (Art. II. 

276 §3). 

 

Além disso, o Codex menciona a importância de tratar os alunos com 

deficiência da mesma forma que os alunos sem deficiência. No entanto, no caso 

de um aluno com deficiências precisar de apoio adicional, ele deve ser capaz de 

obter este apoio adequado sob o termo de "ajustamentos razoáveis", a fim de ter 

as mesmas oportunidades educacionais que os seus colegas. Um ajustamento é 

definido como "uma medida concreta, de natureza material ou imaterial, que 

neutraliza a influência limitante de um ambiente impróprio na participação de uma 

pessoa com deficiência. O ajustamento que não impõe um encargo 

desproporcional é considerado um ajustamento razoável "(Art. II.276., §3). É 

responsabilidade do aluno tomar as medidas necessárias e entrar em contacto 

com os pontos de apoio aos alunos da instituição de ensino superior, a fim de obter 

o apoio necessário e possíveis ajustamentos razoáveis (Codex Hoger Onderwijs, 

z.d.). Infelizmente, a pesquisa revelou que muitas vezes os procedimentos para 

obter ajustamentos razoáveis e o suporte necessário ainda são muito complexos, 

não transparentes e requerem um grande esforço por parte dos alunos (Emmers et 

al., 2015). 

 

Como consequência desta tendência para o ensino superior inclusivo, o 

número de alunos com deficiências no ensino superior flamengo está a aumentar 

(Cnockaert et al., 2010; Emmers et al., 2015). No entanto, quando nos centramos 

no grupo de alunos com deficiência intelectual, eles dificilmente ou quase não 

estão presentes no ensino superior (Cnockaert et al., 2010; Emmers et al., 2015). Na 

verdade, eles lutam ainda mais do que outros alunos. Uma primeira explicação 

possível pode ser o facto de existir uma diferença clara no enquadramento legal 

para incluir os alunos com DI no ensino básico, secundário e superior. Enquanto que 

para o ensino primário e secundário existem diretrizes e oportunidades tanto na 

educação regular quanto na especial para alunos com DI, dificilmente existem 
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diretrizes no ensino superior para esse grupo de alunos. Isso fica claro quando se 

olha para as categorias usadas pelo Conselho de Educação Flamengo para 

categorizar os alunos com deficiências: deficiência motora, deficiência auditiva, 

deficiência visual, dificuldade de aprendizagem, doença crônica, deficiência 

psiquiátrica, outras e múltiplas deficiências (VLOR, z.d.). Ao examinar mais de perto 

essas categorias, é surpreendente que os alunos com deficiência intelectual não 

sejam incluídos e, portanto, não é ilógico que esses alunos dificilmente estejam 

presentes no ensino superior. Não só a ausência de uma política e práticas 

inclusivas para os alunos com DI está em conflito com os objetivos da Flandres de 

alcançar uma educação inclusiva em todos os níveis educacionais, como também 

limita as possibilidades para os próprios alunos. Afinal, diversos estudos têm 

mostrado a importância e os efeitos positivos dos programas pós-secundários para 

alunos com DI, como desenvolvimento social e pessoal (Hughson et al., 2006) e até 

oportunidades de emprego (Migliore et al., 2009). 

-  

Necessidades especiais e formação de professores 

 

Para se tornar um professor, é possível fazer cursos em nível de bacharelato, 

licenciatura ou mestrado, os quais lhe dão a oportunidade de lecionar em vários 

niveis educacionais: 

 

- Pós-graduação educacional para lecionar no ensino secundário. 

- Programa de licenciatura educacional para lecionar na educação 

pré-primária (programa básico ou curso abreviado). 

- Programa de licenciatura educacional para lecionar na educação 

primária (programa básico ou caminho abreviado). 

- Programa de licenciatura educacional para lecionar no ensino 

secundário para 2 disciplinas (programa básico ou caminho 

abreviado). 

- Programa de mestrado educacional (programa básico ou caminho 

abreviado). 

- Programa de mestrado educacional para disciplinas de arte 

(programa básico ou caminho abreviado). 

 

Após a conclusão deste curso de formação, o professor tem de obter um 

diploma de ensino superior (bacharelato, licenciatura ou mestrado) na base do 

qual está autorizado a lecionar. Estes graus têm um nível específico no quadro da 

Estrutura de Qualificação Flamenga (VKS). As qualificações descrevem o que é 

preciso saber (conhecimento) e ser capaz (capacidades) de fazer para exercer 

uma profissão, iniciar um curso de formação ou participar na sociedade. Na 
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estrutura de qualificações flamenga, as qualificações são agrupadas em 8 níveis, 

do ensino primário à universidade. 

 

Constatamos que esta visão geral dos estudos educacionais ainda não 

contém uma referência explícita ao ensino de alunos com deficiência. Para se 

especializar nesta área, pode ser seguido um programa adicional (licenciatura 

após licenciatura): licenciatura com especialização em educação especial ou 

licenciatura com especialização em cuidados ampliados e aprendizagem 

corretiva. Com este programa, os participantes optam por uma especialização 

como professor, formador ou auxiliar de alunos com necessidades específicas no 

ensino especial e regular. 

O ensino no ensino superior flamengo não requer necessariamente um 

diploma de professor. No entanto, tem que ser obtido um diploma de licenciatura 

(faculdades) ou mestrado (universidade). Acresce que as faculdades e 

universidades são livres de decidir sobre uma série de matérias ao recrutar pessoal 

docente, por exemplo: podem solicitar um certificado de competências 

pedagógicas, determinados anos de experiência profissional ou especializações 

adicionais. Contudo, uma vez que os professores do ensino superior não precisam 

necessariamente de ter um diploma para serem capazes de lecionar, não se torna 

difícil imaginar que se possam sentir inadequadamente preparados para ensinar 

alunos com deficiência. De facto, estudos mostraram que os professores muitas 

vezes não se sentem preparados ou capazes o suficiente (baixa autoeficácia) para 

apoiar alunos com deficiências e, muitas vezes não sabem que tipo de suporte os 

alunos precisam (Alquraini, 2012; Hart, 2006). Isto é lamentável, pois pode criar uma 

barreira para a inclusão de alunos com deficiência. Outra consequência de não 

ter que obter um diploma educacional é que o grupo de professores do ensino 

superior é muito diversificado. Os professores têm diferentes perfis e, portanto, 

diferentes conhecimentos, habilidades e competências. É, portanto, necessário 

dotar este grupo diversificado de professores dos mesmos conhecimentos e 

competências no que se diz respeito ao (ensino) de alunos com deficiência, de 

forma a promover a inclusão de alunos com deficiência. 

Resultados dos questionários na Bélgica (Flandres) 

Na Flandres, obtiveram-se 128 respostas no total. Uma visão geral pode ser 

encontrada na tabela 1 no que diz respeito a: características descritivas em 

relação ao contacto com pessoas com DI, instrução específica para ensinar 

pessoas com DI, ter experiência no ensino de pessoas com DI e o nível de 

escolaridade. 
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Contacto 

Formação 

específica 

Experiência 

letiva 
Grau académico 

Sim Não Sim Não Sim Não Bacharelato Licenciatura Sim Não 

n 53 72 12 116 28 100 1 18 92 17 

% 41,5 58,6 9,4 90,6 21,9 78,1 0,8 14,1 71,9 13,3 

Tabela 1. Características dos inquiridos flamengos, relacionadas com as variáveis: contacto, 

formação específica, experiência docente e nível de escolaridade. 

Para avaliar se a importância da formação transversal, metodologias e 

didáticas inclusivas, formação específica e satisfação com as próprias 

competências e formação pessoal está relacionada com o contacto com pessoas 

com DI, formação específica para ensinar pessoas com DI, ter experiência de 

ensino a pessoas com DI e o nível de escolaridade um tem, foram realizadas quatro 

ANOVAs de um fator por variável independente. O nível de valor adotado foi p 

≤,05. 

Realizaram-se quatro ANOVA unilaterais para comparar a importância da 

formação transversal, a importância de didáticas e metodologias inclusivas, a 

importância da formação específica e a satisfação com as próprias competências 

e formação pessoal entre pessoas dependendo do facto de terem tido contacto 

prévio com pessoas com deficiência intelectual (sim ou não). Apenas uma 

diferença significativa existiu entre os grupos, no que diz respeito à satisfação com 

as próprias habilidades e formação pessoal (F (1.126) = 11,974, p = 0,001). Pessoas 

que relataram terem anteriormente tido contacto com pessoas com deficiência 

intelectual demonstraram maior satisfação com as próprias competências e 

formação pessoal. 

Foram realizadas quatro ANOVA unilaterais para comparar a importância da 

formação transversal, a importância de didácticas e metodologias inclusivas, a 

importância da formação específica e a satisfação com as próprias competências 

e formação pessoal, com as pessoas, dependendo do facto de terem recebido 

uma formação específica para ensinar pessoas com deficiência intelectual (sim ou 

não). Apenas uma diferença significativa existiu entre os grupos, no que diz respeito 

à satisfação com as próprias capacidades e formação pessoal (F (1.126) = 6,192, p 

= 0,014). Pessoas que relataram ter recebido formação específica para ensinar 

pessoas com DI, demonstraram maior satisfação com as próprias capacidades e 

formação pessoal. 

Realizaram-se quatro ANOVA unilaterais para comparar a importância da 

formação transversal, a importância de didáticas e metodologias inclusivas, a 

importância da formação específica e a satisfação com as próprias competências 

e formação pessoal e as pessoas, dependendo do facto de terem experiência na 
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docência de alunos com DI (sim ou não). Apenas uma diferença significativa existiu 

entre os grupos, no que diz respeito à satisfação com as capacidades próprias e 

formação pessoal (F (1.126) = 7,629, p = 0,007). Pessoas que relataram ter lecionado 

a alunos com DI, mostraram maior satisfação com as próprias capacidades e 

formação pessoal.   

Realizaram-se quatro ANOVA unilaterais para comparar a importância da 

formação transversal, a importância de metodologias e didáticas inclusivas, a 

importância da formação específica e a satisfação com as capacidades próprias 

e formação pessoal e as pessoas, dependendo do nível educacional que os 

inquiridos tenham obtido (bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento). 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os diferentes grupos.  
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Itália 

Legislação sobre Deficiência Intelectual no Ensino Superior e Universidades 

Além do que já foi dito no relatório de Abril de 2020, as principais medidas 

regulamentares a favor do aluno com deficiência no ambiente universitário estão 

previstas nas leis 104/92 e 17/99. Aliás, é preciso acrescentar a lei 170/2010: trata de 

distúrbios de aprendizagem específicos nas escolas. 

Mais especificamente, os alunos com deficiência, matriculados na 

universidade, poderão beneficiar de apoios técnicos e pedagógicos específicos, 

assim como do apoio a serviços específicos de tutoria especializada, instituídos 

pelas universidades. 

Além disso, as instituições e universidades públicas podem prever, de forma 

independente, a concessão de isenções totais ou parciais da taxa de inscrição e 

das propinas universitárias. 

A Universidade de Urbino está a organizar um Curso de Formação para 

Intérpretes de Língua Gestual Italiana e um curso de Ensino Inclusivo para Tutores, 

bem como outras iniciativas decorrentes deste projecto de investigação (TUT4IND). 

Além disso, duas salas de estudo foram equipadas com ferramentas 

específicas para o estudo e digitalização de livros didáticos para alunos com várias 

deficiências. 

Cursos de formação para alunos e professores relacionados com a Deficiência 

Intelectual  

A lei italiana estabelece que a inscrição em cursos universitários é permitida a 

todos os alunos com diploma de ensino secundário de cinco anos. Para alunos com 

DI no ensino superior, um de dois caminhos pode ser seguido em relação às suas 

competências: 

- Personalizado, que visa acompanhar o planeamento didático da aula com 

alguma personalização, para que o aluno com DI possa atingir um nível básico 

(com objetivos mínimos) do programa. A avaliação final é efetuada com os 

mesmos testes dos restantes alunos ou com testes equivalentes. Nesse caso, o aluno 

adquire o diploma que permite a inscrição na Universidade; 

- Diferenciado, em que o aluno com DI segue um percurso educacional 

completamente diferente, em comparação com aquele seguido pelos seus pares, 
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com objetivos completamente diferentes e com avaliações diferentes. Nesse caso, 

o aluno com DI obtém um certificado que não permite a inscrição na Universidade. 

Portanto, nem todos os alunos com DI se podem inscrever na Universidade e 

para os alunos que conseguem, não há cursos especiais. Apenas alguns apoios são 

pensados para que possam frequentar a Universidade como todos os outros alunos. 

Esta situação particular na Itália deriva da escolha, em todos os níveis - do 

jardim de infância à universidade - de organizar um caminho para os alunos com 

deficiência nas classes regulares como seus pares em desenvolvimento típico. 

À luz da situação acima mencionada, o número de alunos com DI 

matriculados na universidade é cada vez menor, quando comparado com os 

alunos do ensino superior. Além disso, existem algumas evidências sobre uma 

formação inadequada de professores universitários para atender às necessidades 

dos alunos com DI, no que se refere ao conhecimento dos seus hábitos de 

aprendizagem, as estratégias a serem adotadas, facilitadoras desse mesmo 

conhecimento, e a abordagem mais adequada para se estabelecer 

comunicações significativas. 

Os professores universitários estão mal preparados para lidar com essas 

situações e não parecem muito dispostos a modificar o seu ensino para atender às 

necessidades dos alunos com DI. Pensa-se que, ao entrar na Universidade, todos 

devem aprender da mesma forma. Por essa razão, é importante preparar um curso 

de formação e orientações específicas que possam dar suporte a qualquer 

disciplina que seja ministrada. 

Acresce que, para garantir que a vivência universitária do aluno seja 

significativa, é necessário preparar toda a organização académica de modo a 

prever medidas particulares quanto ao regime de acolhimento e futura 

permanência do aluno no ambiente académico. Trata-se de remover barreiras ou 

pelo menos mitigar o seu impacto e implementar ações de facilitação que 

aumentem a acessibilidade e utilidade dos cursos académicos. 

A formação dos tutores de alunos também deve ser disponibilizada. Esses 

tutores estarão em contacto próximo com os alunos do DI (para preparação para 

exames, gestão de notas, mapas conceptuais, estudo diário e vida de 

relacionamento, etc.). 

Também deve ser construído um caminho paralelo de avaliação das 

competências dos alunos com DI e formação específica para uma orientação 
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profissional, de modo que qualquer interrupção do percurso universitário antes da 

licenciatura possa ainda levar à possibilidade de assumir uma função de trabalho 

após ter cumprido um período da vida inclusiva na Universidade. 

Perfil dos professores participantes no curso  

Como descrito no ponto anterior, é necessário formar professores italianos 

para os ajudar a alcançar conhecimentos pessoais e profissionais específicos com 

o objetivo de promover o perfil de um professor inclusivo de acordo com as 

diretrizes da Comissão Europeia (Agência Europeia para o Desenvolvimento em 

Especial Especial, 2012, Perfil de professores inclusivos. Https://www.european-

agency.org/projects/te4i/profile-inclusive-teachers). 

• Os professores serão capazes de avaliar a diversidade dos alunos e 

considerar essa diversidade como recurso e riqueza; 

• Os professores serão capazes de apoiar os alunos, enquanto mantêm altas 

expectativas para o sucesso académico de cada aluno; 

• Os professores ganharão experiência no estabelecimento de colaborações 

frutíferas com outros colegas, especialistas e tutores; 

• Os professores irão melhorar a sua capacidade de enfrentar e resolver 

problemas de forma positiva, bem como de tomar decisões relevantes 

(resolução de problemas e tomada de decisão); 

• Os professores aumentarão a sua capacidade de manter o autocontrolo ao 

enfrentar situações potencialmente stressantes, mantendo a alta qualidade 

das suas interações com outras pessoas. 

 

Do ponto de vista profissional, é necessário alcançar os seguintes objetivos: 

• Os professores obterão conhecimento e usarão estratégias baseadas em 

evidências para promover a aprendizagem dos alunos com DI. Entre 

essas, as estratégias que merecem destaque são as de derivação 

cognitivo-comportamental, baseadas numa modelagem guiada com 

decomposição em etapas graduais e feedback frequente, focada em 

informações relevantes e livre de elementos distrativos. Além disso, as 

estratégias colaborativas como aprendizagem cooperativa e tutoria 

entre pares e estratégias metacognitivas e fortalecimento do método de 

estudo são importantes. A utilidade de estratégias mais tradicionais 

como o ensino direto também devem ser destacadas. A estratégia 

tradicional inclui um ensino explícito e sistemático do professor, baseado 

em aulas planeadas, avaliações frequentes e retorno direcionado; 
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• Os professores aprenderão a adaptar o assunto para atender às 

necessidades particulares dos alunos com DI. Trata-se de dividir o curso 

em partes bem definidas com avaliações formativas no final de cada 

uma; fornecer aos alunos conteúdos com antecedência para que 

possam organizar os seus processos de compreensão; adaptar e 

organizar os conteúdos de acordo com os princípios do Desenho 

Universal para a  Aprendizagem (DUA). 

De entre as atividades que podem ser previstas para a prossecução dos 

objetivos da formação acima indicados, encontram-se: 

• Realização de videoaulas nas quais são abordadas as dificuldades 

específicas de aprendizagem encontradas pelos alunos com DI são 

tratadas; 

• Recolha de textos com biografias de pessoas com DI que também 

destacam as condições afetivo-emocionais relacionadas com o período 

da adolescência. 

• Recolha de exemplos de utilização de estratégias para facilitar a 

aprendizagem disponíveis online; 

• Recolha de videoconferências sobre competências pessoais, que 

também podem ter impacto na competência profissional de professores 

do ensino secundário e universitário. Isto consiste na capacidade de lidar 

com problemas e tomar decisões relevantes, melhorar o autocontrolo, 

enfrentar contextos potencialmente stressantes e manter 

relacionamentos de alta qualidade. 

Nesta fase experimental, espera-se que seja favorecida a frequência pelos 

seguintes professores: 

• Estruturação e contratação de professores universitários que ministrem 

cursos diversos, principalmente cursos humanísticos, pois os alunos com 

DI cursam maioritariamente formação humanística; 

• Professores que cuidam das atividades laboratoriais relacionadas com os 

diversos cursos universitários; 

• Professores que acompanham a formação de estudantes universitários 

em instituições profissionais. 
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Resultados do questionário 

Amostra 

A amostra do estudo consiste em 253 professores universitários italianos (M 

anos 50,4 DP = 9,83) 47, 82% homens, 51,38% mulheres e 2 (0,8%) não especificados, 

idade média de experiência no ensino universitário 17, 28 anos (SD = 9,09). Quanto 

à grau académico, 60% dos respondentes são professores titulares e associados, 

33% são professores auxiliares, 2% professores contratados, 3% alunos de 

doutoramento e 2% bolseiros investigadores. Destes, 46% ministram disciplinas 

técnico-científicas e 54% disciplinas humanístico-sociais. A maioria (98%) leciona 

numa universidade pública, enquanto 2% em universidade privada; 14% dos 

participantes ensinam numa universidade do norte da Itália, 47% do sul da Itália e 

39% do centro da Itália. 

Resultados 

Examinando as respostas fornecidas na primeira secção do questionário, 

“Informações gerais”, observamos que 83% da amostra declara nunca ter recebido 

formação específica para lecionar a alunos com deficiência intelectual. Dos 

restantes 17%, 3% receberam formação específica na universidade, 9% em 

instituição pública e 5% em instituição privada. Porém, para a pergunta “Já deu 

aulas a pessoas com deficiência intelectual?”, 50% da amostra respondeu 

afirmativamente. Destes, 41% relatam ter lecionado a pessoas com deficiência 

intelectual em ambiente universitário, 7% em ambiente não universitário e 2% em 

ambiente universitário e não universitário. 

Além disso, para a pergunta "Costuma lidar com pessoas com deficiência 

intelectual?" 42% responderam “não”, 5% “Sim, no ambiente familiar”, 25% “Sim, no 

ambiente de trabalho”, 14% “Sim, no trabalho e noutro ambiente”, 2% “Sim, no 

trabalho e no ambiente famíliar"; 1% “Sim, no trabalho, na família e noutro 

ambiente”, 11% “Sim, noutro ambiente”. Quanto à questão “A sua instituição 

(universidade) inclui apoios (formação, aconselhamento) para professores de 

alunos com deficiência intelectual?” 39% responderam “não sei”, 29% “não” e 32% 

“sim”. Além disso, grande parte da amostra (91%) afirma que a formação em 

deficiência intelectual pode ser importante para a melhoria da atividade docente 

(“Acha que este tipo de formação é importante para o seu profissionalismo?”). 

Quanto à pergunta “Sua instituição (universidade) inclui algum tipo de serviço de 

apoio a pessoas com deficiência intelectual?” 76% responderam “sim”, 5% “não” e 

19% “não sei”. À pergunta "Acha que as pessoas com DI podem frequentar cursos 

de nível universitário com pouco apoio?" 91% responderam “sim”. Esse resultado é 
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confirmado no item “Acha que poderia ser útil a instituição de um curso universitário 

ad hoc para pessoas com DI?”, em que 65% responderam “sim”. 

Em relação à segunda parte do questionário, “Formação transversal” (Figura 

1), a maior parte da amostra reconhece a importância dos conteúdos desta 

secção na formação de professores universitários sobre deficiências intelectuais 

(DI), as pontuações médias são, de facto, entre 4,31 e 3,88: 

• Item 1 “Conhecimento sobre DI (desenvolvimento evolutivo, características 

específicas, etc.)” (M = 4,16 DS = 0,95); 

• Item 2 “Condições especiais e informações sobre o processo de 

aprendizagem do DI” (M = 4,31 DP = 0,93); 

•  Item 3 “Condições especiais e informações sobre o processo de 

aprendizagem do DI” (M = 3,88 DP = 1,18); 

• Item 4 “Ferramentas e técnicas de motivação” (M = 4,09 DP = 1,06); 

•  Item 5 “Competências de intervenção de conduta arriscada” (M = 3,95 DP 

= 1,12); 

• Item 6 “Gestão da diversidade” (M = 3,81 DP = 1,13); 

• Item 7 “Princípios para a Educação Inclusiva” (M = 4,10 DP = 1,08) Item 8 

“Projetos existenciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com 

DI” (M = 4,13 DP = 1,05). 

Figura 1. número médio de respostas "Formação transversal". 

Analisando as respostas fornecidas na secção do questionário “Metodologia 

e didática inclusiva”, surge uma resposta comum sobre a importância de receber 

formação sobre diferentes estratégias de ensino inclusivo. 

• Item 9 “Adaptações curriculares e horários” (M = 3,70 DP = 1,24); 

• Item 10 “Tipos de apoio (número de professores, serviços, ferramentas, 

técnicas, etc)” (M = 4,21 DP = 0,95); 
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• Item 11 “Planeamento Universal de Aprendizagem (UDL)” (M = 3,75 DP = 

1,13); 

• Item 12 “Aprendizagem cooperativa” (M = 3,90 DP = 1,04); 

• Item 13 “Aprendizagem baseada em projetos” (M = 3,83 DP = 1,05); 

• Item 14 “Estudo de casos” (M = 3,76 DP = 1,11); 

• Item 15 “Aprendizagem com base em problemas” (M = 3,92 DP = 1,09); 

• Item 16 “Gamificação e outras metodologias ativas” (M = 3,67 DP = 1,13); 

•  Item 17 “Ferramentas e técnicas de comunicação aumentativa e 

alternativa” (M = 3,92 DP = 1,03); 

• Item 18 “Ferramentas e técnicas de comunicação (fala / escrita)” (M = 4,08 

DP = 0,94); 

• Item 19 “Ferramentas e técnicas de suporte e aprimoramento” (M = 3,90 DP 

= 1,03); 

• Item 20 “Ferramentas e técnicas de gestão e dinamização de grupos” (M = 

3,85 DP = 1,12); 

• Item 21 “Aplicações tecnologicas como recursos didáticos (blogues, fóruns, 

redes sociais, espaços virtuais, etc…)” (M = 3,68 DP = 1,13); 

• Item 22 “Interação com famílias e profissionais relacionados com os alunos” 

(M = 3,92 DP = 1,13). 

Mesmo para os itens da secção “Formação específica”, a maioria dos 

professores reconhece a importância dos conteúdos indicados na formação do 

corpo docente. Abaixo estão relatados os itens desta parte e sua pontuação 

média: 

• Item 23 “Inteligência emocional” (M = 3,97 DP = 1,04); 

•  Item 24 “Orientação profissional” (M = 3,98 DP = 0,99); 

• Item 25 “Desenvolvimento de capacidades sociais” (M = 4,21 DP = 0,92); 

• Item 26 “Economia básica (gestão de lucros e recursos pessoais)” (M = 3,53 

DP = 1,17); 

• Item 27 “Resolução de conflitos no quotidiano” (M = 3,89 DP = 1,11); 

• Item 28 “Cidadania ativa” (M = 3,89 DP = 1,17); 

• Item 29 “Informática (competências em ferramentas digitais)” (M = 4,11 DP 

= 0,97); 

• Item 30 “Estratégias de estudo (especialmente para alunos com DI)” (M = 

4,32 DP = 0,87). 

Na análise das respostas fornecidas na última secção do questionário, 

“Competências e formação pessoal”, em que o sujeito indica o seu grau de 

concordância / satisfação (de 1 = nada a 5 = muito) com a sua situação atual, 
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observamos que para a pergunta “Acha que sua formação atual é adequada 

para as necessidades educacionais especiais encontradas?” 60,1% dão uma 

pontuação entre 1 e 2, 24,1% dão uma pontuação 3, 10,7% uma pontuação 4 e 

5,1% uma pontuação 5 (M = 2,32 DP = 1,15). Em relação à pergunta "Tem tempo 

suficiente para treinar as suas competências de educação inclusiva para pessoas 

com deficiência intelectual?" 15% fornecem uma pontuação de 1, 30,4% dão uma 

pontuação de 2, 33,6% uma pontuação de 3 e 20,9% uma pontuação entre 4 e 5 

(M = 2,66 DP = 1,08). Na questão de avaliação da inclusão no contexto universitário 

“Sabe como é que a inclusão está patente nas legislações nacional e 

universitária?” 41,5% dão uma pontuação entre 1 e 2, 23,3% uma pontuação 3 e 

17% uma pontuação 4 e 18,2% uma pontuação 5 (M = 2,91 DP = 1,39). 

Além disso, atendendo às competências necessárias para ensinar pessoas 

com deficiência, a pergunta “Tem conhecimentos e competências específicas 

suficientes para ensinar pessoas com deficiência intelectual?” 51,4% atribuem 

pontuação entre 1 e 2, 26,1% pontuação 3, 16,6% pontuação 4 e 5,9% pontuação 

5 (M = 2,54 DP = 1,19). Estes dados são confirmados no item 36 “Acha que consegue 

adaptar os materiais e instalações para pessoas com deficiência intelectual?” 

(Pontuação de 45,08% entre 1 e 2, pontuação de 28% igual a 3, 15,4% pontuação 

de 4, 10,7% pontuação de 5, M = 2,68 DP = 1,27) e 37 “Tem conhecimento suficiente 

sobre metodologias e estratégias de aprendizagem para se adaptar a pessoas 

com deficiência intelectual?” (54,9% pontuação entre 1 e 2, 23,3% pontuação 3, 

14,2% pontuação 4 e 7,5% pontuação 5, M = 2,49 DP = 1,22). Analisando as respostas 

fornecidas à pergunta "Tem competências de comunicação suficientes para 

ensinar pessoas com deficiência intelectual ??" 38,7% relataram uma pontuação 

entre 1 e 2, 27,7% uma pontuação de 3, 22,5% uma pontuação de 4 e 11,1% uma 

pontuação de 5 (M = 2,92 DP = 1,21). 
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QUESTÃO M DS 

31. 
Acha que a sua formação atual é adequada para as 

necessidades educacionais especiais encontradas? 
2,32 1,15 

32. 
Tem tempo suficiente para desenvolver as suas competências de 

educação inclusiva para pessoas com deficiência intelectual? 
2,66 1,08 

33. 
Sabe como está patente a inclusão nas legislações nacional e 

universitária? 
2,91 1,39 

34. 
Tem conhecimento e competências específicas suficientes para 

ensinar pessoas com deficiência intelectual? 
2,54 1,19 

35. 
Tem competências de comunicação suficientes para ensinar 

pessoas com deficiência intelectual? 
2,92 1,21 

36. 
Acha que consegue adaptar os materiais e instalações para 

pessoas com deficiência intelectual? 
2,68 1,27 

37. 

Tem conhecimento suficiente sobre metodologias de 

aprendizagem e estratégias para se adaptar a pessoas com 

deficiência intelectual? 

2,49 1,22 

Tabela 2. Competências e formação pessoal. 
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Portugal 

Contexto legislativo da educação inclusiva no ensino superior + Discussão dos 

dados do questionário 

 

Entre 1974 e 1986 viveram-se, a nível educativo, tempos de grandes 

mudanças em Portugal. A primeira Lei de Bases, Lei 48/86 de 14 de outubro (LBSE), 

visou estabelecer o quadro geral do sistema educativo português. Refere no seu 

artigo 2.º que todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos 

da Constituição da República Portuguesa e cabe ao Estado a “responsabilidade 

do promover a democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e 

efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”1 (ME, 1986, 

p. 3068). 

Neste sentido, a LBSE estabeleceu um quadro legal que englobava os 

diferentes ângulos, mas, neste caso, interessa-nos o seu artigo 16.º que refere as 

modalidades de educação escolar. Destacamos: “a) A educação especial; b) A 

formação profissional; c) O ensino recorrente de adultos; d) O ensino a distância; 

e) O ensino português no estrangeiro” (ME, 1986, p. 3068). No seguimento, o artigo 

17.º refere que a educação tem, também como finalidade “a recuperação e 

integração socioeducativas dos indivíduos com necessidades educativas 

específicas devidas a deficiências físicas e mentais” (ME, 1986, p. 3068). 

Como é possível constatar, a educação especial foi, desde logo, uma 

preocupação política e legislativa para a qual se foram desenhando caminhos, 

procurando construir uma escola mais inclusiva. Recorda-se o Decreto-Lei n.º 

319/91, de 23 de agosto, que foi, durante muito tempo, a orientação matriz da 

educação especial e cujos princípios evocavam a necessidade de uma escola 

para todos. 

Posteriormente, decorrente da Declaração de Salamanca de 1994, o 

Governo Publica o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro que no seu preâmbulo 

destacava a vontade política de “planear um sistema de educação flexível, 

pautado por uma política global integrada (...) no quadro de uma política de 

qualidade orientada para o sucesso educativo de todos os alunos” (ME, 2008, p. 

154). Definia-se, no mesmo documento a importância de criar um sistema de 

educação inclusiva que assegurasse a equidade educativa, entendida como a 

                                                 

1 Todas as citações são traduzidas pelos autores. 
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garantia de igualdade, quer no acesso quer nos resultados. Por conseguinte, 

defendia a inclusão de pessoas com deficiências em todos os níveis de ensino, 

desde o pré-escolar até ao ensino superior, garantindo assim as mesmas 

possibilidades educativas oferecidas às pessoas sem deficiências, tanto no acesso 

à escola bem como nos resultados. 

Na atualidade, a opção legislativa foi mais longe com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. Salvaguardando as ideias de pluralismo, 

equidade e coesão social, este documento defende a aposta numa escola 

inclusiva onde todos e cada um dos alunos deve ter oportunidades iguais, 

ajustando as suas necessidades e expectativas e facilitando a sua formação e 

aprendizagem “no quadro de um projeto educativo comum e plural” (ME, 2018, p. 

2918). 

Esta proposta apresenta um desenho universal para a aprendizagem partindo 

de uma abordagem multinível no acesso ao currículo. Nesta abordagem a 

educação inclusiva sustenta-se em modelos curriculares flexíveis, na monitorização 

sistemática das intervenções implementadas, bem como no diálogo entre os 

atores (docentes, pais e alunos), tendo em conta as respostas educativas 

necessárias para que cada aluno possa adquirir um conjunto de competências, 

valorizando as suas potencialidades e interesses. Conforme se refere no 

documento, esta conceção afasta-se da ideia de que é necessário categorizar 

para intervir (ME, 2018, p. 2918). 

Assume-se também a importância de construir um determinado Perfil para os 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins, Gomes, Brocardo, Pedroso, 

Acosta Carrillo, Ucha, ... & Rodrigues, 2017), assente numa base humanista expressa 

na provisão de educação a todas as crianças, jovens e adultos.  

Decorre desta aceção que a inclusão de alunos com Necessidades de Saúde 

Especiais (NSE) em todos os níveis de ensino é fundamental para formar cidadãos 

mais cultos, capazes de tomar decisões fundamentadas, assumindo uma 

corresponsabilidade social e, acima de tudo, uma qualificação que lhes permita 

aceder ao mercado de trabalho adequado à sua condição. Compreende-se, 

assim, que a educação inclusiva é um direito de todos os cidadãos, e, 

subsequentemente, a inclusão de alunos com NSE no ensino superior deve ser 

igualmente promovida no sentido de salvaguardar os seus direitos de cidadania 

plenos. 

 



  
     Ref. 2019-1- ES 01 KA203 065823 

 

 

21 

 

A inclusão de alunos com NSE no Ensino superior: legislação e práticas 

Nas últimas décadas, sob a influência da Declaração de Salamanca (1994), 

evidenciou-se um aumento de alunos com NSE no Ensino Superior (ES). É neste 

enquadramento que entrou em vigor no início da década de 90 o Contingente 

Especial para Candidatos com Deficiência Física ou Sensorial (DGES – Direcção-

Geral do Ensino Superior – Contingente Especial para Candidatos com Deficiência 

Física ou Sensorial) que define a existência de vagas específicas para estudantes 

com incapacidades físicas e sensoriais, ou seja, com NSE. Este sistema de quotas 

fixou um contingente de 2% das vagas, permitindo assim aos alunos com NSE a 

entrada no ensino superior.  

Em 2012 foi publicado pelo Ministério da Educação e Ciência a Portaria n.º 

195/2012 de 21 de junho, que clarifica as bases de instrução do processo de 

candidatura a vagas para alunos portadores de deficiência física ou sensorial no 

ensino superior.  

O Decreto 197-B / 2015 estabeleceu uma quota especial de acesso ao ensino 

superior para alunos com deficiência física ou sensorial de 2%, o que significa 2 

vagas para cada instituição / curso. Atualmente, foi criado um contingente 

especial com 4% das vagas fixadas para a primeira fase do período de 

candidatura nacional e 2% para a segunda fase, conforme se pode ler no sítio 

oficial da Direção Geral do Ensino Superior. 

 

Nos regulamentos de candidatura ao ES, desde então, considera-se pessoa 

com “deficiência” aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou 

adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, 

apresente dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação com os fatores 

do meio, lhe limitar ou dificultar a atividade e a participação em condições de 

igualdade com as demais pessoas (conforme se pode ler no Regulamento do 

Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a 

Matrícula e Inscrição no ano letivo de 2020-2021, Portaria n.º 180-B/2020, de 3 de 

agosto DGES, 2020). 

Neste quadro incluem-se pessoas com (i) deficiência física, motora 

permanente congénita ou adquirida, (ii) pessoas com deficiência sensorial (visual, 

com dificuldades acentuadas na comunicação leitura e escrita, na aprendizagem 

e aplicação de conhecimentos, deficiência auditiva bilateral de grau severo ou 

profundo e (iii) pessoas com limitações significativas ao nível das atividades e da 

participação, num ou em vários domínios da vida, decorrentes de alterações 
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funcionais e estruturais de caráter permanente, resultando em dificuldades 

continuadas, nomeadamente nas áreas de aprendizagem e aplicação de 

conhecimentos, comunicação oral e escrita, receção de informação, mobilidade, 

autonomia nas atividades da vida diária e relacionamento interpessoal e da 

participação social”. É nestes últimos que se integram os alunos com deficiência 

intelectual. 

 

De acordo com a Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(DGEEC) (2019, pp.1-2) em 2018/19, foram referenciados 1978 alunos com 

Necessidades de Saúde especiais inscritos em estabelecimentos de ensino superior, 

86% no ensino público (1700) e 14% no ensino privado (278). Comparando os 

números de alunos inscritos em 2017/18 (1 644), verificou-se um aumento geral de 

16.9%, 11.5% no ensino público (entre 1 504 a 1 700 alunos) e 49.6% (entre 140 a 278 

alunos) no ensino privado. 

Em 2017/18, concluíram a sua formação 526 diplomados com NSE em 

estabelecimentos de ensino superior, 85% (451) no ensino público e 14,3% (75) no 

ensino privado. Dos 526 diplomados em 2017/18, 13,3% (70) diplomaram-se em 

cursos técnicos superiores profissionais, 65,8% (346) em ciclos de estudos de 

licenciatura, 10,6% (56) em ciclos de estudos de mestrado, 9,5% (50) em ciclos de 

estudo de mestrado integrado e 0,76% (4) em programas de doutoramento. 

Apesar de na Lei n.º 37/2003 de 22 de agosto, que estabelece as bases de 

financiamento do ensino superior, se afirma que “devem ser considerados apoios 

específicos a conceder a estudantes portadores de deficiência” (cf. §4, Artigo 

20.º), não existe ainda legislação que afirme explicitamente a obrigatoriedade de 

providenciar adaptações razoáveis a estes e estas estudantes. Esta evidencia é 

confirmada pelos dados do referido inquérito da DGEEC, que revela que no total 

das instituições de ensino superior que responderam (111), apenas 65 (58,8%) 

indicam que têm algum tipo de regulamentação para alunos com NSE. Em 25 

dessas instituições (22,5%) existem disposições específicas, em 42 (37,8%) 

encontram-se regulamentos ou estatutos próprios para esses alunos e em 15 (13,5%) 

revelam que têm outro tipo de regulamentação. 

No entanto, Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho vem clarificar o processo de 

inclusão de alunos com NSE no sistema educativo, onde se encontra o Ensino 

Superior, uma vez que afirma a necessidade de cada escola reconhecer a 

diversidade e as necessidades dos alunos, encontrando maneiras de lidar com a 
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diferença e fornecer o apoio certo aos alunos para que possam aprender e se 

tornarem cidadãos ativos. 

Isto poderá conduzir a uma maior responsabilização das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e dos seus profissionais reconhecendo a necessidade de uma melhor 

formação, enquanto parte ativa das equipas educativas na definição de 

estratégias e no acompanhamento da diversificação curricular, de forma a que 

estas elevem os padrões de qualidade das diferentes ofertas de educação e 

formação.  Este decreto é fundamental para promover e apoiar o acesso à 

formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar (Art.º 13.º, alínea 

b). Além disso, abre portas para a reorganização das Instituições do Ensino Superior 

no sentido de receberem alunos com NSE, onde se encontram os alunos com 

deficiência intelectual. 

Não obstante, a entrada de alunos com NSE, no Ensino superior deve ser 

suportado em regulamentação especifica, mas ao mesmo tempo num apoio 

efetivo a estes alunos. A entrada para um ambiente diferente, desconhecido, com 

colegas novos, um ambiente académico pouco estimulante ou excessivamente 

exigente, em nada favorece a sua inclusão (Abreu & Antunes, 2011, Fernandes & 

Almeida, 2007). Por isso, as instituições do ES devem organizar-se de forma a 

possibilitar a melhor integração e inserção destes alunos. 

Curso para alunos com deficiência intelectual (DI) em Portugal 

Em Portugal, uma instituição de Ensino Superior abriu no ano letivo 2018-19 

uma formação em educação inclusiva com a duração de dois anos, destinada a 

estudantes portadores de deficiência intelectual igual ou superior a 60%.  Chama-

se Literacia Digital para o Mercado de trabalho e é o primeiro deste género em 

Portugal. Trata-se de um curso que não confere qualquer grau ou título, mas os 

alunos receberão uma certificação que os habilitará ao exercício de profissões 

como as de guias ambientais, tutores de monumentos e contadores de histórias, 

jardinagem, colaboradores em empresas de ecoturismo e ecocampismo ou em 

instituições sociais e empresas, entre outras. Desta forma, minimiza a falta de 

formação profissional adaptada, com que se debatem as famílias de jovens 

portadores de deficiência intelectual. Este curso não foi precedido de aprovação 

ministerial, mas responde à recomendação do Conselho Nacional de Educação, 

bem como às orientações do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no 

sentido do alargamento da oferta formativa do ensino superior a novos públicos. 

Pretende-se a promoção do desenvolvimento pessoal, bem-estar e inclusão social 

e laboral a partir do ambiente de ensino superior. Este curso passou por um 

processo de formação dos funcionários não docentes e pela constituição de um 

grupo de docentes voluntários para lecionar as unidades curriculares do currículo 

deste curso. Toda a estrutura e conteúdos do curso foram adaptados. O principal 
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objetivo é favorecer a independência e autoestima a pessoas com deficiência 

intelectual, de forma a que se tornem cidadãos mais autónomos e contribuintes 

ativos para uma sociedade melhor.  

Discussão dos dados 

Apesar da legislação aprovada no sentido de garantir a oferta de educação 

para todos, acomodando todos os alunos, independentemente das suas 

condições físicas ou intelectuais (e outras), as instituições de ensino superior não 

têm um quadro regulamentar de orientação comum ou procedimentos comuns. 

Apesar dos esforços realizados nos últimos anos para a implementação de políticas 

mais inclusivas, ainda há muito a fazer nesta área específica, envolvendo todas as 

partes envolvidas. Portanto, os dados de pesquisas em Portugal relacionados com 

a confiança dos professores ao ensinarem alunos com DI apontam resultados 

significativos. Analisá-los-emos de seguida. 

Caracterização dos inquiridos quanto ao género e grau académico 

Quanto à formação académica dos inquiridos, vinte e seis (26), têm uma 

licenciatura, de entre os quais 16 são mulheres, nove são homens, e um (1) 

preferiu não dizer. Sessenta inquiridos detém o grau de mestre, sendo que 

trinta e seis (36) são mulheres e vinte e quatro são homens. Duzentos e trinta 

um (231) inquiridos são doutorados, sendo que cento e quarenta e um (141) 

são mulheres, oitenta e oito (88) são homens e dois preferiram não dizer.  

Figura 2. Caracterização dos inquiridos quanto ao género e grau académico. 
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Considerações gerais 

Conforme se pode observar na figura 3 relativamente às competências 

próprias e formação pessoal no âmbito da docência especifica com alunos DI, a 

maioria dos inquiridos considera que a sua formação é deficitária.  

Figura 3. Competências dos professores para trabalhar com alunos DI. 

Entre 58% a 60% dos inquiridos, afirmam que não possuem formação 

adequadas nem conhecimentos conceptuais e didáticos sobre a Inclusão e a DI. 

Tendo em conta o conhecimento sobre a inclusão nas políticas educativas 

nacionais e no ensino superior, 56% dos inquiridos revelam não as conhecer, 

verificando-se que apenas 21% manifesta ter conhecimentos inequívocos sobre o 

assunto, revendo os restantes 24% conhecimentos relativos a este respeito. 

Considerando a especificidade do conhecimento sobre a temática 50% dos 

docentes, deste estudo, revelam não possuir conhecimento mínimos para 

comunicar com alunos DI, 29% consideram ter conhecimentos relativos e 21% 

considera-se competente nesta matéria. Relativamente ao conhecimento sobre 

metodologias de ensino específicas ou adaptadas a alunos DI, 57% revela não 

possuir essas competências, 24% revela saberes relativos, havendo 20% que se 

considera capaz de as utilizar.  

Analisando ainda os saberes didáticos 56% dos inquiridos evidenciou que não 

se sente competente para desenvolver ou adequar os materiais pedagógicos para 

alunos com DI, enquanto que 16% manifesta saberes neste âmbito. Relativamente 

à sua disponibilidade de tempo para receberem formação sobre esta temática, 

apenas 16% se revela disponível, 46% manifesta indisponibilidade e 35% indica uma 

disponibilidade relativa. 
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De um modo geral, quanto ao uso de metodologias e didática inclusivas, na 

figura 4, constata-se que a maioria dos inquiridos atribuiu importância ao ensino de 

pessoas com DI, no ensino superior, pelo que posicionaram as suas respostas, de 

forma destacada, nos níveis 4 e 5 face às diferentes possibilidades e metodologias 

inclusivas (de 66 a 83%). 

Figura 4. Conteúdos de formação no âmbito das didáticas e metologias inclusivas. 

No grupo de questões sobre conteúdos de formação para docentes do Ensino 

Superior e especificamente no subgrupo didática e metodologias inclusivas (gráfico 

4), constata-se que a maioria dos inquiridos atribuiu importância à formação para 

docentes do ensino superior, pelo que posicionaram as suas respostas, de forma 

destacada, nos níveis 4 e 5 (de 66 a 83%). 

Relativamente ao indicador técnicas e ferramentas de comunicação 

alternativas foi considerada pela grande maioria dos inquiridos nos níveis 4 e 5 

(83%), o que indica que os inquiridos consideram seria necessária formação, neste 

âmbito. Ainda de forma muito expressiva os inquiridos (81%) consideram que a 

formação no âmbito de técnicas e ferramentas de comunicação (oral/escrita) e 

técnicas e ferramentas de apoio e reforço são potenciadoras de uma maior e 

melhor inclusão. Além disso, mais de 70% dos professores inquiridos evidenciam que 

a formação deveria incidir sobre estratégias de ensino-aprendizagem tais como: 

aprendizagem baseada em projetos (79%), aprendizagem cooperativa (77%), 

aprendizagem baseada em problemas (76%), interação com familiares e 

profissionais de confiança do estudante com deficiência intelectual (74%), 

adaptações curriculares e programação (73%), estudos de caso (71%) e técnicas 

e ferramentas de controle de grupo (70%). Com menor expressão foram indicadas, 
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como metodologias necessárias ao trabalho docente com DI a Gamificação e 

outras metodologias (69%) e o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) 

(66%), o que pode também estar associado à pouca expressão que estas 

metodologias ainda têm no ensino superior. Contudo, a maioria dos Inquiridos (79%) 

revelou que seria relevante, a formação na tipologia de apoios para deficiência 

intelectual, a relação estudantil de alunos, serviços, ferramentas, técnicas, etc. 

Analisam-se, de seguida as questões sobre conteúdos de formação para 

docentes do Ensino Superior especificamente no subgrupo formação específica 

que permite compreender quais os conteúdos de formação específica que os 

professores valorizam na formação, para trabalhar alunos com DI. Uma análise 

global permite destacar que os inquiridos consideram que os indicadores 

enunciados, são fundamentais para a formação dos docentes do ensino superior 

atribuindo de 65% aos 82% o nível 4 e 5. 

Figura 5. Conteúdos de formação no âmbito da formação específica. 

Os dados que emergem do gráfico 5 demonstram que a maioria dos 

inquiridos consideram que para formar pessoas DI é necessária formação 

especifica no âmbito do desenvolvimento de competências sociais (82%), 

estratégias de estudo (81%), inteligência emocional (80%), informática (77%), 

cidadania ativa (75%), resolução de conflitos na vida diária (74%), orientação 

vocacional (73%) e economia Básica (65%). Apenas entre 6% a 11% dos inquiridos 

não considera relevante formação específica nas áreas enunciadas 

Relativamente ao grupo, conteúdos de formação, subgrupo formação de 

âmbito transversal verifica-se que a maioria dos inquiridos reconhece a importância 
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deste tipo de formação para lecionar a pessoas com DI, expressando a sua visão 

favorável nos oito indicadores com percentagens entre 73% a 80%, nos níveis 4 e 5, 

tal como se expressa no gráfico 6. 

Figura 6. Conteúdos de formação de âmbito transversal. 

Importa salientar que o indicador mais valorizado, nos níveis 4 e 5, foi o 

indicador, condições associadas à DI e informações sobre o processo de 

aprendizagem (80%), seguindo-se o item projetos de melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com deficiência intelectual (79%). Considera-se ainda que as 

técnicas e ferramentas de motivação, as técnicas e ferramentas de resolução de 

conflitos intervenção face a condutas problemáticas, princípios da educação 

inclusiva, resolução de conflitos conhecimento da DI, tendo em conta o 

desenvolvimento evolutivo, características de pessoas com DI e a gestão da 

diversidade, são importantes temas para a formação dos docentes. Evidencia-se, 

contudo uma valorização dos temas que parecem indiciar um apoio mais técnico 

e prático aos docentes.  

De um modo geral, os dados da pesquisa parecem indicar a necessidade 

de se promover mais formação para enfrentar os problemas de inclusão de 

alunos com DI. Por isso, trabalhar nessa área é fundamental hoje em dia. 
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Sérvia 

Estado da arte sobre deficiências intelectuais 

No início do século XXI, a Sérvia adotou vários documentos estratégicos que 

regulam as práticas inclusivas e, a partir de 2009, a educação inclusiva passou a 

fazer parte da política de estado (Galović et al., 2009). No entanto, os alunos com 

deficiência intelectual (DI) podem frequentar escolas regulares ou especiais. Nas 

escolas especiais sérvias, mais de 80% dos alunos têm deficiências de 

desenvolvimento (Ipsos et al., 2016), e a maioria deles são certamente portadores 

de DI. As leis e regulamentos existentes regulam a educação de alunos com DI nas 

escolas primárias e secundárias. Não são mencionados de forma alguma na 

legislação relacionada com o ensino superior. 

 

Na República da Sérvia, o acesso ao ensino superior está aberto a qualquer 

pessoa que termine o ensino secundário (com a duração de quatro anos).  No 

entanto, os procedimentos de admissão específicos são regulados individualmente 

por cada instituição. Existem quatro tipos de instituições de ensino superior: 

universidades, faculdades de estudos aplicados, faculdades de estudos 

académicos e academias de estudos aplicados (UE, 2017). O ensino universitário 

na Sérvia é regulamentado pela Lei do Ensino Superior (RS, 2017) e suas revisões. 

 

Nesta lei, os alunos com deficiência são geralmente mencionados no 

contexto de ações explícitas e adaptações. As instituições de ensino superior 

implementam uma ação afirmativa na matrícula de alunos com deficiência. A 

mensalidade em instituições públicas superiores pode variar significativamente de 

uma faculdade para outra, mas os indivíduos com deficiência não estão sujeitos 

ao pagamento de propinas. As instituições de ensino superior podem organizar 

estudos em língua gestual. Os alunos com deficiência têm o direito de fazer o 

exame de forma adaptada à sua condição. Espera-se implicitamente que os 

professores do ensino superior adotem os seus métodos de ensino e condições de 

estudo para os alunos com deficiência, embora não existam programas 

específicos para a formação inicial de futuros docentes que venham a ensinar 

alunos com competências variadas e necessidades de apoio diversas. 

 

Por conseguinte, a formação deve abranger uma ampla gama de 

professores universitários, principalmente aqueles que atuam em instituições 

públicas. Nas fases iniciais da realização do curso os formandos devem ser 

indivíduos altamente motivados a trabalhar na área das ciências sociais e 

humanas, médicas e naturais. 
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Resultados do questionário 

A amostra sérvia é composta por 160 participantes, 64 (40%) homens e 96 

(60%) mulheres, com idades entre 24 e 67 anos (M = 43,84; DP = 9,32). A maioria 

possui doutorado (138 ou 86,3%), enquanto os demais possuem título de mestre (22 

ou 13,8%). Os participantes atuam como assistentes, professores assistentes, 

professores associados ou catedráticos em quatro universidades públicas e uma 

privada. 

Mais da metade dos participantes (90 ou 56,2%) teve algum contacto com 

pessoas com DI, seja no ambiente de trabalho ou fora dele. Apenas quatro (2,5%) 

participantes tiveram contacto com pessoas com DI no ambiente familiar, 

enquanto os demais nunca tiveram oportunidade de contacto com essas pessoas 

(66 ou 41,3%). A maioria dos participantes nunca foi instruída a lecionar (138 ou 

86,3%), nem jamais pensou (108 ou 67,5%) em alunos com DI. As universidades não 

oferecem suporte específico para professores que trabalham com alunos com DI, 

mas quase três quartos dos professores universitários afirmam que precisam dele. 

Mais de 60% dos nossos participantes acham que pessoas com DI podem 

frequentar cursos universitários com algum apoio, enquanto quase 80% deles 

acham que seria útil estabelecer cursos ad hoc para para elas. 

 

Foi solicitado aos participantes que avaliassem de 1 a 5 as propostas de 

formação transversal, as metodologias e didática inclusivas, e as necessidades de 

formação específicas. 

Itens M SD 

Condições especiais e informação sobre o processo de 

aprendizagem sobre DI  
4,37 0,998 

Ferramentas e técnicas de motivação 4,28 0,997 

Conhecimento sobre DI 4,24 0,983 

Risky conducts intervention skills 4,22 1,046 

Princípios da educação inclusiva 4,08 1,034 

Projetos existentes para melhorar a qualidade de vida com pessoas 

com DI     
4,22 1,056 

Ferramentas e técnicas de negociação de conflitos 4,13 1,111 

Gestão da diversidade 4,12 0,987 

Tabela 3. Conteúdos formativos (formação transversal). 

Os participantes ficaram muito satisfeitos com os conteúdos de formação 

propostos, como indicado pelas pontuações elevadas em cada item.  
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Itens M SD 

Tipos de apoio (número de professores, serviços, ferramentas, 

técnicas, etc.) 
4,15 1,029 

Ferramentas e técnicas de comunicação (expressão oral e escrita) 4,16 1,015 

Ferramentas e técnicas de apoio e desenvolvimento 4,21 1,024 

Ferramentas e técnicas de comunicação alternativa e 

aumentativa 
4,06 1,074 

Aprendizagem colaborativa 3,99 1,031 

Interação com familias e profissionais relacionados com os alunos 4,09 1,112 

Aprendizagem baseada em problemas 4,04 1,048 

Adaptações curriculares e de horários 4,24 1,043 

Ferramentas e técnicas de gestão de grupo e dinamização 3,94 1,083 

Desenho universal para a aprendizagem 3,79 1,122 

Gamificação 3,77 1,094 

Estudos de caso 4,13 1,020 

Aplicações tecnológicas como recursos educativos  3,78 1,142 

Tabela 4. Metodologias e didática inclusivas. 
 

As pontuações elevadas na escala Likert indicam que os professores 

universitários consideram as metodologias e didáticas inclusivas como muito 

importantes para os estagiários. Os itens mais valorizados dizem respeito às 

adaptações curriculares, ferramentas de apoio e comunicação. 

 

 
Itens M SD 

Desenvolvimento de competências sociais  4,34 0,944 

Estratégias de estudo 4,31 0,911 

Inteligência emocional 4,26 0,981 

Resolução de conflitos no dia-a-dia 4,21 0,980 

Orientação vocacional 4,07 1,047 

Cidadania Ativa 4,20 0,983 

Informática 4,11 0,978 

Economia básica 3,86 1,104 
Tabela 5. Formação específica. 

 

Em relação à formação específica, o resultado mostra que os participantes 

consideram a economia básica (ou seja, gestão de lucros e recursos pessoais) 

como a menos importante e o desenvolvimento de competências sociais como a 

necessidade mais importante. 
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Espanha 

Inclusão de ex-alunos com deficiência intelectual em universidades espanholas 

No contexto espanhol, não existem muitos estudos sobre a presença de 

pessoas com deficiência intelectual (DI) no ensino superior, como afirma Verdugo 

et al. (2018) e Rodríguez e Álvarez (2014), ao contrário das etapas anteriores, 

embora haja pesquisas relevantes que se concentraram no acesso aos estudos 

universitários, atitudes em relação aos estudantes universitários com deficiência, 

serviços e programas de apoio à universidade, atitude do corpo docente, 

acessibilidade e desenho universal. 

Da mesma forma, também foi possível verificar que existem muitas pesquisas 

que enfocam a deficiência em geral, onde o papel principal é desempenhado 

pelas deficiências físicas, visuais, sensoriais e auditivas (Tapia e Manosalva, 2012).  

Dos poucos alunos com DI que chegam à universidade, a maioria encontra 

dificuldades e problemas, visto que os professores não têm formação e 

conhecimentos suficientes para atender às necessidades que apresentam, tendo 

em vista que a inclusão exige uma série de materiais académicos, económicos, 

apoios e serviços tecnológicos, psicológicos e de autogestão que permitem a 

plena participação na vida académica, situação para a qual muito poucas 

universidades estão preparadas (Peredo, 2016). 

Nem todas as universidades oferecem as mesmas oportunidades e fornecem 

os mesmos serviços de apoio. Especificamente, nas universidades espanholas as 

percentagens de alunos com deficiência intelectual são as seguintes, como se 

pode verificar na Tabela 6: 

 

ESTUDANTES CON DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  
  1º GRAU E 2º CICLO PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOUTORAMENTO  

HOMENS 9,0% 4,9% 3,3% 

MULHERES 5,8% 2,8% 5,7% 

Total 14,8% 7,7% 9,0% 

Tabela 6. Percentagem de matrículas de alunos de licenciatura, mestrado, pós-graduação e 

doutorados com DI em universidades españolas. 

Nota:  

Dados básicos do sistema universitário espanhol para o ano letivo 2015-2016 do Ministério da 

Educação, Cultura e Esporte. Elaboração própria. 
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Estudos realizados pela Fundação Universia (2018) e pelo Observatório 

Estadual da Deficiência (2018) mostram que o total de alunos com deficiência 

matriculados em estudos universitários mal chega a 1,5% do total nacional de 

universitários. 

Desde 2017, a Espanha implementou um programa que facilita o acesso a 

pessoas com deficiência intelectual em mais de 25 universidades, financiado 

pela Fundação ONCE (De la Fuente e Cuesta, 2017). 

Situação legislativa em Espanha 
O Decreto Real 1/2013, que aprova o Texto Revisto da Lei Geral dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência e a sua Inclusão Social, de 29 de novembro de 

2013, em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), enfatiza o meio ambiente como elemento 

que pode favorecer ou condicionar as possibilidades de desenvolvimento da 

pessoa com deficiência. A participação plena e efetiva significa que a pessoa 

está inserida na sociedade, sendo este um elemento fundamental que permite 

o seu desenvolvimento e qualidade de vida. 

Por outro lado, a Associação Nacional de Universidades e Instituições de 

Ensino Superior, ANUIES (2002), realça que a expressão “pessoas com 

deficiência” não deve condicionar a sua participação na comunidade. 

O artigo 27 da Constituição Espanhola de 29 de dezembro de 1978 

reconhece, nos parágrafos 1 e 2, o direito à educação de todos os cidadãos e 

este direito tem como objetivo o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana no respeito pelos princípios democráticos de convivência e direitos e 

liberdades fundamentais. 

Em relação aos estudos universitários, o Decreto Real 1/2013, que aprova o 

Texto Revisto da Lei Geral dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da sua 

Inclusão Social, de 29 de novembro de 2013, no seu artigo 20º refere-se à 

adaptação do sistema universitário às pessoas com deficiência.  Especifica que 

as pessoas que estudam na universidade, cuja deficiência prejudique 

gravemente a adaptação ao sistema de candidaturas estabelecido em termos 

gerais, podem requerer provas, e a universidade pode conceder prorrogação 

das candidaturas para compensar a sua dificuldade, sendo que os testes são 

adaptados às características individuais apresentadas por essas pessoas com 

deficiência. 

No ensino superior, a polémica começa a surgir, pois muitos jovens que 

foram apoiados por uma equipa de profissionais especializados em DI durante o 
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período de ensino fundamental ou médio chegam a um sistema educacional 

árido onde não há distinções ou apoios para se adaptar ao sistema, que já é 

complexo, e menos ainda para se adaptar a um ambiente educacional 

diferente (Estay et al., 2019, p. 123). 

Do mesmo modo, o Decreto Legislativo Real 1/2013 (Segunda Disposição Final) 

impôs a obrigatoriedade dos currículos de formação e regula a inclusão da 

formação em “design for all” no currículo de formação sobre acessibilidade 

universal e formação de profissionais. 

Tudo isso é fundamental para que esses alunos cheguem à universidade nas 

mesmas condições que os restantes alunos, tendo em consideração as suas 

necessidades, mas outras áreas também são necessárias. Por este motivo, os 

Estatutos da Universidade e o Decreto Real 1791/2010, de 30 de dezembro de 2010, 

que aprovou o Estatuto do Estudante Universitário, estabelecem os sistemas e 

procedimentos que as universidades devem incluir para garantir os direitos dos 

alunos com necessidades educativas específicas, decorrentes da condição de 

incapacidade. Alguns estatutos estabelecem a criação de unidades de 

atendimento aos alunos com deficiência ou serviços específicos para este grupo. 

Está também regulamentada a reserva de vagas para alunos com deficiência, 

prevendo-se a reserva de 5% das vagas disponíveis e estabelecendo a mobilidade 

nacional e internacional para alunos com deficiência. As universidades devem 

promover a participação desses alunos em programas de mobilidade nacionais e 

internacionais. 

Atualmente, a Lei Orgânica 8/2013, de 9 de dezembro de 2013, de Melhoria 

da Qualidade Educacional, no seu artigo 38, secção 3, estabelece que “Os 

procedimentos de ingresso na universidade devem ser realizados em condições de 

acessibilidade para alunos com deficiência " 

Professores universitários e deficiência intelectual  

Vários estudos sobre alunos com deficiência indicam que os professores são 

fundamentais para os processos de inclusão: “A formação e preparação dos 

professores para atender os alunos com deficiência nas suas aulas é considerada 

um dos principais fatores que favorecem a integração educacional” (Bilbao e 

Martínez, 2009, p.56). 

Os professores, ao incluirem alunos com DI nas suas salas de aula, devem ter 

em consideração os ritmos de aprendizagem de cada um e, por isso, é 

fundamental que desenvolvam diferentes estratégias de ensino e que os 

programas sejam adequados às necessidades individuais. Por isso, é essencial que 

tenham as competências para dar uma resposta adequada (Moriña et al., 2019). 
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No estudo realizado por Angenscheidt e Navarrete (2017, p.239) sobre as 

atitudes dos professores em relação à educação inclusiva, metade dos 

entrevistados concordou que todos os alunos beneficiam academicamente por 

estarem em salas de aula regulares. 

Os professores devem realizar uma série de ações para garantir que os alunos 

com deficiência continuem na universidade, uma vez que a maioria sai mais cedo 

e não conclui os estudos. Algumas das ações são as seguintes, de acordo com o 

estudo realizado por Galán (2015, p.93): orientação e acompanhamento 

académico, aconselhamento pessoal/vital, técnicas e apoio ao estudo, 

flexibilidade curricular, desenvolvimento de competências sociais, rede de apoio e 

colaboração entre pares. 

Existem ainda outros serviços e apoios essenciais à permanência destes 

alunos, como o desenvolvimento de competências de autodeterminação, o 

desenvolvimento de competências de autogestão, a exploração das TIC e outras 

experiências relacionadas. Essas competências ajudam-nos a ter um caminho 

menos hostil na universidade, permitindo que se adaptem e permaneçam lá (Evans 

e Colleen, 2008). 

Uma recente consulta a professores universitários espanhóis, relacionada com 

a importância de diferentes pontos sobre a formação de professores de nível 

superior, contou com 170 participantes. Os resultados mostraram que os inquiridos 

consideram muito importantes todas as áreas do conhecimento e a sua própria 

formação, seja qual for essa formação. 
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  N M SD 

Formação transversal 

Doutoramento 102 4,08 0,93 

Mestrado 26 3,81 1,04 

Licenciatura 42 3,96 1,10 

Metodologias e 

didática inclusivas 

Doutoramento 102 3,96 0,79 

Mestrado 26 3,79 1,03 

Licenciatura 42 4,02 1,04 

Formação específica 

Doutoramento 102 3,99 0,87 

Mestrado 26 3,96 0,75 

Licenciatura 42 4,13 0,95 

Perceção de 

autocompetência 

Doutoramento 102 3,41 0,96 

Mestrado 26 3,16 0,94 

Licenciatura 42 3,51 0,92 

Tabela 7. Pontuações obtidas de acordo com a formação específica recebida. 

Das pessoas que consultamos, muitas já tinham experiência profissional no 

ensino de pessoas com DI em contexto universitário. Essas foram uma parte muito 

importante da amostra a ser ouvida. Como esperado, elas demonstraram maior 

valor em todos os tópicos sobre a importância do tema a ser tratado, mas também 

nas suas próprias capacidades. Nesse caso, a diferença é ainda maior em relação 

a quem nunca deu aulas a pessoas com DI. 

  n M DT 

Formação 

Transversal 

Sim 137 4,11 0,93 

Não 33 3,60 1,13 

Metodologias e 

didática inclusivas 

Sim 137 4,05 0,82 

Não 33 3,51 1,04 

Formação 

Específica 

Sim 137 4,10 0,84 

Não 33 3,69 0,92 

Perceção de 

autocompetência 

Sim 137 3,58 0,87 

Não 33 2,65 0,92 

Tabela 8. Pontuações obtidas de acordo com a formação específica recebida. 
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Por fim, tivemos em consideração as respostas de pessoas que tiveram 

contacto com pessoas com DI, não só de forma profissional, mas também noutro 

contexto. Assim, não pudemos observar diferenças dependendo do tipo de 

contexto, mas percebemos valores de importância sobre o tema e também sobre 

a sua autocompetência naqueles que conviveram com pessoas com DI. 

 

Tabela 9. Pontuações obtidas de acordo com o contexto partilhado com pessoas com deficiências 

intelectuais. 

Em suma, os resultados espanhóis sugerem que a população interessada está 

ciente dos benefícios de que um treino específico sobre DI é recomendável e útil 

para a defesa dos direitos das pessoas com DI sobre oportunidades de educação. 

Além disso, podemos dizer que aqueles que tiveram alguma experiência com este 

grupo, tanto no âmbito pessoal como profissional, ressaltam a importância dos 

temas que sugerimos na nossa pesquisa, para que possamos considerá-la como 

uma temática urgente de desenvolvimento educacional no nosso país, mas 

também no nosso continente. 

 

  

   
CONTEXTO 

FAMILIAR 

CONTEXTO 

LABORAL 

OUTRO 

CONTEXTO 

  N M SD N M SD N M SD 

Formação transversal 
Sim 34 4,26 0,79 108 4,13 0,93 47 4,12 0,77 

Não 136 3,95 1,03 62 3,80 1,06 123 3,97 1,06 

Metodologias e 

didática inclusivas 

Sim 34 4,15 0,75 108 4,08 0,80 47 3,95 0,72 

Não 136 3,89 0,92 62 3,71 0,99 123 3,94 0,95 

Formação específica 
Sim 34 4,10 0,82 108 4,13 0,86 47 4,07 0,77 

Não 136 4,00 0,88 62 3,82 0,86 123 4,00 0,91 

Perceção da 

autocompetência 

Sim 34 3,65 0,83 108 3,64 0,84 47 3,58 0,86 

Não 136 3,34 0,97 62 2,97 0,98 123 3,33 0,98 
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Resultados gerais na Europa 

Foi realizado um questionário ad hoc sobre as perceções e a importância dos 

diferentes aspetos da educação para pessoas com deficiência intelectual e sobre 

a perceção da autocompetência das competências educacionais. A primeira 

versão do questionário foi em espanhol e foi validada por cinco especialistas que 

reformularam algumas descrições para melhorar a clareza de conhecer os dados 

relativos ao corpo docente universitário nos países membros do consórcio e, assim, 

poder enquadrar o projeto no âmbito europeu, contextualizar e apresentar 

soluções para os problemas que surgem no que diz respeito às necessidades de 

formação no domínio da educação universitária europeia. A amostra foi 

constituída por 1.009 professores universitários de Portugal, Itália, Bélgica e Espanha, 

dos quais 59,7% são mulheres. 

Figura 7. Distribuição das amostras por país. 

 

Nos resultados europeus, sobre a necessidade de formação cruzada e 

formação específica, é especialmente relevante que sejam desenvolvidos 

e reforçados conteúdos específicos sobre o processo de aprendizagem de 

pessoas com deficiência, bem como sobre técnicas motivacionais, como se 

pode verificar nos dados recolhidos. 

 

Itália; 23,2; 

23%

Espanha; 

16,8; 17%

Sérvia; 15,9; 

16%

Bélgica; 

12,7; 13%

Portugal; 

31,4; 31%

Distribuição da amostra por países 

Itália Espanha Sérvia Bélgica Portugal
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Tabela 10. Pontuação obtida sobre a importância dos aspectos propostos. 

Nas análises efectuadas posteriormente, obtiveram-se diferenças 

estatisticamente significativas nos profissionais que estiveram em contacto com 

pessoas com deficiência, que atribuiram uma pontuação mais elevada à 

importância da formação transversal, à importância de metodologias e didática 

inclusivas e à satisfação com as competências pessoais e formação pessoal. 

Em relação à importância que os professores atribuem à formação 

transversal, metodologias e didática inclusivas, formação específica e satisfação 

com as próprias competências e formação pessoal, segundo as comparações 

Post-hoc de Bonferroni, os licenciados estavam mais satisfeitos do que os 

doutorados (p = 0,008). 

Em relação às necessidades dos meios de comunicação e materiais das 

sessões e não ao conteúdo a ser ensinado, os participantes consideram que existe 

necessidade de apoio técnico e humano. 

METODOLOGIAS E DIDÁTICA INCLUSIVAS 

Tipos de apoio (número de professores, serviços, ferramentas, técnicas of 

teachers, etc) 
4,11 

Ferramentas e técnicas de comunicação (expressão oral e escrita) 4,04 

Ferramentas e técnicas de apoio e desenvolvimento 4,02 

Ferramentas e técnicas de comunicação alternativa e aumentativa  4,00 

Tabela 11. Pontuação obtida sobre a importância dos aspectos propostos. 

 

FORMAÇÃO TRANSVERSAL 

Condições especiais e informação sobre o processo de 

aprendizagem de DI  
4,23 

Ferramentas e técnicas de motivação 4,12 

Conhecimento sobre IDKnowledge about ID (desenvolvimento 

evolutivo, características específicas, etc) 
4,09 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Desenvolvimento de competências sociais 4,21 

Estratégias de estudo (especialmente para alunos com DI) 4,15 

Inteligência emocional 4,09 
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É surpreendente que os participantes atribuam valores médios às próprias 

competências para ensinar pessoas com deficiência intelectual, por isso podemos 

considerar esses resultados como um ponto a ser fortalecido dentro do corpo 

docente universitário. Esta teoria foi reforçada em análises estatísticas 

subsequentes, onde diferenças significativas foram encontradas para aqueles 

profissionais que receberam treino específico para ensinar pessoas com deficiência 

intelectual. Diferenças estatisticamente significativas também foram obtidas na 

satisfação com competências pessoais e treino pessoal nos profissionais que 

lecionaram anteriormente a pessoas com deficiência intelectual. (p ≤,05) 

Portanto, podemos inferir que tanto a formação em deficiência quanto a 

experiência prévia de formação de pessoas com deficiência melhoram a 

perceção das competências dos docentes. 

Da mesma forma, voltaram a ser encontradas diferenças significativas entre 

os professores que consideram importante a formação específica em deficiência 

e os que consideram necessária a viabilização do acesso à universidade às pessoas 

com deficiência intelectual através de pequenos auxílios ou do desenho de 

estudos específicos (p <05). 

Item 

Acha que a sua formação atual é adequada para as necessidades 

educacionais especiais encontradas? 
2,37 

Sabe como está a inclusão patente nas legislações nacional e 

universitária? 
2,44 

Tem tempo suficiente para desenvolver as suas competências de 

educação inclusiva para pessoas com deficiência intelectual? 
2,47 

Tem conhecimento suficiente sobre metodologias de aprendizagem 

e estratégias para se adaptar a pessoas com deficiência intelectual? 
2,47 

Tem conhecimento e competências específicas suficientes para 

ensinar pessoas com deficiência intelectual? 
2,59 

Acha que consegue adaptar os materiais e instalações para pessoas 

com deficiência intelectual? 
2,69 

Tem competências de comunicação suficientes para ensinar 

pessoas com deficiência intelectual? 
2,88 

Tabela 12. Pontuação obtida sobre a importância dos aspectos propostos. 
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Considerações finais 

Embora a presença de pessoas com DI seja rara na Europa, a maioria dos 

participantes no nosso trabalho considera importante preparar professores 

universitários para isso. Ainda é cedo para concretizar as necessidades sentidas, 

mas existe consenso sobre os três pilares que propomos resultantes da consultoria 

a especialistas na área. Esses são: 

• Formação transversal: principalmente quando se trata de 

conhecimentos sobre DI e técnicas motivacionais. 

• Metodologias e didáticas inclusivas: aludindo tipos e ferramentas de 

suporte e técnicas de comunicação 

• Formação específica: voltada principalmente para o 

desenvolvimento de competências sociais, estratégias de estudo, 

inteligência emocional e resolução de conflitos. 

Apesar do facto de a DI ter sido trabalhada coletivamente principalmente na 

Europa, ainda existe um longo caminho a percorrer. Foi o que mostrou a nossa 

pesquisa sobre a autoperceção de professores universitários. É importante lembrar 

que a amostra que utilizamos para esta pesquisa foi composta por professores com 

experiência suficiente para compreender o ensino de nível universitário. Embora 

isso possa não ser muito relevante, visto que a autoperceção não pode ser 

relacionada à realidade, é surpreendente notar que os participantes atribuem 

valores médios às suas próprias competências para ensinar pessoas com 

deficiência intelectual (Tabela 13). Assim, podemos considerar esses resultados 

como outro ponto de motivação a ser considerado. 

Tabela 13. Puntuação no âmbito da autoperceção do profesor. 

Item

Do you think your current training is adequate for

the special educational needs encountered?
1,96  2,38 2,12 2,01 3,40 2,37

Do you know how is present the inclusion in the

national and university laws?
1,97  2,96 2,41 2,18 3,18 2,44

Do you have time enough to train your inclusive

education skills for people with intellectual

disabilit ies?

1,88  2,67 2,52 2,44 3,04 2,47

Do you have knowledge enough about learning

methodologies and strategies to adapt to

people with intellectual disabilit ies?

2,04  2,54 2,40 2,07 3,38 2,47

Do you have knowledge and specific skills 

enough to teach people with intellectual 

disabilit ies?

2,27  2,58 2,41 2,01 3,66 2,59

Do you think you are able to adapt the materials

and facilit ies for people with intellectual

disabilit ies?

2,16  2,73 2,40 2,73 3,47 2,69

Do you have communication skills enough to

teach people with intellectual disabilit ies?
2,66  2,97 2,54 2,66 3,65 2,88
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