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Resumo  

O presente estudo, cujo título é “a Educação Inclusiva de Crianças e Jovens com 

Dificuldades Intelectuais no Polo Escolar de São Salvador do Mundo em Cabo Verde” baseia-

se na estudo da política educativa inclusiva sugerida a nível internacional, nos últimos anos e a sua 

reflexão em Cabo Verde, tendo em conta a legislação Cabo-Verdiana e os documentos 

institucionalizados no nosso país de maneira a  garantir uma educação para todos, que abrangem 

principalmente todas as crianças e jovens com dificuldades intelectuais, mostrando que 

independentemente das suas necessidades, devem ser incluídas assim como qualquer outra criança. 

Com este trabalho, a nossa inquietação foi descobrir se realmente as crianças e jovens com 

dificuldades intelectuais estavam a ser incluídas nas escolas regulares, com vista a ultrapassar as 

barreiras e garantir o seu direito à educação, levando em consideração o nível de formação dos 

docentes e se estavam preparados para trabalhar com todo o tipo de crianças independentemente 

das suas dificuldades.   

Este trabalho foi desenvolvido em alguns dos polos educativos (polo I, II e III), do Ensino 

Básico no Município de São Salvador do Mundo em Cabo Verde.  

Partindo da experiência e do conhecimento adquirido, verificou-se que a maioria dos 

docentes que trabalham com as crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), não estão 

preparados, ou seja, não possuem o saber fazer para com os seus diferentes tipos de alunos, por 

isso, há necessidade de mais formações nesta área de como lidar com as crianças que possuem 

dificuldades de aprendizagem no seu dia a dia. Os resultados permitiram-nos fazer algumas 

sugestões, como forma de contribuir para a melhoria da implementação da educação inclusiva em 

Cabo Verde.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial, Necessidades Educativas Especiais, Dificuldades 

Intelectuais e Desenvolvimentais, Educação Inclusiva.  
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Abstract  

This study, whose title is “Inclusive Education for Children and Young People with 

Intellectual Difficulties in the schools of São Salvador do Mundo in Cape Verde” is based on 

the study of inclusive education policy suggested at the international level, in the last years and its 

reflection in Cape Verde, taking into account Cape Verde legislation and institutionalized 

documents in our country, in order to guarantee an education for all, covering mainly children and 

young people with intellectual difficulties, showing that regardless of their needs, they should be 

included just like any other child.  

With this work, our concern was to find out if children and young people with intellectual 

difficulties were being included in regular schools, in order to overcome the barriers and guarantee 

their right to education, taking into account the level of training of teachers and if they were 

prepared to work with all types of children, regardless of their difficulties. 

This work was developed in some educational centres (pole I, II and III), of Basic 

Education in the Municipality of São Salvador do Mundo, in Cape Verde. 

Based on the experience and knowledge acquired, it is noted that most teachers who work 

with children with Special Educational Needs (SEN), are not prepared, that is, they do not have 

the know-how to deal with their different types of students, therefore, there is a need to deal with 

children who have learning difficulties in their daily lives. The results allowed us to make some 

suggestions to contribute to improving the implementation of inclusive education in Cape Verde. 

 

KEYWORDS: Special Education, Special Educational Needs, Intellectual and Developmental 

Difficulties, Inclusive Education.  
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INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios hoje em dia, principalmente no nosso país (Cabo Verde) é criar 

condições para que as escolas, os docentes atuais possam atender todas as crianças com 

necessidades educativas especiais (NEE), e que possam trabalhar toda a diversidade e capacidades 

de cada um como fator de evolução para todos os alunos.  

Para melhor responder a todas as barreiras que estes indivíduos com NEE enfrentam, é 

necessário, pois, procurar alternativas que resultem em mudanças positivas em todas as escolas, 

para tal é fundamental ter docentes com capacidade para isso e criar condições físicas também nas 

escolas, para que possam fazer a inclusão de todos os alunos, independentemente das dificuldades  

que possuam.  

Uma vez que em Cabo Verde não foram criadas várias escolas especiais, mais fácil será 

alcançar a meta desejada, que é incluir todas/os e com sucesso para um futuro melhor. De acordo 

com Sassaki (1997, p.30) a integração surgiu para acabar com a exclusão social por parte das 

pessoas que possuem algum tipo de dificuldades.  A exclusão ocorria no seu sentido completo, ou 

seja, as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais (DID – como hoje se designa) 

eram rejeitadas da sociedade sem o poder de exercer qualquer tipo de atividade, porque 

antigamente eram tidas como inválidas ou nulas, ou seja não tinham a voz e vez de participar nas 

atividades realizadas, eram considerados cidadãos sem utilidade para a sociedade e incapazes para 

exercer qualquer tipo de trabalho,  eram colocados na margem da sociedade e tratados com 

discriminação.     

  Para podermos dizer que temos uma escola inclusiva então é necessário fazer a inclusão e 

inserção de todos os alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no ensino regular 

que é um ensino para todos. Pode ser considerado como um fenómeno difícil, que vai muito além 

de manter todos os alunos em classes regulares, mas sim dar a voz e vez de participarem de modo 

a sentirem que estão a ter a liberdade e igualdade assim como os outros ditos “normais”.  

Já em 1974, a propósito do movimento de integração escolar, Birch (cit. por Jiménez,1997). 

referia-se ao mesmo como um processo que visava unir a educação regular e a educação especial, 

tendo como objetivo oferecer um conjunto de serviços a todas as crianças que vão para a escola 

regular, ou seja mostrava que as escolas têm que possuir condições básicas e essenciais para se 
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adaptarem a qualquer tipo de aluno, tendo em conta as suas necessidades de aprendizagem, de 

modo a poder aprender e evoluir de acordo com o seu ritmo, e o docente tem que saber como e o 

que utilizar para qualquer tipo de aluno na sua turma. Propunha-se então que as crianças fossem 

colocadas em diversos níveis de ambientes educativos, desde a classe regular (meio menos 

restritivo possível), classe regular e sala de apoio, sala de ensino especial, escola especial até ao 

“cuidado total” (meio mais restritivo) como por exemplo em residenciais, hospitais, associações.   

Contudo, a partir da década de 90, inicia-se o movimento para uma educação inclusiva que 

visa romper com o modelo de integração que se constituiu muito centrado na problemática da 

criança e num programa específico sem se atender à necessária modificação da escola nos planos 

físico e organizacional. 

Verifica-se que em Cabo Verde, se começou há pouco tempo a fazer uma melhoria do 

sistema de educação com base nos princípios de uma educação para todos sem distinção, visando 

cumprir assim um dos principais objetivos do milénio e cada dia está a evoluir mais, de modo a 

ter uma educação mais inclusiva em todas as escolas e para todos os alunos. 

Entre as razões que motivaram a escolha do tema, salienta-se o facto de a educação 

inclusiva se tratar de um conceito pouco falado e interiorizado pelo povo Cabo-Verdiano e ser 

pouco estudado no nosso país. Assim, pretende-se com esta investigação contribuir para a reflexão 

sobre as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e desmistificar o preconceito 

que muitos têm sobre as mesmas.   

Por outro lado, consideramos que o estudo poderá enriquecer a produção teórica   

colaborando dessa forma para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A análise crítica 

dos documentos e a identificação das práticas existentes permitirão compreender não só as 

capacidades, mas também as fraquezas e as barreiras à inclusão de alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais.  

Do ponto de vista profissional, este estudo poderá mostrar elementos que nos autorizem a 

intervir com mais fundamento na nossa atividade profissional futura, apontando melhorias no 

atendimento às crianças com DID, possibilitando outras formas de intervenção e a nível científico, 

permitirá traçar caminhos para outras pesquisas. 
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Esta investigação  está estruturada em duas partes – na primeira faz-se o enquadramento 

teórico e na segunda descreve-se o estudo empírico.  

Ressaltamos  que o enquadramento teórico, está  dividido em três capítulos. No capítulo 

um,  aborda-se a educação de crianças  com necessidades educativas especiais, evidenciando-se 

alguns conceitos essenciais, que sustentam a prática sobre os alunos com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais para uma melhor inclusão. O capítulo dois foca o processo de ensino-

aprendizagem para a inclusão,  primordial para que as crianças e jovens se sintam incluídos nas 

escolas e no grupo. Realça-se ainda a importância do trabalho de grupo, no processo ensino-

aprendizagem. Destaca-se o que realmente o sistema educativo e os docentes precisam, apontando 

alguns recursos para que possamos construir uma educação e  ter escolas mais inclusivas para 

todos. E no terceiro  capítulo faz-se referência à educação  inclusiva no contexto Cabo-Verdiano, 

apontando-se quais os desafios da educação inclusiva em Cabo Verde, bem como o que foi feito e 

que está a ser feito até agora para uma educação inclusiva para todos os alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais e outras necessidades específicas.  

 No que se refere ao estudo empírico (Parte II) está organizado igualmente em três 

capítulos:  No capítulo um,  descreve-se a contextualização e a problemática em análise. O capítulo 

dois integra as questões, objetivos, técnicas e procedimentos metodológicos e participantes. No 

capítulo três procede-se à apresentação, análise e discussão dos resultados. 

Por último, seguem-se as considerações finais e as possíveis recomendações para uma 

futura pesquisa, bem como as referências bibliográficas e apêndices. 
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Parte I - Enquadramento Teórico  
 

1. A Educação de Crianças com Necessidades Educativas Especiais 

Neste primeiro capítulo, abordaremos alguns dos conceitos centrais ao tema em estudo, 

que permitiram traçar um quadro teórico de enquadramento e suporte à investigação realizada. 

  

1.1. Educação Especial 

 

Ao falarmos da educação especial, deve-se focar antes de mais no conceito da educação 

em geral. Correia (2010, p.13) aborda o termo como sendo um processo de aprendizagem e de 

mudança que se opera num aluno através do ensino e de quaisquer outras experiências a que ele é 

exposto nos ambientes onde interage.   

Espinha (2007, p.702), definiu a educação como sendo a ação ou efeito de educar, o 

aperfeiçoamento das dificuldades humanas. 

É através da educação que se garantirá a transmissão de experiências de uma geração à 

outra.  Uma pessoa só se vai aperfeiçoar mais através da educação que obteve desde a sua infância 

em casa com os familiares, do relacionamento com o meio onde está inserido no seu dia a dia, e 

das condições do mesmo.  

As oportunidades de educação que cada sociedade oferece a qualquer criança são 

determinantes para o seu percurso escolar e social. Cabe ao sistema educativo contribuir para a 

aprendizagem e progresso de todos e, muito particularmente, das crianças que apresentam 

limitações que são agravadas por pertencerem a um meio social com reduzidas possibilidades de 

estimulação do seu desenvolvimento. 

Jiménez (1997) refere que foi nos finais do século XVIII e princípios de século XIX, época 

em que as pessoas com algum tipo de dificuldades eram alvo de institucionalização especializada, 

que se começou a falar de Educação Especial. 
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Segundo o autor, a sociedade passou a olhar para a pessoa com deficiência no sentido de 

se lhe prestar apoio, assistência, proteção, sendo a forma mais ideal de o fazer a separação e a 

segregação. Esta segregação aconteceu também na educação, uma vez que as “escolas especiais” 

surgiam sempre afastadas dos espaços onde outras crianças e jovens, considerados “normais” 

aprendiam. 

Nota-se que a maneira como a sociedade foi ao longo dos tempos, olhando as pessoas com 

algum tipo de dificuldade está relacionada com vários fatores, tanto culturais, económicos como 

sociais de cada época.   

Bautista (1997, p.9) sublinha que o termo educação especial passou por algumas mudanças 

ao longo dos tempos no que se referencia à sua interpretação. O termo era utilizado para representar 

uma educação diferenciada da que se fazia no ensino regular. Os alunos que eram identificados 

com qualquer tipo de incapacidade ou dificuldade eram isolados para uma instituição ou 

associação própria e específica só para esses alunos ditos “desiguais” do resto dos alunos 

considerados “normais” ou “hab.ituais”.  

Estes caminhos traçados paralelamente estão hoje a convergir num mesmo alinhamento. 

Atualmente todos os alunos com qualquer tipo de dificuldades vão para o ensino regular, 

abandonando-se o modelo de uma escola discriminatória e emergindo uma escola que se quer 

inclusiva e para todos.  As crianças com NEE (Necessidades Educativas Especiais), que 

antigamente eram excluídas das escolas regulares, estão a ser mais integradas e a usufruir também 

de uma educação igualitária assim como todas as outras. 

A Educação Especial visa criar um conjunto de condições, de modo a garantir uma 

educação especial partindo da necessidade de cada um, sem deixar de lado nenhum aluno por causa 

da sua dificuldade.  

Assim sendo, a escola deve envolver para além dos docentes e os pais, outros membros tais 

como: os técnicos do serviço social, terapeutas, psicólogos e médicos, de modo que possam 

responder a todas as necessidades dos seus alunos. No geral, são esses recursos especializados, a 

que tanto a família como a escola devem ter acesso e que permitirão delinear um ensino mais bem 

planeado e voltado para as dificuldades de cada aluno. 
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A  educação especial está a sofrer grandes modificações,  e como tal, Correia (2010, p.14) 

a definiu, envolve um conjunto de recursos que a escola e as famílias devem ter ao seu dispor para 

poderem responder mais eficazmente às necessidades de um aluno com NEE, mostrando que são 

esses recursos que irão permitir desenhar um ensino cuidadosamente planeado, orientado para as 

capacidades e necessidades individuais dos alunos com necessidades especiais.  

Para Correia (2010), a educação especial e a inclusão, ambas caminham uma ao lado da 

outra, para não só assegurarem os direitos fundamentais dos alunos com NEE, mas também para 

lhes facilitarem as aprendizagens que um dia os conduzirão a uma inserção social, harmoniosa, 

produtiva e independente. 

O mesmo autor refere que o recurso à educação especial está radicado em dois aspetos:  as 

necessidades do aluno e a probabilidade de a intervenção requerer um conjunto especial de 

circunstâncias que, em geral, não está disponível nos meios das classes regulares. Mais importante 

ainda é a mudança que é permitida em termos de prioridade ou ênfase curricular, de competências 

académicas na classe regular a necessidades baseadas no aluno, porventura na sala de apoio. Realça 

o que é mais essencial para um aluno que possui NEE, de modo a sentir-se igual como todos 

(Correia, 2010, p.101).    

Vários autores, como por exemplo Mazotta (1982, p.10) salientam que a educação especial 

se desenvolveu apoiada na necessidade de oferecer a igualdade de oportunidades, mediante a 

diversificação dos serviços educacionais de modo a acolher às diferenças individuais dos discentes, 

por mais complexas que elas sejam. Nesse sentido, a autora apresenta um desafio aos docentes 

para encontrarem caminhos e meios, estabelecer uma política de ação e criar condições para o 

fornecimento de meios educacionais adequados a todos os seus alunos.   

 Rodrigues (2001, p.126) acrescenta que a implementação de práticas educativas 

apropriadas, que visem responder às necessidades de todos os alunos, hab.ilita-se com a existência 

e a prestação de serviços adequados, com a identificação de caraterísticas e necessidades dos 

alunos, com o envolvimento do professor da turma e do professor de educação especial na tomada 

de decisão quanto à colocação do aluno e com a colaboração entre estes dois educadores. 
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1.2. O Conceito de Necessidades Educativas Especiais 

 

Em 1978, o relatório Warnock que resultou da avaliação dos serviços de Educação Especial 

realizado no Reino Unido, propôs pela primeira vez o conceito de NEE como substituto das 

categorias baseadas na deficiência da criança, habituais no modelo médico de diagnóstico com 

forte impacto nos programas educativos da época (Niza, 1996). 

Pretendia-se que esta categorização fosse formulada em função de critérios pedagógicos e 

não médicos, considerando-se a necessidade de avaliar as condições de acesso ao currículo normal 

ou eventuais adaptações curriculares, bem como no ambiente educativo, por forma a responder-se 

mais adequadamente e com maior qualidade aos problemas de aprendizagem evidenciados por 

muitas crianças ao longo do seu percurso escolar (Niza, 1996). 

Naturalmente, foi-se verificando uma outra maneira de compreender a deficiência sob uma 

perspetiva educacional. Esta alteração com a introdução da categoria NEE, deu origem a 

modificações em vários aspetos, principalmente na formação de docentes, no currículo, nos 

métodos de ensino e nas obrigações das governações educacionais.  

O conceito de NEE trouxe um novo realce à escola e às suas capacidades, evidenciando-se 

a importância de uma explicação educacional mais adaptada, assim como expõem Marchesi, 

Echeita e Martin (1995, p.11), um educando que possui NEE é o que mostra ter qualquer 

dificuldade de aprendizagem durante a sua escolarização, e que precisa de um cuidado particular 

e com mais recursos do que o habitual para com os outros alunos ditos “normais” da sua idade ou 

da turma.    

Assim sendo, segundo Bautista (1997, p.11) a escola deve oferecer uma resposta mais 

adaptada aos interesses e às necessidades educativas dos seus educandos. É assim que emerge um 

novo paradigma de educação especial, não apenas como um programa delimitado por um tipo de 

aluno, mas definido como um conjunto de recursos não só materiais como humanos,  atribuídos 

pelo sistema educativo com o objetivo de satisfazer de uma forma mais adaptada às necessidades 

que os seus educandos  possam apresentar. 
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Trata-se, pois, de um modelo que não se circunscreve somente aos alunos que são 

considerados como tendo caraterísticas específicas, mas a qualquer aluno que, por um motivo ou 

outro, manifestam uma lentidão em acompanhar as aprendizagens escolares e que com pequenas 

mudanças educativas, poderão desfrutar do apoio adaptado para ultrapassar as suas dificuldades. 

Correia (1999, p.24) menciona que este conceito não se aplica apenas às crianças que 

apresentam problemas físicos, emocionais, intelectuais ou sensoriais, mas, também a alunos com 

dificuldades de aprendizagem com origem em fatores ambientais. 

 Na perspetiva de Correia (1999), o conceito de NEE,  refere-se às crianças e aos 

adolescentes com problemas fisicos, sensoriais, intelectuais, emocionais e com qualquer 

dificuldade de aprendizagem, decorrente tanto de fatores ambientais como fisicos. Tal conceito 

aplica-se quando em situações atípicas de aprendizagem, ou seja aquelas que por um motivo ou 

outro não acompanham o currículo normal, tornando-se necessário adaptar o currículo, 

diferenciando-se percursos de acordo com a necessidade da criança ou adolescente.  

 Correia, (1999, pp. 52-53) propõe dois tipos de NEE: 

As  chamadas de NEE permanentes, que são aquelas em que a adaptação do currículo é 

generalizada e objeto de avaliação sistemática, dinâmica e sequencial de acordo com os progressos 

do aluno no seu percurso escolar. Neste grupo encontramos as crianças cujas alterações 

significativas no seu desenvolvimento foram provocadas, na sua essência, por problemas 

orgânicos, funcionais e, ainda por défices sócio-culturais e económicos graves. Abrangem, 

portanto, problemas de natureza  intelectual,  sensorial, processológico, físico, emocional e 

quaisquer outros problemas ligados à saúde do indivíduo. 

No quadro abaixo (Tabela 1) indicam-se as problemáticas que as NEE permanentes 

englobam: 
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   Tabela 1 - Necessidades Educativas Especiais Permanentes 

Tipos de NEE Permanentes Exemplos 

De Carácter Intelectual - Deficiência Mental: Ligeira; moderada; 

severa; profunda. Dotados e sobredotados 

De Carácter Sensorial - Cegos e amblíopes; surdos 

De Carácter Emocional - Psicoses; outros comportamentos graves 

De Carácter Motor - Paralisia cerebral; spina bífida; distrofia 

muscular; outros problemas motores 

De Carácter Processológico Dificuldades de aprendizagem 

Outros Problemas de Saúde - Sida; diabetes; asma; hemofilia; 

problemas, cardiovasculares, cancro 

epilepsia; etc. 

-Traumatismo craniano. 

Fonte: Correia (1999, pp.52-53). 

 

 Enquanto que as  NEE temporárias são aquelas em que a adaptação do currículo escolar é 

parcial, ou seja  se realiza de acordo com as características do aluno, num certo momento do seu 

percurso escolar. Geralmente, podem manifestar-se como, por exemplo, problemas ligeiros de 

leitura, escrita ou cálculo, atrasos ou perturbações menos graves ao nível do desenvolvimento 

motor, perceptivo, linguístico ou sócio-emocional (Correia, 1999, pp. 52-53). 

 

    Tabela 2 - Necessidades Educativas Especiais Temporárias  

NEE Temporárias 

Problemas ligeiros ao nível do 

desenvolvimento das funções superiores: 

desenvolvimento motor, perceptivo, 

linguístico e sócio-emocional 

Problemas ligeiros relacionados com a 

aprendizagem da leitura, da escrita e do 

cálculo. 

   Fonte: Correia (1999, pp.52-53). 
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A  possível resposta educativa a estas problemáticas permite uma mudanca  parcial do 

currículo escolar, adaptando às características do aluno, num determinado momento do seu 

desenvolvimento e percurso educacional (Correia, 1999, p.53).    

Assim sendo, os objetivos educacionais para os alunos com NEE, principalmente os que 

possuem NEE temporárias, são iguais às dos alunos ditos “normais”, que consistem em melhorar 

a sua cognição e a sua capacidade de resolução de problemas enquanto sujeitos de aprendizagem.  

Indicam-se abaixo, de uma forma resumida, a tipologia das diferentes problemáticas 

apresentada por Correia (1999, pp.60-61): 

- “Deficiência Mental: alunos com problemas cognitivos que se traduzem geralmente em 

problemas na aprendizagem, comportamento adaptativo e aptidões sociais. 

- Dificuldades na Aprendizagem: alunos cujas capacidades intelectuais (na média ou acima 

da média) não se coadunam com a sua realização escolar (abaixo da média numa ou mais 

áreas académicas). 

- Perturbações Emocionais: alunos cujos comportamentos desapropriados causam 

disrupção dos ambientes onde interagem. 

- Problemas de Comunicação: alunos com problemas de produção, emissão, receção e 

compreensão de mensagens. 

- Problemas Motores: alunos cuja capacidade motora é deficiente, mas cujas aptidões 

sensoriais, cognitivas e processológicas se mantêm intactas. 

- Deficiência Auditiva: alunos cuja sensibilidade auditiva é muito baixa ou inexistente, 

quando determinada pelo nível médio de perceção de um estímulo sonoro. 

- Deficiência Visual: alunos cuja sensibilidade visual é muito baixa ou inexistente, quando 

determinada pelo nível médio de perceção de um estímulo visual. 

- Outros Problemas de Saúde: aluno com problemas de saúde (diabetes, hemofilia, 

epilepsia, asma, etc.) que podem afetar a sua realização escolar. 

- Traumatismo Craniano: aluno que sofre um dano cerebral provocado por uma força 

exterior que pode afetar a sua realização escolar e o seu ajustamento social. 

- Autismo: alunos cuja problemática neurológica interfere com as suas capacidades de 

linguagem, imaginação e ajustamento social. 
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- Cegos-Surdos: alunos cuja problemática, visual e auditiva, provoca problemas 

educacionais graves. 

- Multideficiência: alunos com problemas concomitantes causadores de problemas 

educacionais severos. 

- Dotados e Sobredotados: alunos com capacidades intelectuais e de aprendizagem acima 

da média”. 

Tendo em consideração a multiplicidade de problemáticas que podem afetar o percurso de 

aprendizagem dos alunos, a escola deve estar preparada com  as condições para poder responder a 

todos os alunos com NEE, de acordo com as suas caraterísticas e necessidades. Os alunos com 

NEE, são alunos que apresentam um ou mais problemas de aprendizagem, durante o seu percurso 

escolar e que merecem  uma atenção  particular e específica, exigindo recursos educativos 

diferenciados por forma a reduzir os efeitos de tais dificuldades.  

 

 

1.3. Alunos com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais  

 

Partindo do pressuposto que cada pessoa  é uma pessoa, é normal que exista a diferença, o 

essencial  é sabermos lidar com essa diferença, que pode ser resultante de uma deficiência. 

Existem vários tipos de deficiência com impacto nas capacidades intelectuais e cuja 

identificação precoce permite uma intervenção atempada, que exige a capacitação dos docentes no 

apoio à superação das dificuldades destas crianças e a levá-los a acompanhar o ensino de uma 

forma adequada.  

É necessário uma forte junção de forças entre os intervenientes educativos, com o intuito 

de incluir essas crianças e jovens no sistema educativo e na vida social.  

No entender de Morato, (1998, p.9) a história da deficiência em geral e da “deficiência 

mental” (hoje designada por dificuldade intelectual e desenvolvimental), em particular, não é um 

conhecimento do qual a humanidade se possa orgulhar do ponto de vista dos direitos humanos.  

Para Morato, a investigação sobre esta problemática pode agrupar-se em três períodos: 
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 O 1º período tem início a partir de 1800 até ao seu final. Caracterizado por um período de 

grande desenvolvimento científico da biologia e da psicologia, surgindo propostas de identificação 

e classificação da DM relativamente a outras deficiências e em particular na distinção da doença 

mental.  

O 2º período estende-se dos finais do século passado à 2ª Grande Guerra, empreendendo 

uma fase principalmente caracterizada pelas preocupações de definição e classificação.  

Ainda na opinião do mesmo autor, fala-se “da abordagem no conceito de DM (deficiência 

mental) em termos operacionais pela necessidade decorrente da institucionalização da escolaridade 

obrigatória (…)”. Foram utilizadas técnicas de análise fatorial, que por sua vez permitiam 

esclarecer a correlação das medidas das capacidades intelectuais, com outras medidas de 

conhecimento escolar.  

O 3º período, compreende o pós-guerra até à atualidade. É caracterizado por “uma atitude 

de mudança marcada pela evolução científica e pelo reforço do movimento humanitário em prol 

dos direitos (…). (Ibid). Neste período, verifica-se uma grande dificuldade de definição e 

classificação. E apesar de uma evolução positiva se ter vindo a acentuar sobre o conceito, os 

critérios da sua definição permanecem discutíveis pelas implicações determinantes do carácter 

estigmatizante das classificações. 

Atualmente, a categorização de “deficiência mental” é considerada desajustada e nada 

consentânea com o conhecimento científico produzido nas últimas décadas, pelo que se adotou a 

designação de dificuldade intelectual e desenvolvimental (DID).  

Santos (2010, p.3),  define DID, como sendo o impacto que o envolvimento detém no 

desenvolvimento humano, baseada na qualidade da interação estabelecida entre este e o indivíduo, 

bem como no tipo e intensidade dos apoios a prestar. 

Acrescenta a American Psychiatric Association (2002, pp. 41-42) que a DID está associada 

a um funcionamento intelectual global inferior à média, que é acompanhado por limitações no 

funcionamento adaptativo em pelo menos duas das áreas seguintes:  comunicação, cuidados 

próprios, vida doméstica, competências sociais/interpessoais, competências académicas 

funcionais, uso de recursos comunitários, autocontrole, trabalho, tempos livres, saúde e segurança. 

E o seu início deve ocorrer antes dos 18 anos. 
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  A DID pode ser diagnosticada mediante a aplicação de vários testes que averiguam o 

quociente de inteligência e o comportamento adaptativo dos indivíduos. As dificuldades no 

funcionamento adaptativo e um QI (quociente de inteligência) baixo são as manifestações 

normalmente presentes nos sujeitos. O funcionamento adaptativo refere-se ao modo como os 

sujeitos lidam com as situações da vida quotidiana e como cumprem as normas de independência 

pessoal, esperadas de alguém do seu grupo de idade, origem sociocultural e inserção comunitária. 

As crianças e jovens com DID têm necessidades específicas de aprendizagem e 

desenvolvimento que requerem um envolvimento ativo e atento por parte das famílias, escolas e 

comunidades.  

Lilja (2005, p.531) menciona que uma criança para que adquira aprendizagem, apesar de 

ela apresentar dificuldades em aprender, é necessário promover atividades que permitam o 

desenvolvimento do pensamento criativo e da autonomia. Lilja defende que deve haver 

intervenção nas áreas específicas de vulnerabilidade do indivíduo com DID. Assim, ao nível da 

linguagem é habitual depararmo-nos com dificuldades articulatórias e de pronúncia, transtornos 

da voz ou gaguez. Ao nível da área psicomotora, normalmente aparecem dificuldades na utilização 

do esquema corporal, função básica no desenvolvimento psicológico, cognitivo e social. Para além 

de outras áreas, na adaptativa podem verificar-se também limitações no desenvolvimento da 

linguagem e da comunicação; habilidades sociais; atividades escolares, lúdicas e recreativas; 

capacidade de escolha; autocuidados e autocontrole; funcionamento cognitivo e atividades 

laborais. 

Por conseguinte, torna-se fundamental a inclusão das crianças e jovens com DID na escola 

regular, uma vez que os ambientes naturais proporcionam as melhores oportunidades para a sua 

aprendizagem e autonomia. 
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1.4. Escola e Educação Inclusivas 

 

Atualmente nota-se que a  inclusão de qualquer criança ou jovem que possui qualquer tipo 

de dificuldade está a tomar  um outro rumo, porque as escolas agora estão mais preparadas do que 

antigamente, mas ainda carecem de mais condições para melhorar o futuro das pessoas com NEE. 

Correia (2008, p.14) apresenta-nos a distinção entre os conceitos de segregação, integração 

e inclusão (Tabela 3), que representam a evolução de um modelo de pensamento com reflexos na 

prática educativa. 

 

   Tabela 3- Da Segregação à Inclusão: comparação entre conceitos 

 

Segregação 

Exclusão da corrente 

principal. 

 Não possuía a voz e 

vez de participação. 

 

Integração 

Processo de junção física das 

partes num todo. 

 Integração física nas 

escolas públicas; 

 Integração social nas 

escolas públicas; 

 Envolvimento académico 

nas classes regulares das 

escolas públicas de alunos 

com NEE ligeiras. 

 

Inclusão 

Fazer parte integrante do 

todo. 

 Envolvimento 

académico nas classes 

regulares das escolas 

públicas, sempre que 

possível, de alunos com 

NEE significativas, 

passam a participar. 

    Fonte: Correia (2008, p.14) 

 

As crianças com NEE eram olhadas como seres incapazes, que convinha afastar da vida 

coletiva.  

Na etapa da integração, Correia (2008, p.14), mostra que, os alunos com NEE eram 

excluídos do sistema regular de ensino. Um grande número de crianças com NEE não recebia 

serviços de apoio individualizados que ajudavam a minimizar as suas dificuldades. A maioria das 
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crianças e adolescentes com NEE significativas, em idade escolar, de aparência moderada ou 

severa, tinha como recurso educativo a classe especial.  

Então a função da integração era unir as partes num todo, ou seja, uma integração física 

nas escolas públicas e depois uma integração social e académica de todas as crianças e jovens com 

NEE ligeiras no ensino público ou escolas regulares, sem necessidade de grande alteração do 

modelo de escola tradicional. 

 Já na fase da inclusão, as crianças com NEE, passam a ser vistas numa outra vertente,  

focando-se na necessidade de participação ativa nas atividades escolares, a par dos seus colegas, o 

que exige mudanças organizacionais da escola e das práticas educativas. 

A UNESCO (1994, p.11) veio afirmar que as escolas devem receber todas as crianças 

independentemente das suas condições físicas, emocionais e intelectuais. Em 1994, a Conferência 

de Salamanca, ao adotar a declaração sobre os princípios, a política e as práticas na área de 

Necessidades Educativas Especiais e respetivo enquadramento da ação, inspirou-se no “princípio 

da Inclusão” e no reconhecimento da necessidade de atuar com o objetivo de se conseguir uma 

escola para todos, desenvolver instituições que incluam todas as pessoas, apoiem a aprendizagem 

e respondam às necessidades individuais.  

 Correia (2008, p.21),  considera que a inclusão corresponde à inserção da criança com 

necessidades educativas especiais no ensino regular, no qual deve receber, assim como os outros 

de todas as condições e serviços educativos adequados com o apoio de todos os profissionais 

envolvidos, e que a escola deve ter uma rede de apoio apropriada à aprendizagem de todos. Deste 

modo,  o autor (op. Cit.) refere que: “O conceito de inclusão deve compreender, portanto, um 

processo dinâmico que se proponha responder às necessidades dos educandos com NEE, fornecer 

uma educação apropriada que considere três níveis de desenvolvimento essenciais: académico, 

socio emocional e pessoal”.  

Ao longo dos tempos, a perspetiva da Sociedade foi-se alterando até chegar ao seu 

verdadeiro sentido – o da Inclusão - que hoje se defende. Contudo, existem ainda barreiras que 

impedem uma pessoa com NEE de progredir na aprendizagem e de exercer os seus deveres e 

direitos, como Correia (2008, p.15) esclarece: “A educação inclusiva que aponta a igualdade 

educativa, sendo que por esta se entende a garantia de igualdade, quer no acesso quer nos 



16 
 

resultados. No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem assegurar 

a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de estratégias que permitam responder 

às necessidades educativas dos alunos. Deste modo, a escola inclusiva pressupõe individualização 

e personalização das estratégias educativas, enquanto método de prossecução do objetivo de 

promover competências universais que permitam a autonomia e o acesso à condução plena da 

cidadania por parte de todos”.  

Rodrigues, (2003, pp. 90-91) evidencia como a educação inclusiva, recebeu um impulso 

com a Declaração final da conferência da UNESCO, realizada em Salamanca, em junho de 1994. 

O autor chama a atenção para a educação inclusiva, realçando que o processo de inclusão deve ter 

expressão na comunidade e na família, sob pena de se tornar um processo realmente ineficaz. E 

hoje em dia, ela é vista entre alguns grupos que a consideram como utópica, outros uma mera 

retórica e outros, ainda, como uma “manobra de diversão” face aos reais problemas da escola.  

Rodrigues  defende claramente a ideia da inclusão e aponta “que uma criança para ser 

incluída, não é levar em consideração os termos curriculares, psicológicos e sociais, e nem por 

estar incluída na escola, mas sim para ela estar incluída é muito mais do que uma presença física, 

é um sentimento e uma prática mútua de pertença entre a escola e a criança, isto é, o jovem sentir 

que pertence à escola e a escola sentir que é responsável por ele” (2003, p. 95).  

São grandes os desafios que se colocam, mas o que importa é que as escolas consigam 

satisfazer as necessidades individuais de cada educando. Tudo isso vai depender do espaço físico 

e das estratégias que cada docente utiliza no seu dia a dia de modo a responder a todas as 

necessidades dos seus educandos, tendo em atenção que cada aluno é um aluno e que cada um 

aprende da sua forma, mesmo possuindo os mesmos direitos e deveres. 

Warwick (2001, p.97) considera o termo inclusão como sendo mais do que um juízo de 

valor, mas sim como uma forma que surge de melhorar a qualidade de vida, em que a educação 

pode desempenhar um papel inicial ao oferecer as mesmas chances e idêntica qualidade de meios 

a todo aquele que chega de novo. 

Para Freire (2008, p.5) a inclusão é um movimento educacional, político e social que vem 

defender o direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente e responsável, na 
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sociedade de que fazem parte, e de serem aceites e respeitados naquilo que os diferencia dos outros. 

(…) o direito de todos os alunos desenvolverem e concretizarem as suas potencialidades”. 

 Hegarty (2001, p.28) afiança que as mudanças a fazer não são simples “cosméticas” (…) 

é necessário atuar na área curricular, na área da organização académica (…) nos métodos de ensino 

(…) e na aquisição e utilização de recursos. Hegarty menciona que para fazer a inclusão temos que 

mudar a metodologia e utilizar estratégias e experiências diversas de acordo com a necessidade do 

aluno e não centrado no programa escolar, mas sim diversificar o mesmo e os planos de aulas. 

Santos (2004, p.214) olha a inclusão escolar como o meio através do qual se busca  durante 

o processo educacional combater a exclusão e aumentar a participação de todos os educandos 

dentro de uma área, independentemente das lacunas que podem aparecer durante a sua 

aprendizagem.  

Torna-se evidente que do ponto de vista conceptual, a inclusão escolar e social são, nos 

nossos dias, consideradas um paradigma para a construção de sociedades mais equitativas e 

acolhedoras da diversidade humana. 
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2. Processo Ensino-Aprendizagem para a Inclusão  
 

Hilgard citado por Campos (1987, p. 58) “define a aprendizagem como um processo pelo 

qual uma atividade tem origem ou é modificada pela reação a uma situação encontrada, desde que 

as características da mudança de atividade não possam ser explicadas por tendências inatas de 

respostas (…)”. 

De forma a que essa mudança no desenvolvimento e aprendizagem da criança ocorra a um 

nível superior e mais complexo, os processos de ensino formal e não formal são fundamentais. 

Os sistemas educativos formais legitimam o valor atribuído ao papel da escola como 

instituição transmissora da cultura e valores de uma Sociedade. Enquanto agentes centrais no 

processo de ensino, cabe aos docentes a gestão do currículo e da aprendizagem das crianças e 

jovens com vista ao seu progresso físico, intelectual, moral e social.  

 Um bom professor  ajuda os seus alunos a encontrar, orientar, organizar e gerir o seu saber, 

alguém que continua a ser um aprendiz, um questionador incansável que nunca toma uma opinião 

ou perspetiva como última e absoluta.  Uma das estratégias que mais pode contribuir para a 

Inclusão, é o trabalho de grupo, no qual se devem envolver todos os alunos.   

Freire (2005) veio mostrar que o grupo deixa de ser um acumulado de pessoas, tornando-

se um grupo com objetivos mútuos, em que cada aluno assume o seu papel, dando início à 

construção do grupo interno. Sendo assim, o autor referido menciona dois tipos de grupos: Um 

que é a família e outro que é o grupo de estudo, instituição, etc. Declara que só através desses 

grupos é que encontramos a nossa forma de ser, de estar no universo, preenchendo ou 

desempenhando papéis que se preservam muitas vezes, no decorrer da nossa vida. 

Buscando um objetivo comum, sem deixar de lado nenhum aluno por causa da sua 

dificuldade intelectual e desenvolvimental e saber dar a voz e vez a todos, é uma tarefa exigente 

para qualquer professor que entende que, é na interação no grupo em que os educandos se 

relacionam uns com os outros, que se cria o saber entre todos, é um momento de troca em que os 

alunos se deparam com diferentes perceções e visões do mundo. 

Assim, os alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais também se sentirão 

sujeitos ativos na procura do seu próprio saber e o docente vai repensar os seus valores mediante 
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o fazer pedagógico. Além de representar uma forma coletiva de construir o saber, ainda oferece o 

desenvolvimento de muitas outras competências, promove de forma direta a construção da 

verdadeira personalidade, sobretudo no que toca aos valores. 

Mas o docente tem sempre de estar atento na intervenção nos grupos, de modo a não ocorrer 

a exclusão entre pares, por isso, a intervenção do docente é importante no sentido de promover a 

interação social entre todos os alunos. Assim sendo, quando o docente tenta agrupar os alunos com 

maior facilidade de aprendizagem com aqueles que possuem menor possibilidade de 

aprendizagem, vai prevalecer o sentido da cooperação e respeito pelas diferenças e ajudar à 

aprendizagem de todos (Freire, 2005). 

A fim de melhorar a interação no grupo, o docente deve formar grupos heterogéneos, 

porque caso sejam formados pelos alunos, eles vão fazê-lo de acordo com as afinidades pessoais 

e, isso, não proporciona tanto a aprendizagem. Já o objetivo de formar o grupo não é de ensinar 

um determinado conteúdo, mas sim promover a interação cognitiva entre todos e, assim, construir 

conhecimentos. Os alunos vão-se ouvir uns aos outros e saber pôr no lugar de quem tem 

dificuldades de aprendizagem e, tudo isso, para que ocorra, o docente tem que saber fazer da 

melhor forma possível a organização da sala, o que ajuda muito na interação. 

O trabalho em grupo passa a ser visto não apenas como estratégia para ensinar um 

conteúdo, mas como o próprio conteúdo a ser ensinado, ajuda a desenvolver as competências e a 

inclusão de todos os seus educandos, independentemente da diversidade que cada um possui.  

O processo ensino-aprendizagem em contexto escolar, vai-se ganhando, sendo ele  

processo permanente ao longo da vida, que não abrange um tempo determinado nem um espaço 

privilegiado, mas sim, que abarca todo o processo da vida individual e social do aluno, 

independentemente da sua diversidade ou espaço em que está inserido.  

A prática e reflexão educativas devem contribuir para melhorar as competências e 

capacidades do professor e dos alunos.  

  A prática possibilita-nos chegar mais próximo da realidade do ensino, é a partir da prática 

que ocorre a ação.  Nota-se que só através de uma prática verdadeiramente colaborativa e reflexiva,  

onde cada um dá a sua opinião e se debatem diferentes pontos de vista, a aprendizagem de todos 

sairá mais enriquecida. 
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3. Educação Inclusiva no Contexto Cabo-Verdiano 

 

Como se sabe, a educação é o principal passo a ser dado, é ela que nos faz desenvolver a 

nível intelectual, moral, físico (INE, 2000, pp. 20-21). Na constituição de Cabo Verde, no artigo 

nº 78,  afirma-se que “todos têm direito à educação” e para garantir esse direito, o Estado tem de 

criar mecanismos e condições  para os assegurar e garantir uma boa educação. No mesmo artigo, 

alínea 3 sublinha-se que “para garantir o direito à educação, incumbe ou pertence o direito a 

igualdade de oportunidade de acesso e de êxito e sucesso escolar”. 

         Cabo Verde vem trabalhando e desenvolvendo a cada dia mais políticas para poder 

responder  a todos os seus educandos de modo a  prosseguir no caminho da inclusão.  Para tal, é 

necessário a criação de algumas leis e políticas para ajudar a implementar a educação e 

salvaguardar os direitos das pessoas com alguma necessidade, como sejam:  o  Conselho Nacional 

de Condição de Deficiente (CNDC), criado em 1994, Órgão de consulta, que promove, coordena 

e acompanha a execução da política nacional de habilitação, reabilitação e integração, das pessoas 

com deficiência. Esse conselho orienta-se pelo Plano Nacional de Ação para as Pessoas com 

Deficiência; Adoção do plano nacional de educação para todos e do plano estratégico da educação 

em 1991 que prevê medidas de políticas concernente às necessidades educativas especiais (NEE). 

Políticas essas que incluem formação específica a docentes em matéria da deficiência; escolas 

adaptadas e com equipamentos, materiais para receber alunos com deficiência; Decreto-lei 

131/V/2001, de 22.01: Bases de proteção social que rege pela igualdade, oportunidade, 

concentração social e responsabilidade do Estado, de todos que se encontram de alguma forma em 

situação de desvantagem; Decreto-lei nº4 de 2470172011 – Ratifica a convenção sobre os direitos 

das pessoas com deficiência. Esta convenção clarifica as obrigações dos Estados para assegurar o 

gozo de todos os direitos humanos por todas as pessoas com deficiência e fornece um quadro para 

a ação, estabelecendo normas universais nas áreas onde adaptações são necessárias para pessoas 

com deficiência exercerem os seus direitos ou onde a proteção dos seus direitos deve ser reforçada 

e fortalecida (INE 2000, pp.11-12).  

Salienta-se que  o Estado de Cabo Verde criou e está a desenvolver mais políticas viradas 

para a formação dos seus docentes, e propõe-se construir escolas adaptadas. Nos últimos tempos, 

está a existir uma boa prática por parte dos nossos governantes para o ensino básico, para que 



21 
 

possam garantir uma melhoria do acesso e de qualidade das aprendizagens escolares, honrando  e 

levando em frente os princípios da igualdade de género e a garantia da educação para todos, 

principalmente as crianças e jovens com NEE, de modo a não deixar ninguém de fora.  

            O  recenseamento relativo ao ano 2000, sobre as pessoas com deficiência no nosso país, 

menciona um total de 13.948  com deficiências variadas das mais leves às mais severas, sendo 

6.993 do sexo feminino e 6.955 do sexo masculino  (Instituto Nacional de Estatística - INE, 2000).    

Neste mesmo documento, evidencia-se a existência de muita discriminação e exclusão das pessoas  

que por um motivo ou outro apresentam alguma deficiência que os impede de participar  na vida 

social.  

A população com deficiência encontra-se muito aquém de conseguir atingir a prevenção 

da deficiência, a sua reabilitação e a plena participação em igualdade de oportunidades na vida 

social e económica do país. Grande parte deles não tem acesso à educação devido a barreiras físicas 

e sociais, assim como pela falta de recursos humanos e materiais que lhes permitam aproveitar o 

percurso estudo/aprendizagem (INE, 2000, p.22) 

O seu afastamento da participação em atividades, educativas, económicas, sociais, políticas 

e culturais  leva ao isolamento, a frustrações, a uma baixa autoestima e desvalorização do seu papel 

social. Uma pessoa com deficiência possui  aspirações, competências e capacidades, que precisam 

de ser potencializadas como qualquer ser humano.  Deve-se dar-lhes a oportunidade de expressar 

a sua “voz”, os seus desejos e anseios em relação à sua educação, formação e vida em comunidade.  

A maneira como a nossa sociedade, ao longo dos tempos, olhou para as pessoas que 

possuem qualquer tipo de incapacidade está relacionada com fatores culturais, económicos e 

sociais de cada época.  Já com o desenvolvimento da sociedade, hoje em dia, há novas maneiras 

de pensar e agir e a sociedade passa a exigir mais de cada um de nós, sem deixar de lado as leis, 

normas e regras que se impõem e que devemos seguir. 

 A igualdade de acesso à educação para todos, independentemente, de se possuir ou não 

qualquer tipo de NEE,   exige a criação dos mecanismos legais  que permitem garantir os princípios 

de igualdade dos direitos humanos e a criação das condições necessárias à sua plena realização.   
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A Constituição da República de Cabo Verde (I Série - Número 17 de 3 de Maio de 2010 

(Ratificada pelo BO nº 28 de 26 de julho de 2010, I Série), no seu Artigo 76º “Direitos dos 

portadores de deficiência”, consagra que: 

“1. Os portadores de deficiência têm direito a especial proteção da família, da sociedade e 

dos poderes públicos. 

 2. Para efeitos do número anterior, incumbe aos poderes públicos, designadamente:  

 Promover a prevenção da deficiência, o tratamento, a reabilitação e a reintegração dos 

portadores de deficiência, bem como as condições económicas, sociais e culturais que 

facilitem a sua participação na vida ativa; 

 Sensibilizar a sociedade quanto aos deveres de respeito e de solidariedade para com os 

portadores de deficiência, fomentando e apoiando as respetivas organizações de 

solidariedade; 

 Garantir aos portadores de deficiência prioridade no atendimento nos serviços públicos e a 

eliminação de barreiras arquitetónicas e outras no acesso a instalações públicas e a 

equipamentos sociais;  

 Organizar, fomentar e apoiar a integração dos portadores de deficiência no ensino e na 

formação técnico-profissional”. 

Este articulado revela a orientação política, por parte do governo, em defender os direitos 

das pessoas com deficiência e a sua plena inclusão social através do acesso à educação, formação 

e inserção profissional. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE, 1999) foi criada pelo Ministério da Educação 

em 1990, correspondente à Lei nº 103/III/90 de 29 de Dezembro. Este documento tem como 

objetivo fundamental criar os princípios da educação especial em Cabo Verde. De acordo com o 

artigo 19º  sobre o Ensino Básico, explicita-se que: 

1. O ensino básico deve proporcionar a todos os Cabo-verdianos uma formação geral que, 

mediante a ligação equilibrada entre a teoria e a prática, o saber, o saber ser e o saber 

fazer, a cultura escolar e a cultura geral, lhes permitam desenvolver capacidades de 
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raciocínio e aprendizagem, espírito crítico e criatividade, contribuindo para a sua 

realização pessoal e social, enquanto cidadãos. 

2.   O ensino básico  constitui  um ciclo único  e autónomo, nos termos do presente diploma. 

3.  O ensino básico postula a integração do indivíduo na comunidade. 

    

Esta lei, no seu Artigo define os princípios da Educação Especial, estipulando que: 

  

1. As crianças e jovens portadores de deficiências físicas ou mentais beneficiarão de 

cuidados educativos adequados, cabendo ao Estado a responsabilidade de assegurar 

gradualmente os meios educativos necessários e a de apoiar iniciativas autárquicas e 

particulares conducentes ao mesmo fim, visando permitir a sua recuperação e integração 

sócio educativa.  

2. No âmbito do  articulado, adianta que a educação especial veio essencialmente:  

 Proporcionar uma educação adequada às crianças e jovens deficientes com 

dificuldades de enquadramento social;  

 Possibilitar o máximo desenvolvimento das capacidades físicas e intelectuais dos 

deficientes;  

 Apoiar e esclarecer as famílias nas tarefas que lhes cabem relativamente aos 

deficientes, permitindo a estes uma mais fácil inserção no meio sócio-familiar;  

 Apoiar o deficiente com vista à salvaguarda do equilíbrio emocional;  

 Reduzir as limitações que são determinadas pela deficiência;  

 Preparar o deficiente para a sua integração na vida ativa.   

 

Dando seguimento, com o  artigo 45º, a propósito da  “Educação para Crianças 

Deficientes”, refere-se que: 

1. A educação especial organiza-se segundo métodos específicos de atendimento adaptados 

às características de cada grupo.  

2. A educação especial destinada a deficientes poderá ser desenvolvida em instituições 

específicas desde que o grau de deficiência o justifique.  
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3. A educação especial poderá desenvolver-se, para efeitos do cumprimento da 

escolaridade básica, de acordo com currículos, programas e regime de avaliação adaptados 

às características do educando.  

4. A integração em classes regulares de crianças e de jovens portadores de deficiências será 

promovida sempre que daí resultem vantagens para a sua educação e formação, tendo em 

conta as necessidades de atendimento específico e apoio dos professores, pais ou 

encarregados de educação.  

5. O Ministério da Educação providenciará em coordenação com outros setores estatais a 

criação de oficinas adequadas, onde os jovens deficientes possam prosseguir a sua 

integração social e profissional após a escolaridade ou em sistema de aprendizagem, em 

regime de estudos alternados. 

  

No artigo 50º da mesma lei faz-se referência à  Educação para Crianças e Jovens com  

Necessidades Educativas Especiais, nos seguintes termos: 

1. A educação das crianças  e jovens com necessidades educativas especiais, incluindo as 

derivadas de deficiências, organiza-se segundo métodos específicos de atendimento 

adaptados às  suas  características. 

2. A integração em classes regulares de crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais, incluindo as derivadas de deficiência, é promovida tendo em conta as 

necessidades de atendimento específicas e apoio aos professores, pais ou encarregados 

de educação. 

3. A educação dos alunos com necessidades educativas especiais pode ser desenvolvida 

em instituições específicas desde que o grau de deficiência ou a sobredotação o 

justifique. 

4. A educação dos alunos com necessidades educativas especiais pode desenvolver-se, 

para efeitos do cumprimento da escolaridade básica, de acordo com currículos, 

programas e regime de avaliação adaptados às características do educando. 

5. O departamento governamental responsável pela área da educação, em coordenação 

com outros setores estatais, organiza formas adequadas de educação visando a 

integração social e profissional do educando com necessidades educativas especiais. 
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Como se verifica pelo conteúdo dos artigos aqui invocados e pela data da sua publicação, 

esta Lei de Bases é anterior à Declaração de Salamanca e não há, por isso, uma asserção dos valores 

da inclusão, possibilitando-se ainda que crianças com deficiência frequentem instituições 

específicas. Defende-se, contudo, a integração das crianças com NEE nas escolas regulares e 

afirma-se que essas NEE podem decorrer de situações de deficiência, mas esta dupla categorização 

levanta questões de natureza conceptual que podem dificultar a organização das respostas 

educativas. 

A Conferência da UNESCO  em Salamanca (1994) chama a atenção aos governos que 

adotem  os princípios  das escolas inclusivas, sendo que todos os alunos devem estar matriculados 

nas escolas regulares e é dada especial relevância à necessidade de formação dos recursos 

humanos, em particular dos profissionais de educação.  

Na Lei de Bases, no artigo 73º sobre a Formação de Docentes de Educação Especial, 

destaca-se que: são qualificados para exercício de funções como docentes de educação especial, 

os educadores de infânca e os professores que obtenham aproveitamento em cursos especializados 

ou provindos de instituições de formação especializadas. 

Assim, confere-se já um papel de relevo à componente da formação docente e caberá ao 

Estado criar as condições para que cada professor aceda ao conhecimento especializado, de forma 

a poder exercer a sua atividade pedagógica com qualidade e guiar os seus alunos no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. 
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Parte II - Estudo Empírico  

1. Contextualização e Descrição da Problemática 
 

Hoje em dia, nota-se que o mundo inteiro está preocupado com a inclusão e para isso o 

governo Cabo-Verdiano, tem investido mais ainda no que se refere à inclusão de todos os 

educandos, independentemente das dificuldades que cada um apresenta, de modo a termos uma 

escola de todos e para todos sem deixar ninguém de fora. Mesmo possuindo poucas condições e 

poucos recursos, procura incrementar uma educação de qualidade. 

Incluir os alunos que apresentam qualquer tipo de necessidade educativa especial nas 

escolas de ensino regular de Cabo Verde já é uma mais valia, visto que estamos a ajudar estes 

alunos a superar muitas das suas dificuldades.  No entanto, só o empenhamento entre os educadores 

e demais agentes educativos que se relacionam com estas crianças, permitirá favorecer o seu 

desenvolvimento e aprendizagem.  

Um dos elementos-chave para que esta inclusão se processe, prende-se com a formação  de 

docentes e mobilização de mais recursos para o apoio aos alunos com NEE, por forma a que estes 

possam participar e aprender em contextos inclusivos, assim como qualquer outra criança. 

Pode-se dizer que em Cabo Verde já houve alguns avanços nas escolas regulares para 

acolher os alunos com NEE, mas ainda existem alguns obstáculos que são, por vezes, a sua aceitação 

e consequente atenção às suas especificidades, porque muitos docentes não possuem formação e 

não sabem como lidar com o problema dos seus educandos.  

Existe, contudo, a necessidade de mais investigação, pelo que se determinou como objeto 

de estudo deste trabalho, a educação inclusiva de crianças e jovens com dificuldades intelectuais, 

em escolas de Cabo Verde.  

O foco para este estudo resulta da inquietação que tenho desde há alguns anos sobre a forma 

como o Ministério da Educação e o nosso sistema educativo abordam a inclusão das crianças e 

jovens com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais nas escolas regulares. 
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Esta investigação centra-se nas Escolas do Ensino Básico de São Salvador do Mundo (Cabo 

Verde) e procurará compreender como os docentes encaram a inclusão, quais as dificuldades e 

barreiras e que estratégias utilizam no ensino-aprendizagem das crianças com dificuldades 

intelectuais, por forma a que estas possam vir a ter uma vida autónoma e com qualidade no futuro. 

 

1.1. Caracterização do Município de São Salvador do Mundo 

 

 De acordo com o Censo de 2010 (INE, 2010), o Município de São Salvador do Mundo 

fica situado no centro da ilha de Santiago e o Concelho de São Salvador do Mundo tem como sede 

administrativa na Cidade de Achada Igreja, um pequeno povoado localizado a 32 Km de Praia e a 

4 km da cidade de Assomada no Concelho de Santa Catarina. Está encravado entre quatro 

Municípios do interior de Santiago: Ribeira Grande de Santiago, Santa Catarina, São Lourenço 

dos Órgãos e Santa Cruz ocupando uma área de 30 Km2 que engloba 19 povoados: 8.676 

habitantes divididos em 1750 agregados familiares (INE, 2010). 

Historicamente, São Salvador do Mundo destacou-se no contexto da ilha de Santiago pelas 

relações de exploração envolvendo morgados, rendeiros, escravos e “vadios”, tendo Picos estado 

no centro de agitados momentos vividos na época. 

A sua localização numa posição charneira entre as freguesias da ilha de Santiago teve 

reflexos nas sucessivas mudanças de Concelho no quadro da divisão administrativa da ilha de 

Santiago. Foi sede do Concelho de Santa Catarina em 1834, migrou entre Santa Catarina e Praia 

nos finais do século XIX e pertenceu ao Município da Praia até 1971. Juntamente com São Miguel 

e Santa Catarina, São Salvador do Mundo fez parte do Concelho dos Picos. Na nova divisão 

administrativa foi integrada no Concelho de Santa Catarina, inclusão que manteve até à criação do 

Concelho de São Salvador do Mundo, pelo Decreto-lei nº 65/VI/2005, publicado no BO nº19 de 9 

de Maio de 2005, ganhando assim autonomia política e administrativa própria. 

O concelho é dominado por terras montanhosas e vales encaixados por vezes autênticos 

barrancos. As únicas áreas planas, Achada Igreja e Achada Leitão, vêm sendo consumidas pelos 

assentamentos urbanos. A capital do Município é a Cidade de Achada Igreja, onde foi construída 

a igreja matriz, o mercado e o cemitério e que hoje está completamente ocupada pelas construções. 
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A expansão urbana está sendo feita em Achada Leitão que recebe um dos principais serviços, como 

a Escola Secundária Carlos Alberto Gonçalves. 

São Salvador do Mundo é um Concelho tipicamente rural. A sua população vive 

maioritariamente em aglomerados rurais, 75,3% segundo os dados do INE (2010). Em alguns 

aglomerados é evidente uma determinada estrutura do assentamento, ainda que com um 

crescimento desordenado. 

Em geral, o território caracteriza-se pela dispersão de casas unifamiliares nas encostas das 

montanhas e vales ladeados de terrenos de cultivo agrícola e criação de gado. 

A vegetação natural é rara, salvo na época das chuvas em que, principalmente, nas zonas 

húmidas e sub-húmidas, os terrenos se cobrem de um manto de herbáceos e semi-lenhosas, 

realmente importantes, para a atividade da pecuária.  

O clima é do tipo tropical seco, com duas estações, a seca e a húmida. A estação seca ou 

das “brisas”, de Dezembro a Junho e a estação húmida ou das “águas”, de Agosto a Outubro. Os 

meses de Julho e Novembro são considerados de transição. 

Nos aspetos demográficos, de acordo com o INE (2010), a população residente passou a 

8.699 habitantes, acusando um decréscimo de 0,6% em relação ao ano 2000, que era de 9.172. A 

zona de maior concentração populacional é Picos Acima (1.489 hab.), seguida de Achada Leitão 

(1.160 hab.), Achada Igreja (986 hab.), e Leitão Grande (927 hab.). São Salvador do Mundo 

compreende um conjunto de 17 núcleos populacionais principais, com um tamanho médio de 510 

habitantes, que por sua vez abrangem vários lugares. Destacando-se a Cidade de Achada Igreja e 

os povoados de Achada Leitão, Leitão Grande, Aboboeiro, Picos Acima, Babosa, Burbur, Covão 

Grande, Degredo, Faveta, Jalalo Ramos, Leitãozinho, Manhanga, Mato Limão, Pico Freire, 

Purgueira e Rebelo. 
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1.2. Caracterização dos Contextos Escolares  

Polo II de São Salvador do Mundo 

              De acordo com as informações do pessoal administrativo e de finanças da Delegação do 

Ministério de Educação de São Salvador do Mundo, a Escola do Ensino Básico Integrado de 

Achada Leitão, (Polo II de S.S do Mundo) localiza-se na Freguesia e Concelho de São Salvador 

do Mundo e aproximadamente a cerca de 8km da Cidade de Assomada. Segundo o Censo de 2000, 

a referida Escola está inserida numa comunidade que conta com 943 pessoas entre as quais, 402 

homens e 541 mulheres (INE, 2000). 

             Nesta Escola, trabalham 15 professores, 1 gestor, 3 cozinheiras, 2 guardas, 1 jardineiro, 1 

contínuo, 2 encarregadas de serviços gerais e é frequentada por 365 alunos do 1º ao 6ºanos de 

escolaridade, oriundos das localidades de Achada Leitão, Faveta, Manhanga e Leitãozinho. Quanto 

à formação, doze têm o Instituto Pedagógico, um tem a 1ª fase de FEPROF, um tem licenciatura 

na área da História Patrimonial e um tem licenciatura na área da Psicologia. Em relação à formação 

na área das TIC, somente três possuem formação na ótica do utilizador.  

             Esta Escola começou a funcionar desde o ano letivo 1984/1985, como Ciclo Preparatório, 

e com a reforma do Sistema Educativo em Cabo Verde no ano letivo 1994/95 denominou-se Polo 

XXII de Achada Leitão, funcionando como Escola do Ensino Básico. A partir do ano letivo 

1995/96, funcionou, no período da tarde, como anexo ao Liceu Amílcar Cabral, lecionando-se o 

tronco comum (7º e 8º anos de escolaridade). Com a criação do Município de São Salvador do 

Mundo (2005) passa a ser denominada de Polo II de São Salvador do Mundo. 

             O Polo é composto por duas Escolas Satélites (Escola de Titina Silá e Escola de Faveta). 

A primeira dista 1km do Polo, e a segunda, 4km. O Polo encontra-se em bom estado de 

conservação, possuindo infraestruturas favoráveis ao processo ensino-aprendizagem. Tem dez 

salas de aulas, um bloco administrativo, quatro casas de banho, uma cozinha, um refeitório, uma 

sala grande e duas arrecadações. O Polo ainda possui energia elétrica, horto escolar e uma placa 

desportiva, onde os alunos praticam aulas de Expressão Físico – Motora. 
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Escola n.º3 - Paulo Monteiro Varela  

 Segundo a informação do Administrador e das Finanças da Delegação do Ministério de 

Educação de S.S. do Mundo, a Escola n.º 3, Paulo Monteiro Varela, situada na Vila de Achada 

Igreja, Concelho de São Salvador do Mundo, é constituída por cinco salas de aulas, construídas ao 

longo de cerca de cinco décadas, conforme o aumento circunstancial do número de 

alunos matriculados. Atualmente, para além destas salas, existe uma sala onde funciona a Gestão 

Escolar; uma cozinha; quatro casas de banho; um horto escolar e um pátio recreativo com cerca 

de 75 m2, devidamente vedado. No decorrer da existência do edifício, primeiro era denominado 

Escola Primária n.º 11 de Achada Igreja e mais tarde n.º 3. Veio a constituir-se por mais escolas 

satélites de outras localidades: a de Pico Freire, de Leitão Grande e Purgueira, passando a 

denominar-se Polo Educativo n.º XXI e, atualmente, com a criação do Município de São Salvador 

do Mundo, Polo educativo n.º 1, constituído pela Escola n.º 3 de Achada Igreja, n.º 3-A de Pico 

Freire e n.º 7 de Leitão Grande. 

Tabela 4 – Caracterização dos Agrupamentos em Estudo 
 

ESCOLAS 
 

Nº DE ALUNOS 
 

                    AGRUPAMENTO I - ACHADA LEITÃO 

Carlos Alberto Gonçalves 778 
EX-EBC - Achada Leitão 214 
Faveta 27 
Jalalo Ramos 35 
Leitãozinho 24 

AGRUPAMENTO II - ACHADA IGREJA 
Achada I 202 
Pico Freire 59 
Leitão Grande 35 
Purgueira 22 

AGRUPAMENTO III - CHÃO RODRIGUES 
Chão Rodrigues 150 
Chã Cardoso 75 
Covão Grande 50 

Total dos Alunos no Município de São 
Salvador do Mundo 1671 
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Exemplo de algumas imagens que representam o Município de São Salvador do Mundo e alguns 

Agrupamentos Educativos em Estudo. 

 

 

Fig 1: Município de São Salvador do Mundo             Fig 2:Localização Geográfica do Concelho dos Picos 

  
Fig.3: Agrupamento Número II                                             Fig.4: Agrupamento Número III  

Fonte: http://www.cmssm.cv/  
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2.  Metodologia 
 

2.1. Modelo de Investigação 
 

Para Espinosa (1986, p.86), citado por Serrano (2008, p.47), a palavra metodologia é o 

caminho que se escolhe para a obtenção de um fim. É constituída por um conjunto de atividades, 

ações ou procedimentos realizados para alcançar os objetivos propostos. A metodologia implica 

definir tarefas, normas e procedimentos para a sua concretização.  

  A metodologia pode ser quantitativa, qualitativa ou mista.  Partindo do contexto, objeto e 

objetivos deste estudo, verificou-se que a metodologia que melhor se adequaria seria o estudo de 

caso, com recurso a vários instrumentos de recolha de dados, como a análise documental e as 

entrevistas. Inicialmente, tinha-se previsto também levar a cabo a observação direta em contexto 

de sala de aula, mas a situação de pandemia pelo Covid-19, tornou essa prática impossível. 

 Esta abordagem metodológica, leva-nos a aprofundar mais as questões de natureza 

qualitativa e refletir coerentemente sobre as mesmas. Permite-nos ter uma ideia mais ampla sobre 

a realidade a ser estudada, e possibilita chegar mais próximo do público-alvo. 

Segundo Moresi (2003, p.72) a pesquisa qualitativa é indutiva, isto é, o pesquisador 

desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, ao invés 

de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos preconcebidos. Os métodos 

qualitativos são apropriados quando o fenómeno em estudo é complexo, de natureza social e não 

tende à quantificação. Normalmente, são usados quando o entendimento do contexto social, 

educacional e cultural é um elemento importante para a pesquisa. 

Percebemos que a abordagem qualitativa é a vereda ou seja o caminho mais apropriado para 

uma investigação que permite incluir a conduta humana a partir das suas opiniões, tendo como 

exemplo, os comportamentos e atitudes de cada um.   

O conhecimento das opiniões dos entrevistados, constitui um aspeto fundamental para a 

análise e compreensão das experiências de percursos da exclusão até à inclusão escolar e social 

nas diferentes escolas do Ensino Básico no Município de São Salvador do Mundo.  
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2.2. Questões de Investigação e Objetivos do Estudo 

 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), a forma mais propícia de se iniciar um 

trabalho científico, vem da preparação de uma pergunta de partida. Tendo em conta o objeto de 

estudo, formularam-se as seguintes questões orientadoras:  

 Será que as crianças e jovens com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais estão 

incluídas no Ensino Básico de São Salvador do Mundo?  

 Os docentes destas escolas estão preparados para lidar com os alunos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais?  

Tais questões conduziram à definição dos principais objetivos, os quais se explanam 

seguidamente:  

Objetivo Geral: Compreender até que ponto as crianças e jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais do Ensino Básico de São Salvador do Mundo estão a ser incluídas.  

 

Objetivos Específicos: 

 Saber se os docentes do Ensino Básico de São Salvador do Mundo estão realmente 

preparados e se possuem alguns conhecimentos da inclusão para ensinarem os alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais;   

 Identificar as práticas ou estratégias que a escola tem para a inclusão dos alunos com DID;  

 Compreender até que ponto os alunos se sentem incluídos nas escolas em relação aos outros; 

  Identificar as barreiras que tanto os docentes como os alunos enfrentam para garantir a 

inclusão;  

 Conhecer que tipo de relação os docentes estabelecem com os alunos com DID;  

 Analisar o que a legislação propõe no sistema de ensino para os alunos com DID.   
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2.3. Técnicas de Recolha de Dados  

Como foi referido anteriormente, os instrumentos de recolha de informação utilizados 

foram a entrevista e a pesquisa documental. 

Entrevista 

Bogdan e Biklen (1994, p. 134), referem que a entrevista é usada para recolher dados 

explicativos na linguagem do próprio sujeito, autorizando ao pesquisador desenvolver 

intuitivamente uma noção sobre a forma como os sujeitos interpretam aspetos do mundo. 

De acordo com Quivy e Campenhoudt, (2008, p. 193), a entrevista pressupõe um contacto 

direto entre o investigador e os seus entrevistados. A entrevista é um dos métodos mais importantes 

na recolha de informações, por isso o investigador deve permanecer constantemente atento de 

maneira que as suas intervenções tragam elementos de análise tão produtivos quanto possível. 

Todavia, Andrade (2009), realça as vantagens e desvantagens da entrevista, sendo que as 

vantagens são: Flexibilidade quanto ao tempo de duração; Adaptação a novas situações e a 

diversos tipos de entrevistados; Oportunidade para respostas-chave; Oportunidade para questionar 

e aprofundar algumas questões; Permite recolher um elevado número de dados diversos; 

Possibilita avaliar as reações/comportamento do entrevistado. Já as desvantagens descritas são: 

Requer pessoal qualificado para recolher dados; Limita o número de sujeitos do estudo; Implica 

um custo elevado e grande disponibilidade de tempo; implica interações diretas e as respostas 

podem ser condicionadas pela própria situação da entrevista.  

Neste trabalho, optou-se por aplicar a entrevista, com o objetivo de permitir que os 

entrevistados emitissem verbalmente as suas opiniões, possibilitando deste modo, não só 

aprofundar algumas questões, como também, recolher um elevado número de dados diversos e 

avaliar as reações/atitudes dos entrevistados.  

Considerou-se pertinente realizar a entrevista semi-diretiva ou semi-estruturada. Quivy e 

Campenhoudt (2008, p. 192),  afirmam que  a entrevista semi-diretiva ou semi-estruturada é a mais 

utilizada em investigação social e educacional, ela não é inteiramente aberta nem encaminhada por 

um grande número de perguntas precisas, o investigador não colocará necessariamente todas as 

perguntas pela ordem em que anotou e sob a formulação prevista. 
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Acrescenta Mattos e Lincoin (2005), que na entrevista semi-estruturada, o inquiridor tem 

uma lista de questões para serem respondidas, como se fosse um guia. A entrevista tem relativa 

flexibilidade.   As questões não precisam ser respondidas pela ordem prevista no guião e que de 

acordo com as respostas ainda pode existir a margem para formular novas questões durante a 

entrevista.  

 Assim, decidiu-se ser a mais conveniente para o tema em estudo,  porque permite ao 

entrevistado  falar abertamente, com as palavras que quer utilizar e a ordem que lhe convier. O 

investigador esforça-se apenas por encaminhá-lo de acordo com os seus objetivos e fazê-lo chegar 

às respostas a partir de uma orientação, assim como dizem os autores acima mencionados.   

Tal orientação presidiu aos 3 guiões de entrevistas elaborados para diferentes grupos de 

entrevistados, como: a Delegada da Educação e os Gestores dos polos educativos; os Docentes e 

Encarregados de Educação dos alunos com dificuldades. 

Os guiões (Apêndice nº II) foram organizados em diferentes blocos temáticos, tais como: 

a legitimação da entrevista; identificação do entrevistado/a; caracterização e administração do polo 

educativo; a educação inclusiva no polo educativo; legislação em Cabo Verde; experiência 

educativa; estratégias pedagógicas para a inclusão; caracterização do filho/a; comunicação e 

relação entre pais e filho/a; relação família escola e por último, o encerramento da entrevista. Em 

cada bloco foram definidos objetivos específicos, os tópicos essenciais a serem abordados e as 

possíveis questões para serem colocadas de modo a alcançar os objetivos pretendidos. 

 

Pesquisa e Análise Documental 

 Utilizou-se igualmente a técnica de pesquisa e análise documental que para Ludke  e Andre 

(1986), é uma técnica qualitativa que admite utilizar todos os materiais escritos como fonte de 

informação.  

 E de acordo com o tema em estudo, a análise documental é importante na recolha dos 

dados, porque fornece informações relevantes na tomada das decisões e tratamento dos mesmos. 

  A pesquisa documental efetuada no âmbito desta investigação abarcou o sistema 

educativo Cabo-Verdiano, tendo como referencial a década de 90 - Leis, Boletim Oficial, (B.O),  
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Relatórios, e integrou ainda os documentos escolares como os planos de atividades, regulamentos, 

e os programas educativos. Todos constituiram elementos essenciais para compreender as 

orientações políticas e organizacionais sobre a implementação da educação inclusiva em Cabo 

Verde. 

 

2.4. Procedimentos e Análise de Dados 

  A recolha de dados exigiu o estabelecimento de contactos com a Delegada da Educação 

do Município de S.S do Mundo, que é a responsável pelos polos escolares do referido município, 

sendo necessária à sua permissão para a pesquisa a efetuar. O pedido de autorização foi realizado 

através de uma carta que se encontra no Apêndice nº I.   

De seguida, prosseguiu-se o diálogo com os Gestores dos diferentes polos educativos, para 

se apurar o número dos docentes com formação na área para trabalhar com os alunos com NEE, e 

o total dos alunos em cada polo educativo.  

Para a colheita de dados aplicamos três (3) tipos de guiões de entrevista, um para Delegada 

da Educação e os Gestores, outro para os Docentes e Técnicos e o último para Encarregados de 

Educação dos alunos que apresentam algum tipo de dificuldades.   Fez-se o agendamento das 

entrevistas, que decorreram durante o mês de Agosto e solicitou-se a permissão dos entrevistados 

para a gravação da mesma. Posteriormente, houve a necessidade de acrescentar dados sobre o 

município e a caracterização de alguns polos de educação, que foram recolhidos junto do Agente 

Administrativo da educação do município de São Salvador do Mundo.  

No início da aplicação da entrevista,  explicou-se a cada entrevistado o tema em estudo e 

os objetivos,  bem como a importância das entrevistas para a investigação e  a previsão máxima 

da duração da mesma.  

Depois das entrevistas,  estabeleceu-se um diálogo com os entrevistados, mostrando que a 

entrevista aplicada poderia ser-lhes útil no seu dia a dia no futuro e, principalmente, aos docentes 

na tomada de decisões de como promover a inclusão de todos os seus educandos. 

Para Michel (2005, p.56), a análise de dados é feita após a sua recolha, fazendo-se uso de 

falas, textos, informações recolhidas de forma extensiva, cujo objetivo é aprofundar e focar mais 
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a análise de conteúdo das informações ditas, por forma a compreender melhor a pertinência das 

respostas.   

 Bardin (2011, p.37) sublinha que a análise de conteúdo abarca “um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”, são indicadores que permitam a conclusão de conhecimentos relativos 

às condições de produção-receção destas mensagens. Para a autora, a análise de conteúdo pode ser 

aplicada em diversos campos, tais como os relacionados com o comportamento humano, 

sociologia, psicologia. 

É uma técnica mais complexa e que exige muito mais do investigador, mais 

responsabilidade e independência e pode conduzir a interpretações erradas, falso juízo de valor, e 

dados inválidos para a decisão final do trabalho.   

Na análise efetuada, procurou-se obviar a estes constrangimentos, procedendo-se de modo 

tão rigoroso e independente quanto possível. 

 

2.5. Participantes 
 

Segundo Guerra (2006, p. 44) a amostragem por caso único consiste na escolha de uma 

pessoa, situação, local para fazer uma análise intensiva, do tipo estudo de caso. 

 Carmo e Ferreira (1998), mencionam que a amostragem é o processo de determinação de 

uma amostra a ser pesquisada. Amostra é a parte da população ou do espaço, selecionada de acordo 

com um plano. Tem por objeto ou finalidade fazer generalizações, sem precisar estudar todos os 

indivíduos de um dado grupo, pois, ela deve ser representativa da população. 

  Afirmam ainda estes autores, que seja qual for a técnica utilizada para a realização de uma 

amostragem, devem-se: definir a população, determinar a dimensão ou grandeza da amostra 

necessária para fazer a sua seleção. 

No presente estudo, ao identificarem-se os contextos escolares, procurou-se recolher dados 

junto de representantes de vários grupos, como: responsáveis pela gestão, docentes e encarregados 

de educação. Tratou-se de uma amostra por conveniência, uma vez que esteve dependente da 
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disponibilidade dos inquiridos, e não pode ser considerada representativa de toda a população, nem 

os resultados generalizados. 

Esta investigação contou com a disponibilidade de um total de 12 (onze) entrevistados, 

sendo 1 (uma) Delegada da educação do município, 4 (três) Gestores, 6 (seis) Docentes, e 1 (uma) 

Encarregada de Educação dos diferentes polos educativos do Município de São Salvador do 

Mundo. Um gestor (G2) só respondeu a um dos temas da entrevista, pelo que não consta dos dados 

de caracterização. 

 

Tabela 5 - Caracterização da Delegada e Gestores 

Entrevistado Sexo Idade Habilitações 
Literárias 

Ano de 
serviço 

Formação 
na Área 

Delegada (G5) Feminino 48 anos Licenciada Mais de 26 
anos 

Não 

Gestor (G4) Masculino 38 anos Licenciado 20 anos Não 

Gestora (G1) Feminino 35 anos Licenciada 12 anos Não 

Gestor (G3) Masculino 29 anos Licenciado 5 anos Não 

   Fonte: Elaboração Própria 

Podemos afirmar que de acordo com a tabela acima, os dados da Delegada e Gestores 

entrevistados, revelam que têm idades entre os 29 e 48 anos.  Todos possuem licenciatura e 

relativamente aos anos de serviço situam-se entre os 5 e 26 anos.  Apurou-se ainda que nenhum 

possui a formação especial para trabalhar com os alunos com NEE.  
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Tabela 6 - Caracterização dos Docentes dos Diferentes Polos do Município de S.S do Mundo 

Entrevistado Sexo Idade Habilitações 
Literárias 

Anos de 
serviço 

P1 Masculino 47 anos Licenciado 20 anos 

P2 Masculino 40 anos Licenciado 14 anos 

P3 Masculino 46 anos Licenciado 10 anos 

P4 Feminino 39 anos Licenciada 4 anos 

P5 Feminino 33 anos Licenciada 7 anos 

P6 Feminino 42 anos Licenciada 20 anos 

        Fonte: Elaboração Própria 

 Como se verifica na tabela 6, quatro (4) docentes entrevistados têm idades compreendidas 

entre os 40 a 50 e 2 (duas) entre os 30 a 39 anos. Temos um total de 3 (três) homens e 3 (três) 

mulheres. Todos/as com licenciatura e com anos de serviço compreendidos entre 4 e 20 anos. 

 

Tabela 7 - Caracterização do Encarregado de Educação  

Entrevistados Sexo Idade Habilitações 
Literárias  

Situação 
Profissional 

E.E. 1 Feminino 32 anos Licenciada Empregada   

       Fonte: Elaboração Própria 

Podemos destacar conforme a tabela acima, que a entrevistada tem 32 anos, possui 

licenciatura, e que quanto à situação profissional, atualmente está empregada.  
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3. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 
 

Neste capítulo procede-se à apresentação sistematizada dos dados obtidos junto dos 

entrevistados, iniciando-se pela informação relativa ao corpo discente e docente dos 

estabelecimentos escolares em análise, seguindo-se as respostas dos diferentes grupos de 

entrevistados no âmbito das mesmas categorias da análise de conteúdo (Apêndice nº III). 

 
3.1. Corpo Discente e Docente dos Agrupamentos em Análise 
 

Como se verifica na tabela 8, no agrupamento II, temos um total de 315 alunos que 

frequentam o ensino básico obrigatório, sendo que 9 (nove) apresentam algum tipo de NEE. No 

que se refere ao agrupamento III, temos um total de 275 alunos que frequentam o ensino básico 

obrigatório e 4 (quatro) com NEE e no agrupamento I, há um total de 241 alunos que frequentam 

o ensino obrigatório, sendo que apenas um 1 (um) aluno foi diagnosticado com NEE. Podemos 

afirmar que nestes 3 (três) agrupamentos onde foi feito o estudo existe um total de 14 (catorze) 

alunos que já foram diagnosticados com NEE e que frequentam o ensino obrigatório, no município 

de São Salvador do Mundo. 

 
 
Tabela 8 - Total dos Alunos dos Diferentes Agrupamentos do Município de S. S. do Mundo 

Agrupamentos Total dos alunos por 
Agrupamento 

Total dos Alunos com NEE, 
por Agrupamento 

Agrupamento I 
 

241 alunos 1 aluno 

Agrupamento II 315 alunos 9 alunos 

Agrupamento III 275 alunos 
 

4 alunos 

 Total de 14 alunos com NEE, que frequentam o ensino 
obrigatório no município. 
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Na tabela 9, relativa aos três agrupamentos (I; II; III), pode observar-se que há um total de 

52 docentes, dos quais apenas dois (2) têm formação na área de educação especial para trabalhar 

com os alunos com NEE nos diferentes agrupamentos dentro do município de São Salvador do 

Mundo. A maioria possui licenciatura e dois (2) têm o curso médio. Temos 22 (vinte e dois) 

docentes no agrupamento I, 18 (dezoito) docentes no agrupamento II, e 12 (doze) docentes no 

agrupamento (III). 

 

Tabela 9 – Total dos Docentes dos Diferentes Agrupamentos do Município de S.S. do Mundo  

 
Agrupamento 

Nível Académico Docentes  

Agrupamento I Licenciatura 22 docentes 
Agrupamento II Licenciatura/ 

Curso Médio 
18 docentes (duas com curso médio) 

Agrupamento III Licenciatura 12 docentes  

Total dos Docentes  Temos um total de 52 docentes. 
 

Apresentam-se na tabela 10, a caracterização por género, idade e ano de escolaridade do 

total de 138 alunos a frequentarem os agrupamentos referidos, nas turmas em que lecionam os 

professores entrevistados. 

Tabela 10 - Genéro, Idade e Ano Escolaridade dos alunos dos Diferentes Agrupamentos  

Idade dos Alunos  Ano de 
Escolaridade 

Género 
Masculino (M) e Feminino (F) 

Agrupamento I (11 e 12 anos) 6º ano F=13 e M=12  
25 alunos 

Agrupamento II (6 a 7 anos) 1º ano F=14 e   M=8 
22 alunos 

Agrupamento I (10 e 11 anos)  
 

5º ano F=24 M= 16 
40 alunos   

Agrupamento III (6 e 7 anos) 2º ano F=10 e M=12 
22 alunos 

Agrupamento II (9 e 10 anos)    
 

4º ano F=15 e M=14 
29 alunos 

Total dos Alunos 
 

138 
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3.2. Opiniões dos Gestores e Docentes Entrevistados 

Como referido anteriormente, neste capítulo apresentar-se-ão as opiniões dos docentes e 

gestores entrevistados, aqui sistematizadas pelas categorias da análise de conteúdo (Apêndice nº 

III). 

Uma vez que as políticas educativas, operacionalizadas através da organização e 

administração escolares são fundamentais para a construção de uma escola inclusiva, começamos 

pela descrição das respostas obtidas nas entrevistas ao delegado e gestores dos polos educativos 

em estudo, a propósito dos indicadores mais importantes. 

 

Condições das Escolas 

De acordo com os entrevistados G1 e G3, “As escolas e salas de aulas não têm condições 

apropriadas e adaptadas para qualquer tipo de alunos, principalmente os que têm NEE/DID”. 

O entrevistado G5, disse que existe “Sim, algumas escolas que têm as mínimas condições 

para atender as necessidades desses alunos”. 

 

Clima Relacional 

Os entrevistados G1 e G5 afirmaram que: “Existe uma boa relação sim entre professores, 

alunos, pais e encarregados de educação com a comunidade envolvente”. 

Acrescenta o entrevistado G4, “As relações entre professores, alunos, pais e 

encarregados de educação e com a comunidade envolvente é satisfatória tendo em consideração 

a realidade geográfica do município”. 

Enquanto que o entrevistado G3 acha que: “A relação é saudável. Há pouca participação 

dos encarregados de educação na vida da escola”. 

 

Preocupações 

Para o entrevistado G1, “A minha preocupação é estar sempre em prol dos docentes e 

alunos fazer com que não falta o diálogo entre nós, os educandos e os pais em especial os alunos 

com NEE”. 
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Com a mesma opinião, o entrevistado G3 disse “A minha maior preocupação é fomentar 

a melhoria da prática educativa dos professores, contribuindo assim para melhores resultados de 

aproveitamento dos alunos”. 

O entrevistado G5 dá o seu parecer dizendo que “As principais preocupações dizem 

respeito à formação dos professores e acessibilidade de informação a esses alunos”. 

 
Constrangimentos 

 
De acordo com o entrevistado G1, “No agrupamento número 2 de Achada Igreja, 

trabalho sem grandes inquietações tendo em conta que a maioria dos professores colaboram 

muito bem com a direção. Grande constrangimento é sobretudo com as infraestruturas educativas, 

principalmente na escola e falta de formações e materiais didáticos para trabalhar com os alunos 

com NEE ou com dificuldades de aprendizagem”. 

 
Pontos Fortes 

Como pontos fortes, de acordo com o entrevistado G3, “Para mim é dar iguais 

oportunidades aos que não tenham as mesmas condições”.  

Para o entrevistado G4 é a “Existência de uma Biblioteca específica para o EBO, 

coabitação com a sala de apoios aos alunos com NEE, e existência de duas monitoras com 

orientações genéricas para assuntos de alunos com NEE, recursos/materiais básicos para 

lecionar aulas aos alunos com NEE”. 

 

Pontos Fracos 

Um dos pontos fracos, de acordo com o entrevistado G4, situa-se na “Carência ou 

inexistência de professores com especialização para alunos com NEE; difícil acesso às 

localidades dos alunos que estudam no Polo. Neste momento precisamos de recursos humanos 

(RH) especializados nas diferentes NEE”. 
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Desafios 

De acordo com o entrevistado G3, um dos desafios é “Melhorar o parque escolar, 

adquirir aparelhos informáticos e tecnológicos que ajudam na modernização do ensino”. 

Acrescenta o entrevistado G4, “Gerir a questão NEE numa sala cada vez mais 

heterogénea, lidar com as especificidades dos alunos com NEE na medida que não possuem 

especialização para tal. Maior formação aos professores no que tange aos alunos com NEE; 

melhoria nos materiais e equipamentos de estudos para alunos com NEE”. 

Verificámos que os gestores entrevistados reconhecem as dificuldades e potencialidades 

das organizações que gerem e se preocupam com a melhoria das condições materiais e humanas, 

para que docentes, alunos e comunidade educativa se possam desenvolver. 

 

Docentes - Experiência Educativa com alunos NEE 

Quando questionados sobre se tinham alunos com NEE nas suas turmas, o docente P2 

referiu: “Na turma apenas 2 alunos com NEE, sendo uma é motora e outra é cognitiva, ambas do 

sexo feminino”. As dificuldades destas 2 alunas foram descritas do seguinte modo: “Uma é com 

a morosidade/lentidão em interpretar as coisas, demora em perceber os conteúdos assim como o 

resto da turma e outra são dificuldades físicas, possui falta dos membros tanto nos pés como nos 

braços”. 

E o entrevistado P3 mencionou que: “Há alguns alunos com alguma necessidade, mas 

não sei identificar o tipo de necessidade”. 

 Já o entrevistado P5 diz que na sua turma existem “3 alunos com dificuldade intelectual, 

uma é autista e as outras duas com dificuldades na assimilação dos conteúdos”.  

Dos 3 docentes que referiram ter alunos com NEE, apenas um indica não saber identificar 

o diagnóstico/tipo de necessidades. 
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Dificuldades na docência  

Neste ponto, vamos comprovar, de acordo com os entrevistados, quais são as suas 

dificuldades como docentes em trabalhar com os alunos que apresentam qualquer tipo de 

dificuldades de aprendizagem. Assim sendo, o entrevistado P3 disse que “Trabalho com uma 

turma em que frequentam alguns alunos com dificuldades de aprendizagem e tenho algumas 

dificuldades em detetar qual é a razão que está na base disso e sinto necessidades de conhecer 

melhor a realidade desses alunos”. 

P4 é um outro professor que revelou possuir algumas dificuldades, tais como: 

“Dificuldades em fazer com que os alunos estudem todos os dias e poderem assimilar as matérias, 

em fazer com que os pais sejam mais presentes na escola”.  

E o entrevistado P5 acrescenta “A minha experiência no meu dia-a-dia não é que sou o 

tutor do conhecimento, mas sim apenas uma orientadora. A maior dificuldade é como não possuo 

a formação na área de educação especial, fico sem saber como fazer ou transmitir, para os alunos 

com NEE, instruir-se assim como os outros, embora utilizo algumas técnicas para ver se consigo 

transmitir melhor para eles”. 

Estes testemunhos evidenciam as dificuldades que os docentes experimentam, em 

particular, no ensino a alunos com necessidades específicas de aprendizagem e na relação com as 

famílias. 

 

Necessidades de Formação Especializada 

Relativamente à necessidade de uma formação mais especializada, o entrevistado P1 disse 

“Vejo que tenho necessidade de formação específica”. Não possuindo ainda a formação na área 

faz um apelo para que “no futuro, ter já alguma criança que apresenta qualquer tipo de 

dificuldade, posso sim ajudar a satisfazer a vontade da criança e ajudar a realizar o sonho”. 

De acordo com o entrevistado G1 “Nenhum dos docentes possui a formação na área da 

educação especial”.  

Acrescenta o entrevistado G4 “Todos os docentes com licenciatura e nenhum possui 

formação específica para trabalhar com os alunos com NEE”.  
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Disse o entrevistado G5 “Trabalho num Município, que apenas tem 2 docentes com 

formação na área da educação especial”.  

De todos os entrevistados e não só no município em geral, apenas dois docentes é que têm 

a formação para trabalhar com os alunos com NEE, por isso, todos  entrevistados consideram 

relevante ter a oportunidade de fazer a formação na área, de modo a saberem lidar melhor com os 

alunos que apresentam dificuldades.  

 

 Materiais Didáticos e Equipamentos de Acesso 

No que se refere a estes pontos, o entrevistado P4 disse que a “Necessidade de momento 

é de um quadro interativo”. 

Na mesma linha, o entrevistado P2 pronuncia que “O que mais faz falta no dia-a-dia são 

necessidades de materiais didáticos que acompanham a nova geração”. E quanto aos 

equipamentos de acesso, o mesmo entrevistado disse que é necessária a “construção de rampas 

que dão acesso à entrada nas escolas”. 

Pode-se dizer que, nos agrupamentos escolares, existe ainda uma escassez dos materiais 

didáticos e dos equipamentos de acesso, que são essenciais para ajudar os alunos que possuem 

qualquer tipo de dificuldades no seu dia a dia. 

Relativamente às categorias de análise que se seguem, cruzaremos em algumas delas, as 

opiniões de gestores e professores. 

 

A Educação Inclusiva – conceções dos entrevistados 

Neste ponto, evidencia-se o conceito da educação inclusiva na opinião de alguns 

entrevistados. 

Para o entrevistado P1 a “Educação inclusiva é uma educação onde há oportunidade de 

aprender para todos”.  
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Na mesma direção, acrescenta o entrevistado P5, dizendo que “É uma modalidade de 

educação que inclui alunos com qualquer tipo de deficiência ou transtorno, ou com altas 

habilidades em escolas de ensino regular”. 

E o entrevistado G3, sublinha que é “Não deixar de fora do processo 

ensino/aprendizagem, os alunos com NEE”. 

Nota-se que os entrevistados, apesar de não terem formação na área de educação especial, 

todos apresentam uma conceção ajustada do que deve ser a educação inclusiva.  

 

Estratégias Pedagógicas para a Inclusão 

Para podermos ter uma melhor inclusão dos alunos na escola e não só, devemos exercitar 

várias estratégias, de modo a incluir todos e todas, sem deixar ninguém de fora. Por isso, vamos 

transcrever a opinião dos entrevistados. 

 O entrevistado P1 afirma que “Para melhor incluir todos os alunos, utilizo como 

estratégias, participação nas atividades, agrupamento de alunos, nível de complexidade das 

tarefas, diversidade de materiais, tempo, espaços, diferentes produtos de aprendizagem, projetos 

de colaboração com outros colegas docentes, pais e outras pessoas da comunidade”. 

Acrescenta o entrevistado P2, “A estratégia que melhor contribui para uma melhor 

aprendizagem dos alunos é o trabalho diferenciado, visto que cada aluno é um aluno e que cada 

um tem a sua dificuldade, ou seja, cada um instruir-se da sua forma, por isso tenho que praticar 

para cada aluno o trabalho de acordo com a sua necessidade”. 

De acordo com o entrevistado P4, “para uma melhor aprendizagem dos educandos é 

colocar o aluno no centro das aprendizagens, o professor apenas um orientador”. 

Diz o entrevistado P5 “que para uma melhor aprendizagem dos meus educandos utilizo, 

aulas interativas; debates; trabalhos de pesquisa; orientar os alunos a desenvolver temas e 

ministrar a aula”. 

Vimos que os inquiridos recorrem a estratégias e métodos de ensino que são facilitadores 

dos processos de aprendizagem de qualquer aluno. 
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As Vantagens da Educação Inclusiva  

De acordo com o entrevistado P1,  “A vantagem da inclusão é tornar o ensino mais 

estimulante, porque permite a experimentação de várias metodologias e a consciencialização das 

suas práticas e crenças”.  

O entrevistado P3, reforça esta mesma ideia, dizendo que uma “Vantagem é que vai 

proporcionar igual oportunidade de aprendizagem a todos através de implementação de 

metodologias diversificada o que consequentemente torna o ensino mais estimulante.”  

O entrevistado P4 afirma que a “vantagem que tem é de não deixar ninguém ficar de 

fora”. E o entrevistado P5 acrescenta que “É vantajoso para todos, porque desenvolve nos alunos 

o espírito de solidariedade, respeito, entrega, e os mesmos aprendem a conviver com as 

diferenças”. 

Ainda de acordo com o entrevistado G1, “Grandes vantagens é que os alunos com NEE 

se sentem valorizados e motivados caminhando juntamente com os outros”. 

Mostra ainda o entrevistado G5, que uma das “Vantagens propõe para que o aluno 

constitua o centro do processo de aprendizagem, sendo sujeito ativo da sua formação, vendo 

respeitando seu ritmo de aprendizagem, oferecer formação teórica que se relacione à experiência 

do aluno”. 

De realçar que apesar dos constrangimentos enunciados anteriormente, foram mais as 

vantagens identificadas pelos entrevistados do que as desvantagens. 

 

As Desvantagens da Inclusão   

Para alguns dos entrevistados, a inclusão também tem as suas desvantagens e de acordo 

com o entrevistado P1, “Desvantagem é que vai ocupar mais tempo para a sua implementação 

plena”. E o entrevistado P5 disse que  “Por vezes as escolas não oferecem condições e suportes 

didáticos para os alunos com necessidades especiais”. 
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De acordo com o entrevistado G1, “Desvantagem é que por vezes “atrasam” os outros”. 

Acrescenta o entrevistado G5 que “Alega-se de interação e empobrecimento de troca 

direta de experiências proporcionada pela relação educativa pessoal entre professor e aluno, 

limitações em se alcançar o objetivo da socialização, devido a escassez das ocasiões para o 

relacionamento de alunos com professores”. 

Os argumentos apresentados como desvantagens são recorrentes em muitos estudos, alguns 

dos quais referidos na parte teórica deste trabalho, e evidenciam a necessidade de se refletir sobre 

o paradigma da inclusão com um olhar não contaminado por uma visão médica sobre o défice da 

criança e do seu problema, sem se focar as questões organizacionais e curriculares e as barreiras 

que aí se constituem (Correia, 2003; 2008; Niza, 1996; Rodrigues, 2001, 2003 entre outros). 

 

Práticas de Inclusão 

Para uma boa prática de inclusão, disse o entrevistado G1, “Formações aos professores.  

Fazendo atividades coletivas, trabalhando de forma não discriminada. Através de um princípio 

de sensibilização da comunidade educativa e na escola através de princípio rácio aluno/turma”.   

Acrescenta o entrevistado G5 que existem práticas, sim de inclusão “Através da 

diferenciação pedagógica, adaptações curriculares, testes diferenciados”. 

E o entrevistado G4 afirma que “Existe, mas de uma forma rara, e com pouca 

frequência”. 

 

Medidas de Gestão de Apoio à Inclusão 

Para o entrevistado G3, é importante “Dando algumas orientações aos docentes de como 

trabalhar com os alunos com NEE. Ficha, manuais, cadernos de atividades específicos para 

determinadas dificuldades”. 

Acrescenta ainda o entrevistado G5, como relevante a “Ação de capacitação, encontro 

entre os professores e com coordenadores a nível concelhio para troca de experiências bem-

sucedidas. Equipa Multidisciplinar de Apoio a Educação Inclusiva, coordenadores pedagógicos”. 
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Legislação em Cabo Verde - Aspetos mais Importantes  

Alguns acham que a legislação de Cabo Verde promove e outros dizem que é apenas na 

teoria, que na prática nada disso funciona. Para comprovar se sim ou não, temos a opinião do 

entrevistado P2, “Eu considero que a legislação do país promove sim a inclusão escolar, através 

da sua socialização e acompanhamento nas várias instituições. Tendo como medidas mais 

importantes da Legislação, a socialização, acompanhamento, medidas de discriminação positiva 

por parte das pessoas com NEE, acesso gratuito às instituições, etc…”.  

Para o entrevistado G2 existem “Condições que foram criadas para tal, nomeadamente: 

alargamento da escolaridade básica obrigatória para todas as crianças já com 8 anos. 

Generalização do pré-escolar e sua subsidiação, permitindo acesso a todas as crianças de 4-5 

anos de idade independentemente das suas condições económicas; eliminação de propinas no 

ensino básico e secundário; os deficientes têm acesso gratuito ao ensino (de básico ao superior); 

alargamento de assistência alimentar e Kits escolares até ao 8º ano; Transporte escolar aos mais 

carenciados, etc…”. 

 E o entrevistado P4 discorda do entrevistado P2, dizendo que “Promove. De que forma? 

Toda a programação é feita na teoria, mas na prática não funcionam”. E o P5 “Sim, porque o 

estado tem a responsabilidade de assegurar progressivamente os meios educativos necessários 

para a inclusão escolar, mas na maioria das vezes é somente na teoria”. O entrevistado G1 vem 

na mesma linha, dizendo que “De uma certa forma sim, mas carece ainda bastante por causa da 

falta de condições físicas e falta de docentes com formação na área de educação especial”. 

De acordo com os entrevistados nota-se que, na maioria das vezes, em Cabo Verde, não 

existe a inclusão na prática, mas somente nos pensamentos e na teoria, que é algo que ainda precisa 

ser mais focado e estudado. 

 

Alterações Preconizadas  

De acordo com os entrevistados P1 e P2 , “A legislação tem sempre de estar adaptável 

de acordo com a realidade do aluno, visto que cada aluno é um aluno e cada um tem as sus 

dificuldades. Deve sempre ter no Polo educativo, professores formados, sensibilizados e adaptar 
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as infraestruturas educativas para os alunos com NEE. Implementar também sala apetrechada/ 

equipada com materiais adequados para alunos com NEE”. 

Acrescenta o entrevistado P3, dizendo que é necessário “Adaptar a legislação sempre à 

realidade do aluno; Ter professores formados e sensibilizados e adaptar as infraestruturas 

educativas aos alunos com NEE”.  

Mostra ainda o entrevistado P4 que a “Medida mais importante é levar todas as crianças 

para a escola, independente da raça, religião, sexo, e Necessidades Educativas Especiais”. 

 Pronuncia-se o entrevistado P5 “A lei é bem explícita, mas precisa da prática, ou seja, 

ter mais docentes com formação na educação especial de modo a saber interagir perante a 

situação de cada aluno, sabendo que cada aluno é um aluno”. 

Disse ainda o entrevistado G2 que existe “Adaptação de algumas infraestruturas; 

materiais didáticos adaptáveis às necessidades dos alunos e formação de professores específicos. 

Alargamento da escolaridade básica e eliminação das propinas”. 

Para o entrevistado G4 “É agora o momento de criar as condições de igual oportunidade 

de aprendizagem. Através de maior especialização de professores, mais e melhores materiais de 

suporte à aprendizagem. Criação de um critério cada vez mais claro e incisivo/decisivo de 

avaliação desses alunos”. 

  

Algumas Informações complementares 

O entrevistado P3, “Reafirmo que o tema em pauta é pertinente, mas também que não 

deixa de ser complexo no seio dos professores Cabo-Verdianos devido a falta de formação 

específica”. 

Para o entrevistado P4, “Formação especial para professores trabalharem com esses 

alunos e instrumentos específicos para os mesmos alunos”. 

Acrescenta o entrevistado P5 “Julgo que o tema é pertinente e que faz os docentes refletir 

um pouco e levar a refletir quem somos nós e como estamos a exercer a nossa função”. 
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Disse ainda o entrevistado G4 “Refiro-me à pertinência do tema em CV, mas sobretudo 

aos desafios que o mesmo impõe para os concelhos do interior (Periféricos) devido à forma da 

vivência das famílias no mundo rural”. 

Os entrevistados revelam uma consciência da importância do trabalho em prol da inclusão 

e de como é preciso intervir em várias frentes, desde a política educativa, passando pelas condições 

das escolas, a formação dos professores, até ao trabalho em sala de aula e com a comunidade, 

requerendo-se um esforço de todos os intervenientes. 

 
3.3. Opiniões do Encarregado de Educação 
 
A situação pandémica que vivemos, impossibilitou uma maior participação dos 

encarregados de educação, pelo que apenas foi possível entrevistar um dos inicialmente previstos 

e cujas opiniões daremos conta a seguir. 

Caracterização do filho – Idade, Género, Nível Escolar, Dificuldades 

O entrevistado EE1 descreveu o seu filho nos seguintes termos: “O meu filho tem 10 anos, 

frequenta o 6º ano. O meu filho possui vários problemas. Não come sozinho e na escola ele não 

aprende tão rápido como os outros, por causa dos problemas que ele tem”. 

Percurso escolar, Apoios Educativos e Evolução 

No que se refere à história escolar, o entrevistado EE1 afirmou: “Meu filho começou a ir 

para escola com 5 anos. Ele ficou retido no 2º ano sim, porque o professor dele não tem a prática 

de como lidar com o problema dele.  

Nunca possuiu nenhum apoio escolar, nem da direção e nem por parte do professor dele, 

porque ele não tem a formação apropriada para saber como lidar com o problema do meu filho 

e nem de qualquer outra criança que apresenta outro tipo de NEE”. 

“Sim, vejo que ele está a evoluir pouco a pouco”. 

Comunicação e Relação entre Pais e Filho   

Sobre o Tipo de Relacionamento, Problemas, Atividades, Estratégias, Constrangimentos e 

Pontos Fortes, conta-nos o entrevistado EE1, que o “Relacionamento é de muito afeto e amor”. 
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“O problema do meu filho que não consigo resolver eu sozinha é locomover de um lugar para 

outro. As atividades são “Tipo passeio ao parque de diversão; companhia para escola e 

fisioterapia”. 

“Como estratégias ando a utilizar alguns jogos entre nós, tipo bater as palmas como ele 

não mexe muito as mãos, saltar gargalhadas e fazer ele estar sempre a rir”. 

“O meu ponto fraco é que não consigo fazer o que ele quer, e estar em casa com ele todo 

o tempo, porque tenho que trabalhar para dar o de comer, porque não tenho ajuda para ele”.  

(…) E o meu ponto forte é ao chegar a casa e ele solta a rizada, porque eu já estou de 

volta e assim sendo, fico mais feliz e com mais motivação e energias de fazer ele um pouco de 

exercício, e divertir com ele para que ele sinta sempre uma criança muito feliz”. 

 

Relação Família-Escola 

No que diz respeito à relação com a escola, nomeadamente na Partilha de conhecimento, 

Estratégias comuns e Sugestões de melhoria, o entrevistado EE1 refere que: “Não conheço nada 

que a escola tenta fazer para que nós, os pais das crianças com NEE, sentimos mais motivada e 

mais forte, perante a necessidade dos nossos filhos, não temos nenhuma formação de como 

vivermos o dia a dia com os nossos filhos”.  

  Para o entrevistado EE1, “Não existe, acho que é porque também nem os professores 

sabem como enfrentar o problema dos nossos filhos até obter uma resposta mais digna perante os 

problemas que eles possuem”. 

Acrescentou ainda o entrevistado EE1 que em “Todas as escolas deviam ter as instalações 

de casas de banho apropriado para cadeirantes; Rampas de acesso e escadas que facilita na 

locomoção”.     

Este testemunho evidencia a falha na proximidade e comunicação entre a escola e a família 

em prol da aprendizagem, desenvolvimento e bem-estar da criança com algum tipo de deficiência 

e necessidades muito particulares. 
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 3.4. Discussão dos Resultados 
 

Os dados recolhidos e explanados anteriormente serão aqui sujeitos à discussão, tendo por 

base as questões e os objetivos formulados, bem como a revisão da literatura que compõe o quadro 

teórico de referência e é descrito na primeira parte deste trabalho. 

Portanto, antes de se iniciar a confrontação e discussão dos resultados, importa destacar 

desde já que, de acordo com os dados obtidos mediante a aplicação das entrevistas, constatou-se 

que a maioria dos participantes são mulheres. Esse aspeto revela a crescente autonomização das 

mulheres e a sua massiva entrada no mercado de trabalho. São essas mulheres que, diariamente 

lidam com as crianças com NEE, quer como encarregadas de educação ou como educadoras desses 

alunos com NEE. 

 No que se refere aos docentes entrevistados, verifica-se que a maioria possui a 

Licenciatura.  E que apenas duas possuem a formação na área de educação especial para trabalhar 

em prol dos alunos com NEE.  

Relativamente ao tempo de serviço prestado, observa-se uma vasta experiência na função 

que exercem como docentes, mas a maioria dos entrevistados afirmaram que ainda carecem 

bastante de formação para trabalhar com os alunos que apresentam qualquer dificuldade. Apesar 

de terem muitos anos de experiência, ainda não possuem muita prática de como lidar com 

determinados tipos de alunos que frequentam a turma, de modo que sintam a evolução desse 

aprendiz, assim como a dos outros alunos.  

Realça-se o facto de que o sistema educativo em Cabo Verde, apesar de ter muitos docentes 

com experiência profissional, os mesmos não possuem uma formação na área da educação dos 

alunos com NEE. Por isso, o estado de Cabo Verde, deve dar mais prioridade à formação desses 

docentes. 

Deste modo, orientando a confrontação e discussão dos dados na linha de um dos objetivos 

específicos que é “saber se os docentes do Ensino Básico de S. Salvador do Mundo estão realmente 

preparados e se possuem alguns conhecimentos da inclusão para ensinarem os alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais”, verifica-se que maioria já possui a licenciatura, 

mas que ainda carecem de bastantes conhecimentos para incluir todos os alunos, 
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independentemente das suas dificuldades. Tendo em consideração que no município existe um 

número muito reduzido de docentes com formação adequada para trabalhar com os alunos com 

NEE, que a inclusão ainda existe para a maioria desses docentes apenas na teoria, porque na prática 

não sabem como ensinar aos seus educandos.  

Se é verdade que os docentes já têm uma conceção correta do que é a inclusão, há falta  de 

condições nas escolas, visto que não existem equipamentos e materiais específicos para apoiar  os 

alunos com algumas dificuldades. Guarinello, Berberian, Santana, Massi e Paula (2006) defendem 

que a inclusão dos alunos com NEE no ensino regular significa mais do que apenas criar vagas e 

proporcionar recursos materiais, é necessário que a escola e a sociedade sejam inclusivas, 

assegurando igualdade de oportunidades a todos os alunos e contando com professores capacitados 

e comprometidos com a educação de todos. 

Segundo a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, pp.11-12), “o princípio 

fundamental da escola inclusiva, consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que 

possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas 

devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 

estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através 

de currículos adequados, de ter uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de 

utilização de recursos e de uma cooperação com as respetivas comunidades”. A escola inclusiva 

vem reforçar o direito de todos os alunos frequentarem o mesmo tipo de ensino, ao aconselhar que 

os objetivos educacionais e o plano de estudos sejam os mesmos para todos os alunos, 

independentemente das diferenças individuais que possam ter.  

No entanto, esta situação acaba muitas vezes por criar grandes constrangimentos, conforme 

referem Borges, Pereira e Aquino (2012), ao notar que, com o objetivo de fazer cumprir a lei, 

encarando o princípio de inclusão como um dever, corremos o risco de colocarmos todos os alunos 

com NEE, independentemente das suas condições, na escola regular, quando esta não está 

preparada para recebê-los. Esta atitude pode conduzi-los à segregação, ao fracasso e ao abandono 

escolar, como também à perda da autoestima, quando eles não conseguirem responder às 

exigências ou requisitos dessa escola.  

Contudo, como vimos no enquadramento teórico deste estudo, a história da educação 

especial tem evidenciado que se esperarmos para que todas as escolas estejam plenamente 
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preparadas antes de receberem os alunos com NEE, essas condições dificilmente serão reunidas. 

Uma escola inclusiva é um processo de construção permanente que exige mudanças profundas na 

forma de olhar para as diferenças entre os alunos e para as barreiras à aprendizagem, 

frequentemente produzidas pela própria escola (Correia, 2003, 2008; Rodrigues, 2001, 2003). 

Nesse aspeto, é de dizer que a Delegação Escolar de São Salvador do Mundo e da equipa 

diretiva, precisam de criar serviços de apoio aos alunos com NEE, com todos os equipamentos, 

tanto físicos como não só, cumprindo deste modo uma outra recomendação da Declaração de 

Salamanca, conforme escrito no extrato que se segue.  

A UNESCO - Declaração de Salamanca (1994, p.12) recomenda que: “nas escolas 

inclusivas, os alunos com necessidades educativas especiais devem receber o apoio suplementar 

de que precisam para assegurar uma educação eficaz. No qual a pedagogia inclusiva é a melhor 

forma de promover a solidariedade entre os alunos com necessidades educativas especiais e os 

seus colegas sem NEE. A colocação de crianças em escolas especiais ou em aulas especiais dentro 

duma escola, de forma permanente, deve considerar-se como medida excecional, indicada apenas 

para aqueles casos em que fique claramente demonstrado que a educação nas aulas regulares é 

incapaz de satisfazer as necessidades pedagógicas e sociais do aluno, ou para aqueles em que tal 

seja indispensável ao bem-estar da criança deficiente ou das restantes crianças”.  

Em consequência destes aspetos, constatou-se que em termos de ganhos conseguidos, os 

contextos escolares estudados têm dado uma resposta ainda fraca às necessidades que esses alunos 

enfrentam.    

No que concerne às estratégias utilizadas nos diferentes polos educativos do município para 

a inclusão dos alunos com NEE (DID), partindo da ideia da maioria dos nossos entrevistados 

existem sim, mesmo com algumas lacunas. Os docentes mostram que mesmo não tendo formação 

na área, fazem o melhor que é possível para esses alunos com NEE. Apesar de haver uma carência 

das medidas necessárias, como mais materiais de modo a superar as dificuldades dos alunos.  

Uma das estratégias conta com o envolvimento e integração dos alunos com DID em todas 

as atividades realizadas.  São-lhes proporcionados a possibilidade de participarem em todas as 

atividades, o que mostra que os polos educativos mesmo sem os meios adequados, objetivamente 

têm vindo a trabalhar de modo a melhorar a cada dia mais o processo de inclusão desses alunos 
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que possuem algumas dificuldades. Como refere Cardoso (2011), uma escola que aposta numa 

verdadeira inclusão, baseia a sua política educacional nos seguintes princípios: Todas as crianças 

conseguem aprender, pelo que devem todos participar de atividades curriculares e 

extracurriculares, beneficiando da cooperação e da colaboração entre a família, escola e 

comunidade. 

Todas essas atividades realizadas pela equipa diretiva dos Polos do município em 

articulação com a Delegação Escolar vão ao encontro das ideias defendidas por Correia (2003), ao 

considerar que a escola inclusiva é também um fator de inclusão social, que não se alinha com 

atitudes discriminatórias, mas que contribui para criar comunidades acolhedoras. 

E como disse ainda Cardoso (2011) é da responsabilidade da escola inclusiva promover a 

cidadania, garantindo a todos, mais do que o acesso, o sucesso, de forma a desenvolver em todos 

os alunos competências académicas e sociais, que lhes proporcionem a melhor qualidade de vida 

possível. A concretização dessa tarefa passa necessariamente pelo envolvimento dos chamados 

“pilares da escola inclusiva”, que abrangem a liderança escolar, os pais e outros recursos 

comunitários, na medida em que os envolve de diferentes formas, mas com um mesmo objetivo, 

que é o de ajudarem os alunos a alcançar o sucesso educativo.  

De acordo com as respostas dos entrevistados, dá para entender que os professores dos 

diferentes polos educativos do município de São Salvador do Mundo, enfrentam no dia a dia 

grandes desafios para trabalhar com alunos que possuem dificuldades específicas, portanto, exige 

não só muita paciência como também o domínio da pedagogia de ensino das crianças com 

DID/NEE.   

 Quanto às práticas ou estratégias que a escola tem para a inclusão dos alunos com 

DID/NEE, alguns docentes fazem algumas atividades diferenciadas do restante dos outros alunos, 

adaptação curricular, adaptação dos conteúdos, diferenciação dos testes sumativos e adaptação dos 

trabalhos, diferenciados para alguns alunos.  Mas ainda há muitos que não têm o conhecimento de 

como fazer para que esses alunos com algum tipo de dificuldades desenvolvam a sua 

aprendizagem.  O que vai de acordo com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p.22), que 

foi clara ao recomendar que “os currículos devem adaptar-se às necessidades da criança e não vice-

versa”.  
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Para Fernandes (2006, p. 8) “a maioria dos professores, aproximadamente na totalidade das 

escolas utiliza como metodologia a exposição oral e utiliza como recurso material o quadro de giz, 

desconsiderando as dificuldades e o pouco conhecimento dos alunos com NEE em relação a essa 

forma de comunicação”. A confirmação do autor mencionado acima é uma realidade clara, pois é 

vivenciada na grande maioria das escolas regulares, principalmente, em Cabo Verde. 

Quanto à legislação em Cabo Verde, de acordo com os entrevistados, existem leis em prol 

dos alunos com NEE, mas na prática é tudo ao contrário e o docente tem de estar mais preparado 

para poder interagir perante a situação de cada educando e estabelecer uma relação de confiança 

entre docentes e os alunos com dificuldades. 

 Partindo da ideia dos entrevistados, a implementação da educação inclusiva em Cabo 

Verde confronta-se ainda com grandes constrangimentos, tanto no domínio de recursos materiais, 

como humanos e financeiros.  Por isso, a nível dos recursos humanos, é preciso que a formação de 

docentes se adeque aos requisitos que uma escola inclusiva coloca. Note-se que a formação dos 

docentes para o ensino básico no que se refere às necessidades educativas especiais é ainda 

deficitária, tendo em conta que apenas duas professoras possuem a formação na área de educação 

especial de modo a trabalhar com os alunos com NEE. Os docentes têm um papel importante na 

inclusão, pois são quem está mais próximo dos alunos, aqueles que observam e que são capazes 

de identificar as suas dificuldades. Mesmo assim, em Cabo Verde, a maioria dos docentes acabam 

por apontar dificuldades ao aluno por ele ter deficiência, rejeitando que a falha possa estar na sua 

prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois da realização deste trabalho de investigação e no prosseguimento de todas as 

pesquisas feitas, destacamos as contribuições provenientes de diversos trabalhos e de autores já 

citados, que consideramos de suma importância na realização do presente estudo, intitulado “A 

Educação Inclusiva de Crianças e Jovens com Dificuldades Intelectuais no Polo Escolar de 

São Salvador do Mundo em Cabo Verde”. 

Foram propostas como questões orientadoras as seguintes: Será que as crianças e jovens 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais estão incluídas no Ensino Básico de São 

Salvador do Mundo? Os docentes destas escolas estão preparados para lidar com os alunos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais?  

Em relação aos resultados alcançados, destaca-se que para o cumprimento do objetivo 

geral, que é compreender até que ponto as crianças e jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais do Ensino Básico de São Salvador do Mundo estão a ser incluídas, foram tidos 

em consideração os seguintes objetivos específicos: Identificar as práticas ou estratégias que a 

escola tem para a inclusão dos alunos com DID; Compreender até que ponto os alunos se sentem 

incluídos nas escolas em relação aos outros; Identificar as barreiras que tanto os docentes como os 

alunos enfrentam para garantir a inclusão; Conhecer que tipo de relação os docentes estabelecem 

com os alunos com DID; Analisar o que a legislação propõe no sistema de ensino para os alunos 

com DID.   

Relativamente às práticas ou estratégias que a escola tem para a inclusão dos alunos com 

DID, concluiu-se que as mesmas decorrem principalmente, do envolvimento dos alunos com 

DID/NEE, na sua participação em todas as atividades realizadas, não só no próprio polo como 

fora, na interação entre os grupos dentro da sala, nos debates, nas aulas interativas, na invenção de 

espaços adequados para os alunos com qualquer tipo de dificuldades, nas reuniões com pais e 

docentes. São utilizados também materiais didáticos para o apoio nas aulas, mas ainda carece de 

muito mais e é mencionado o empenho na procura de parcerias, visando o trabalho conjunto para 

o sucesso da inclusão pela garantia de uma real aceitação em proveito dos alunos com DID e não 

só, de modo a que os alunos sintam que são incluídos e não discriminados. 



60 
 

Ao analisar as condições que a escola oferece para essas crianças, percebemos que tem 

havido algumas barreiras que tanto os docentes como os alunos enfrentam para garantir a inclusão, 

tais como: barreiras físicas, levando em consideração a ideia de alguns entrevistados, no qual 

nem todas as escolas possuem ainda espaço físico apropriado, como rampas ou elevadores para 

acesso a cadeiras de rodas; e barreiras atitudinais, uma vez que existem muitos preconceitos 

sociais e discriminação em relação às crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem na 

sequência de deficiência ou outras condições.  

De realçar igualmente a falta de materiais pedagógicos para trabalhar com esses alunos, 

bem como a falta de docentes com formação adequada para atenderem e acolherem essas crianças 

e satisfazer as suas necessidades, sendo que do total dos entrevistados a maioria já são licenciadas, 

mas apenas duas com uma formação adequada, específica para uma resposta de maior qualidade.  

Por outro lado, a Delegação não possui um número adequado de outros profissionais, como 

psicólogos, assistentes sociais, sendo apenas uma psicóloga para os polos do município em geral 

e não conta com uma assistente social, o que é manifestamente insuficiente, visto que a cada ano 

está a aumentar o número dos alunos nas escolas e nas salas de aula, que necessitariam da 

abordagem de uma equipa multidisciplinar. 

No que concerne ao  tipo de relacionamento entre os docentes e os alunos com DID, existe 

uma relação amigável. 

 Quanto à legislação no sistema de ensino para os alunos com DID, ela está a promover a 

inclusão, não na sua totalidade, mas sim estão a dar alguns passos para a inclusão escolar, através 

da sua socialização e acompanhamento nas várias instituições e acesso gratuito às instituições.  

A legislação do sistema educativo em Cabo Verde procura defender a necessidade de 

adaptações de acordo com a realidade do aluno, visto que cada aluno é um aluno e cada um tem as 

suas dificuldades, independentemente da raça, sexo ou se possuem NEE ou não. Os responsáveis 

pelos Polos educativos consideram relevante ter professores formados, sensibilizados e adaptar as 

infraestruturas educativas para os alunos com NEE. Defendem também a criação de uma sala 

equipada com materiais adequados para alunos com NEE, de modo que não se fique somente na 

teoria, mas desenvolvendo as ações necessárias para colocar em prática os princípios da educação 

e escolas inclusivas.    
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  Conforme foi descrito  anteriormente, considera-se ainda que o sistema de inclusão dos 

alunos com NEE, principalmente as com DID, no ensino regular em Cabo Verde é ainda deficitária 

e nova para muitos docentes, sobretudo nos polos onde decorreu o estudo. Pode-se então concluir 

que os docentes desses  polos educativos, embora a maioria não tenha a formação na área, tem 

estado a fazer um trabalho, mesmo sem condições e com pouca experiência para dar respostas  

razoáves para essa problemática, sendo certo que ainda falta muito por fazer.  

O sistema de inclusão vai ser adequado de acordo com a cultura de cada sociedade e da 

realidade que cada escola vivencia. Assim sendo, para respondermos às perguntas da investigação, 

diga-se que foram encontrados muitos desafios no processo de inclusão dos alunos com DID e 

NEE, nos diferentes polos educativos. São ainda muitas as necessidades em  termos das adaptações 

curriculares, da utilização de materias fisicos e didáticos mais modernos, de modo a facilitar o 

acesso desses alunos ao currículo comum, de acordo com as suas necessidades. Igualmente 

importante será o aumento dos docentes especializados e outros profissionais de educação que 

possam em conjunto delinear programas de intervenção de maior qualidade. 

Comparativamente aos objetivos formulados considera-se que os mesmos foram atingidos 

parcialmente, uma vez que a amostra foi reduzida e não foi possível cruzar os dados de opinião 

com a observação direta das práticas nos contextos estudados.  

Do ponto de vista social, confia-se que os resultados alcançados venham a despertar a 

atenção, principalmente do Ministério de Educação, a quem é de direito, no sentido de se solicitar 

os esforços para remediar as dificuldades encontradas, de modo a oferecer futuramente, uma 

inclusão para todos. Do ponto de vista académico, confia-se que futuros pesquisadores possam 

usufruir do trabalho deixado para outras investigações.  

Esperamos que esta investigação sirva futuramente, de algum modo para superar o vazio 

existente ainda no sistema educativo Cabo-Verdiano e também que sirva de apoio para os nossos 

docentes, principalmente dos referidos polos de ensino onde foi feita a pesquisa. 

Como se nota, a cada dia estamos a ter mais casos de alunos com algum tipo de dificuldades 

e os pais, atualmente, querem ver os filhos a desenvolver as suas aptidões, por isso, ainda que 

ciente das limitações desta investigação, apresentam-se as seguintes sugestões:   
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- Ter mais professores com especialidades, uma vez que se verifica que estão a cada dia a 

formar mais docentes, mas dão pouca atenção à área das NEE. Assim sendo sugere-se às 

instituições de formação dos docentes, o Ministério de Educação  que revejam o currículo  de 

formação dos docentes,  para poder ajudar os alunos que apresentam algum tipo de NEE, visto que 

nestes três polos e no município onde foi feita a investigação existe um número muito reduzido de 

docentes com formação para tal; 

- Construir espaços adequados e com materiais pedagógicas que permitem efetuar 

adaptações curriculares de modo a facilitarem a aprendizagem dos alunos com algum tipo de 

dificuldades; 

- Fortalecer mais parcerias com outras instituições e contratar psicólogos e assistentes 

sociais capazes de disponibilizarem os apoios necessários aos alunos que precisam, de modo a 

poderem garantir acompanhamento individualizado para além da sala de aula, bem como às 

famílias desses alunos;    

- Atualizar a Lei de Bases do Sistema Educativo, referindo os princípios da educação 

inclusiva, fazendo referência aos apoios especializados com vista à inclusão no ensino regular dos 

alunos com NEE, não promovendo a criação de estruturas de educação à parte;   

- Encorajar e sensibilizar mais os professores a diversificarem as metodologias e as práticas 

aplicadas nas aulas, a estarem mais atentos às necessidades de cada aluno, a criarem outras 

estratégias que estimulem a aprendizagem e incentivem o processo de inclusão desses alunos, 

sabendo que cada um aprende da sua forma e que cada aluno é um aluno único; 

- Apela-se aos docentes que orientem os seus educandos, de modo a aceitarem e 

compreenderem as dificuldades dos colegas para que haja uma melhor interação social entre todos 

os alunos dentro da turma, na escola e na comunidade; 

- Sugere-se ainda ao governo Cabo-Verdiano a adaptação da maioria das escolas existentes 

no país e a criação de escolas acessíveis a todos. 

Parece uma lista extensa, mas a mesma implica na sua concretização toda uma sociedade, 

que se quer mais justa e inclusiva e esse foi o princípio que norteou esta investigação, que se espera 

venha a contribuir para a reflexão sobre a problemática das crianças com DID/NEE e a sua plena 

inclusão nas escolas regulares, em Cabo Verde. 
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Apêndice I: Carta de Pedido de Autorização Para Realização da Investigação nos Polos 

Educativos de São Salvador do Mundo (nº I, II, III).  

 

                                                                                            Ex. mo(a) Sr.(a).  

                                                                             Delegada da Educação do Município de São 

Salvador do Mundo  

                                                                  _________________________________ 

                                                                           Picos, Abril de 2019. 

 

Assunto: “Pedido de autorização para a realização da entrevista, para o grau   do Mestrado 

nos referidos Polos Educativos do município”  

 

Eu Italia Moura, estudante do curso Educação Especial- Especializacao no Dominio Cognitivo e 

Motor 2 ano, na IPBeja, pretendo levar a cabo um projeto de investigação subordinado ao tema 

“A Educação Inclusiva de Crianças e Jovens com Dificuldades Intelectuais”. Considerando que 

o trabalho exige uma parte teórica e um estudo de campo, onde na parte prática dessa pesquisa 

consiste na aplicação de entrevistas e analise dos documentos, que se representa como um dos 

meios de grande pertinência para a recolha de dados. 

Assim, sirvo-me deste meio para solicitar a Vossa Excelência a autorização para fazer este estudo 

nos referidos polos educativos do município de modo a facilitar o trabalho e contribuir de forma 

louvável para a realização do mesmo e consequentemente o seu sucesso. 

 

Agradecendo adiantadamente a atenção que possam dispensar-me, apresento os melhores 

cumprimentos. 

 

Itália Moura  
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 Apêndice II – Guiões das Entrevistas 

Guião de entrevista – Gestor(a) e Delegado(a) da Educação do Município de São 

Salvador do Mundo 

Objetivo Geral 

 Compreender até que ponto as crianças e jovens com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais do Ensino Básico de São Salvador do Mundo estão a ser incluídas. 

Blocos 
Temáticos 

Objetivos Específicos Tópicos Questões 

A- Legitimação 

da Entrevista 

- Indicar quais são os 
objetivos que se 
pretendemos alcançar; 
- Evidenciar que as 
opiniões da/o 
entrevistada/o são 
importantes e que são 
confidenciais; 
- Pedir autorização 
para a gravação da 
entrevista. 

 Razões da entrevista 

 Objetivos 

 Motivação do/a 
entrevistado/a 

 Importância da sua 
colaboração 

 Garantia de 
confidencialidade 

 

 
 

 

B- 

Identificação 

do/a 

Entrevistado/a 

- Recolher os dados 
que identificam o/a 
entrevistado/a (género, 
idade); 
- Caracterizar o perfil 
profissional e académico 
do/a entrevistado/a. 
  

 Formação 
Académica e 
Profissional 

 Percurso profissional 
geral 

 Experiência no cargo 
que ocupa 

 

Será que pode indicar: 
1. A sua Idade? 
2. A sua formação 

académica? (curso 
realizado) 

3. Possui alguma formação 
especializada? Qual? 

4. Desde quando é que 
exerce a função de 
Gestor(a)/ Delegado(a) de 
Educação neste 
Município? 

5. Já desempenhou outras 
funções na área da 
Educação, neste 
Concelho?   

6. Que outras experiências 
profissionais teve e que 
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considera relevantes para 
o cargo que agora ocupa? 

C- 

Caracterização 

e 

Administração 

do Polo 

Educativo 

- Identificar o número 
de docentes do Polo 
educativo e as suas 
qualificações; 
- Conhecer o nº total 
de alunos e dos que 
apresentam NEE/DID;  
- Apurar as condições 
que as escolas 
possuem; 
- Saber quais as 
principais 
preocupações da/o 
entrevistada/o. 
 

 Número de 
Docentes 

 Número de Alunos 

 Condições das 
escolas 

 Clima Relacional 

 Preocupações 

 Constrangimentos 

 Pontos Fortes 
 

1. Quantos docentes 
trabalham neste Polo 
educativo?  

2. Qual é o nível académico 
desses docentes? 

3. Quantos são formados na 
área da educação 
especial? 

4. Quantos alunos, na 
totalidade, frequentam 
este Polo Educativo, e 
quantos deles apresentam 
NEE, em particular DID? 

5. Como caracteriza as 
relações entre 
professores, alunos, pais e 
encarregados de 
educação? E com a 
comunidade envolvente? 

6. As escolas e salas de aulas 
têm condições 
apropriadas e adaptadas 
para qualquer tipo de 
alunos, principalmente os 
que têm NEE/DID? 

7. Diga-nos um pouco sobre 
a sua gestão neste Polo 
Educativo, referindo as 
principais preocupações, 
os constrangimentos e os 
pontos fortes? 

 

D- A Educação 

Inclusiva no 

Polo Educativo 

 

- Conhecer a opinião 
do/a entrevistado/a 
sobre a educação 
inclusiva; 
- Analisar as 
dificuldades e 

 Conceito de 
Educação Inclusiva 

 Vantagens e 
Desvantagens da 
Inclusão   

1. O que significa, para si, 
educação inclusiva?  

2. Que vantagens e 
desvantagens vê nos 
processos de inclusão? 
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necessidades dos 
recursos humanos e 
materiais do Polo 
Educativo; 
-  Identificar as 
medidas de gestão 
desenvolvidas. 
 

 Recursos Humanos 
e Materiais 

 Práticas de Inclusão 

 Medidas de gestão 
de apoio à Inclusão 
 

3. Como é que se colocam 
em prática os princípios 
da inclusão neste Polo 
Educativo? 

4. Que tipo de recursos 
materiais seriam 
necessários para o apoio 
ao trabalho pedagógico e 
à inclusão dos alunos com 
NEE/DID? 

5. Quais são as principais 
dificuldades e 
necessidades que os 
docentes referem neste 
processo? 

6. Existe algum apoio à 
formação dos docentes 
para uma prática 
inclusiva? De que tipo e 
com que frequência? 

7. Que outros recursos 
humanos (a nível da 
escola e da comunidade 
próxima) contribuem para 
o processo de inclusão? 
Como é que são 
mobilizados e 
organizados? 

 
E- Legislação 

em Cabo 

Verde 

 

- Conhecer a opinião 
do/a entrevistado/a 
sobre a legislação de 
suporte à Inclusão em 
Cabo Verde. 
 

 Aspetos mais 
importantes da 
legislação 

 Alterações 
Preconizadas 

1. Considera que a 
legislação do País 
promove a inclusão 
escolar? De que forma? 

1. Quais as medidas mais 
importantes dessa 
legislação? 

2. O que acha que deve ser 
acrescentado ou alterado 
nesta legislação, de modo 
a apostar-se mais na 
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inclusão dos alunos com 
NEE/DID? 

 F - 

Encerramento 

da entrevista 

- Deixar espaço para 
o/a entrevistado/a 
acrescentar alguma 
informação que julgue 
pertinente; 
- Concluir a entrevista, 
agradecendo a 
colaboração do/a 
entrevistado/a. 
 

 Informação 
complementar 

 Agradecimentos 
finais  

1. Gostaria de acrescentar 
alguma informação sobre 
os assuntos em análise e 
que julgue pertinente? 

 

 

                                                                                        

Guião de entrevista – Docentes 

Objetivo Geral 

 Compreender até que ponto as crianças e jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais do Ensino Básico de São Salvador do Mundo estão a ser incluídas. 

Blocos 

Temáticos 

Objetivos Específicos Tópicos Questões 

A- Legitimação 

da Entrevista 

- Indicar quais são os 
objetivos que se 
pretendemos alcançar; 
- Evidenciar que as 
opiniões da/o 
entrevistada/o são 
importantes e que são 
confidenciais; 
- Pedir autorização 

para a gravação da 

entrevista. 

 Razões da entrevista 

 Objetivos 

 Motivação do/a 
entrevistado/a 

 Importância da sua 
colaboração 

 Garantia de 
confidencialidade 
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B- 

Identificação 

do/a 

Entrevistado/a 

- Recolher os dados 
que identificam o/a 
entrevistado/a (género, 
idade); 
- Caracterizar o perfil 
profissional e  
académico do/a 
entrevistado/a. 
  

 Formação 
Académica e 
Profissional 

 Percurso profissional 
geral 

 Experiência no cargo 
que ocupa 
 

Será que pode indicar: 
1. A sua Idade? 
2. A sua formação 

académica? (curso 
realizado) 

3. Possui alguma formação 
especializada? Qual? 

4. Desde quando está neste 
Polo a lecionar como 
docente? 

5. Que outras experiências 
profissionais teve e que 
considera relevantes? 

C- Experiência 

Educativa   

- Caracterizar os 
alunos com os quais 
trabalha; 
- Conhecer as 
dificuldades do/a 
entrevistado no 
exercício da função 
docente; 
- Identificar as suas 
necessidades no 
processo de ensino. 

 Caracterização da 
turma 

 Dificuldades na 
docência 

 Necessidades 

1. Qual é o ciclo de 
escolaridade que está a 
lecionar neste Polo 
Educativo? 

2. Quantos alunos tem na 
turma? F____   M ____  

3. Que idade têm? 
4. Tem alunos com 

NEE/DID?  
5. Quantos são e que tipo de 

dificuldades apresentam? 
6. Fale-nos um pouco sobre 

a sua experiência, o seu 
dia-a-dia como docente. 
Quais as suas 
dificuldades? E quais as 
suas necessidades? 

D- A Educação 

Inclusiva e a 

Legislação em 

Cabo Verde 

 

- Conhecer a opinião 
do/a entrevistado/a 
sobre a educação 
inclusiva; 
- Saber a sua posição 
sobre a legislação de 
suporte à Inclusão em 
Cabo Verde. 
 
 

 Conceito de 
Educação Inclusiva 

 Vantagens e 
Desvantagens da 
Inclusão   

 Aspetos mais 
importantes da 
legislação 

 Alterações 
Preconizadas 

1. O que significa, para si, 
educação inclusiva?  

2. Que vantagens e 
desvantagens vê nos 
processos de inclusão? 

3. Considera que a 
legislação do país 
promove a inclusão 
escolar? De que forma? 
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4. Quais as medidas mais 
importantes dessa 
legislação? 

5. O que acha que deve ser 
acrescentado ou alterado 
nesta legislação, de modo 
a apostar-se mais na 
inclusão dos alunos com 
NEE/DID? 

6. Quais as condições que 
seriam necessárias 
implementar neste Polo 
Educativo com vista à 
Inclusão dos alunos com 
NEE/DID? 
 

E- Estratégias 

Pedagógicas 

para a Inclusão 

- Identificar as 
estratégias 
pedagógicas utilizadas 
pelo/a entrevistado/a 
com vista à inclusão 
de todos os alunos e 
em particular, dos que 
apresentam NEE/DID. 

 Estratégias 

Pedagógicas 

1. Tendo em conta os 
princípios da Inclusão, 
que estratégias utiliza 
para incluir todos os 
alunos e não deixar 
nenhum para trás? 

Por exemplo, na(o):  

 Participação nas 
atividades; 

 Agrupamento de Alunos; 

 Nível de complexidade 
das tarefas; 

 Diversidade de materiais, 
tempo, espaços; 

 Diferentes produtos de 
aprendizagem; 

 Projetos de colaboração 
com outros colegas 
docentes, pais e outras 
pessoas da comunidade. 

2. Da sua experiência, que 
tipo de estratégias 
contribuíram para uma 
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melhor aprendizagem dos 
alunos? 

 F - 

Encerramento 

da entrevista 

- Deixar espaço para 
o/a entrevistado/a 
acrescentar alguma 
informação que julgue 
pertinente; 
- Concluir a entrevista, 
agradecendo a 
colaboração do/a 
entrevistado/a. 

 Informação 
complementar 

 Agradecimentos 
finais  

1. Gostaria de acrescentar 
alguma informação sobre 
os assuntos em análise e 
que julgue pertinente? 

  

 

Guião de entrevista – Encarregado(a) de Educação 

Objetivo Geral 

 Compreender até que ponto as crianças e jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais do Ensino Básico de São Salvador do Mundo estão a ser incluídas. 

Blocos 

Temáticos 

Objetivos Tópicos Questões 

A- Legitimação 

da Entrevista 

- Indicar quais são os 
objetivos que se 
pretendemos alcançar; 
- Evidenciar que as 
opiniões da/o 
entrevistada/o são 
importantes e que são 
confidenciais; 
- Pedir autorização 
para a gravação da 
entrevista. 

 Razões da entrevista 

 Objetivos 

 Motivação do/a 
entrevistado/a 

 Importância da sua 
colaboração 

 Garantia de 
confidencialidade 

 

 
 

 

B- 

Identificação 

do/a 

Entrevistado/a 

- Recolher os dados 
que identificam o/a 
entrevistado/a (género, 
idade); 

 Idade/Género 

 Formação Escolar  

 Profissão 

Será que pode indicar: 
1. A sua Idade? 
2. O seu nível de 

escolaridade?  
3. Profissão? 
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- Caracterizar o perfil 
escolar e profissional do/a 
entrevistado/a. 
  

 

C- 

Caracterização 

do filho/a 

- Conhecer as 
características do 
filho/a em múltiplas 
dimensões; 
- Identificar a sua 
história escolar e o 
tipo de respostas 
educativas. 

 Idade/Género 

 Nível Escolar 

 Capacidades e 
Dificuldades 

 História Escolar 

 Apoios Educativos 

Será que pode indicar: 
1. A idade do seu filho/a? 
2. O ano escolar que 

frequenta? 
3. O tipo de dificuldades 

que apresenta? 
4. O que é capaz de fazer? 
5. Como é que foi o 

percurso escolar: 

 Com que idade 
iniciou a escola?  

 Ficou retido de ano 
alguma vez?  

 Se sim, em que anos?  

 Teve apoios para 
aprender melhor? 
Quando e de que 
tipo? 

D- 

Comunicação e 

Relação entre 

Pais e Filho/a 

- Entender o grau da 
confiança entre pais e 
filhos; 
- Conhecer o tipo de 
relacionamento 
estabelecido; 
- Saber quais os 
problemas no dia a 
dia; 
- Identificar as 
estratégias que 
utilizam para se 
compreenderem. 

 

 Tipo de 
Relacionamento 

 Problemas 

 Estratégias 

1. Qual é o tipo de 
relacionamento que 
estabelece com a sua 
filha/o? 

2. Indique alguns exemplos 
dos vossos 
relacionamentos no dia a 
dia? 

3. Aponte algumas 
situações que não 
consegue resolver 
sozinho, sem a presença 
de um técnico, para 
satisfazer a necessidade 
da sua filha/o em casa? 

4. Que estratégias é que 
mais utiliza e que são 
mais favoráveis na 
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comunicação e educação 
da sua filha/o? 

5. Qual é o seu ponto forte e 
fraco no 
acompanhamento da sua 
filha/o no dia a dia?  

 
E- Relação 

Família -Escola 

- Compreender a 
relação entre a família 
e a escola; 
- Conhecer as 
estratégias utilizadas 
por ambas para 
melhorar a 
aprendizagem da 
filha/o; 
- Identificar eventuais 
sugestões de melhoria 
dessa relação. 

 

 Partilha de 
conhecimento 

 Estratégias comuns 

 Sugestões de 
melhoria 

1. Que conhecimento tem 
dos projetos da escola 
com vista a melhorar a 
aprendizagem da sua 
filha/o? 

2. Como pai/mãe, passa 
sempre na escola para 
saber dos docentes e 
técnicos, como está a sua 
filha/filho a aprender? 

3. Acha que as estratégias 
utilizadas, tanto na casa 
como na escola, têm 
trazido algum benefício 
para sua filha/o? Quais 
são as estratégias e quais 
os benefícios? 

4. Que outras sugestões 
daria para melhorar a 
relação entre a escola e a 
família? 

 F - 

Encerramento 

da entrevista 

- Deixar espaço para 
o/a entrevistado/a 
acrescentar alguma 
informação que julgue 
pertinente; 
- Concluir a entrevista, 
agradecendo a 
colaboração do/a 
entrevistado/a. 

 Informação 
complementar 

 Agradecimentos 
finais  

1. Gostaria de acrescentar 
alguma informação sobre 
os assuntos em análise e 
que julgue pertinente? 
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Apêndice III – Grelhas de Análise de Conteúdo das Entrevistas 

 

Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas – Gestores e Delegada (o) 

Categoria Subcategorias Unidades de Registo Sujeitos 

entrevistados 

Caracterização 

e 

Administração 

do Polo 

Educativo 

 Número de 
Docentes e alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formação dos 
Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Neste Polo educativo trabalham 18 
docentes”.      “São 315 alunos no total 
e 9 alunos com NEE”.  
 
“Este Agrupamento Educativo tem 275 
alunos, cerca de 4 com NEE”. 
 
“Este Agrupamento Educativo tem 241 
alunos no total”. 
“Neste Pólo educativo trabalham 22 
docentes com o ensino básico 
obrigatório (EBO)” 
 
“A nível do concelho 14 alunos que 
apresentam DID, no geral daqueles que 
frequentam as escolas”. 
 
 
“A maioria dos docentes deste Polo 
educativo   com licenciatura apenas 2 
com curso médio (IP)”. 
 
“Nenhum dos docentes possui a 
formação na área da educação 
especial”.  
 
“Todas com licenciatura e nenhum 
possui formação específica para 
trabalhar com os alunos com NEE”.  
“Trabalho num Município, que apenas 
tem 2 docentes com formação na área 
da educação especial”.  

G1 
 
 
 

G3 
 
 

G4 
 
 
 
 

 
G5 

 
 
 
 
 
 

G3 
 
 
 

G1 
 

 
G4 

 
G5 
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 Condições das 
escolas 

 

“As escolas e salas de aulas não têm 
condições apropriadas e adaptadas para 
qualquer tipo de alunos, principalmente 
os que têm NEE/DID”. 
 
“Sim, algumas escolas   têm mínimas 
condições para atender as necessidades 
desses alunos”. 

G1 e G3 
 

 
 
 
           G5 

  Clima Relacional 
 

“Existe uma boa relação sim entre 
professores, alunos, pais e 
encarregados de educação com a 
comunidade envolvente”. 
 
“A relação é saudável. Há pouca 
participação dos encarregados de 
educação na vida da escola”. 
 
“As relações entre professores, alunos, 
pais e encarregados de educação e com 
a comunidade envolvente é satisfatória 
tendo em consideração a realidade 
geográfica do município”. 

G1 e G5 
 
 
 
 

             G3 
 
 
 
 
            G4 

  Preocupações 
 

 “A minha preocupação é estar sempre 
em prol dos docentes e alunos fazer 
com que não falta o diálogo entre nós, 
os educandos e os pais em especial os 
alunos com NEE”. 
“A minha maior preocupação é 
fomentar a melhoria da prática 
educativa dos professores, 
contribuindo assim para melhores 
resultados de aproveitamento dos 
alunos”. 
 
“As principais preocupações dizem 
respeito à formação dos professores e 
acessibilidade de informação a esses 
alunos”. 

G1 
 
 
 
 

G3 
 
 
 
 
 
 

G5 

  Constrangimentos 
 

 “No agrupamento número 2 de achada 
igreja trabalho sem grandes 

G1 
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inquietações  tendo em conta que a 
maioria dos professores colaboram 
muito bem com a direção. Grande 
constrangimento é sobretudo com as 
infraestruturas educativas, 
principalmente na escola e falta de 
formações e materiais didáticos para 
trabalhar com os alunos com NEE ou 
com dificuldades de aprendizagem”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Pontos Fortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pontos fracos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desafios 
 

“Para mim é dar iguais oportunidades 
aos que não tenham as mesmas 
condições”.  
 
“Existência de uma Biblioteca 
específica para o EBO, coabitação com 
a sala de apoios aos alunos com NEE, e 
existência de duas monitoras com 
orientações genéricas para assuntos de 
alunos com NEE, recursos/materiais 
básicos para lecionar aulas aos alunos 
com NEE”.  
 
“Carência ou inexistência de 
professores com especialização para 
alunos com NEE; difícil acesso às 
localidades dos alunos que estudam no 
Pólo”  
“Neste momento precisamos de 
recursos humanos (RH) especializados 
nas diferentes NEE”. 
 
 
“Melhorar o parque escolar adquirir 
aparelhos informáticos e tecnológicos 
que ajudam na modernização do 
ensino”. 
 
“Gerir a questão NEE numa sala cada 
vez mais heterogénea, lidar com as 
especificidades dos alunos com NEE 

 
G3 

 
 
 

G4 
 
 
 
 
 
 
 

G4 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
G3 

 
 
 
 

G4 
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na medida que não possuem 
especialização para tal”. 
“maior formação aos professores no 
que tange aos alunos com NEE; 
melhoria nos materiais e equipamentos 
de estudos para alunos com NEE”. 

 
 

G4 
 

A Educação 

Inclusiva no 

Polo Educativo 

 

 Conceito de 
Educação 
Inclusiva 

 
 
 
 
 
 
 

 Vantagens da 
Inclusão   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desvantagens da 
Inclusão   

 
 
 

“Educação inclusiva é criar condições 
para trabalhar sem deixar ninguém para 
trás”. 
“Promove maior igualdade de 
oportunidade na sociedade”. 
 “Não deixar de fora do processo 
ensino/aprendizagem, os alunos com 
NEE”. 
 
 
“Grandes vantagens é que os alunos 
com NEE se sentem valorizados e 
motivados caminhando juntamente 
com os outros”. 
 
“não vejo desvantagens apenas 
desafios, e um deles é domínio de 
diversidades de metodologias de 
ensino”. 
 
“Vantagens propõe para que o aluno 
constitua o centro do processo de 
aprendizagem, sendo sujeito ativo da 
sua formação, vendo respeitando seu 
ritmo de aprendizagem, oferecer 
formação teórico que se relacione à 
experiência do aluno”. 
 
 
“Desvantagem é que por vezes 
“atrasam” os outros”. 
 
“Alega-se de interação e 
empobrecimento de troca direta de 

G1 
 
 

G4 
 

G3 
 
 
 
 
 

G1 
 

 
 

G4 
 
 
 
 

G5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

G1 
 
 

G5 
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 Práticas de 
Inclusão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Medidas de 
gestão de apoio à 
Inclusão 
 

experiências proporcionada pela 
relação educativa pessoal entre 
professor e aluno, limitações em se 
alcançar o objetivo da socialização, 
devido a escassez das ocasiões para o 
relacionamento de alunos com 
professores”. 
 
“Formações aos professores”. 
 “Fazendo atividades coletivas, 
trabalhando de forma não 
discriminada. 
“Através de um princípio de 
sensibilização da comunidade 
educativa e na escola através de 
princípio rácio aluno/turma”.   
 
“Existe, mas de uma forma rara, e com 
pouca frequência”. 
 
“Através da diferenciação pedagógica, 
adaptações curriculares, testes 
diferenciados”. 
 
 
“Dando algumas orientações aos 
docentes de como trabalhar com os 
alunos com NEE”. 
 “Ficha, manuais, cadernos de 
atividades específicos para 
determinadas dificuldades”. 
  
 
“Ação de capacitação, encontro entre 
os professores e com coordenadores a 
nível concelhio para troca de 
experiências bem-sucedidas. 
Equipa Multidisciplinar de Apoio a 
Educação Inclusiva, coordenadores 
pedagógicos”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
G1 

 
 
 
 
 
 
 
 

G4 
              
 

G5 
 
 
 
 
 
 

G3 
 
 
 
 
              
 
         G5 
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Legislação em 

Cabo Verde 

 

 Aspetos mais 
importantes da 
legislação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alterações 
Preconizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informação 
complementar 
 

“De uma certa forma sim, mas carece 
ainda bastante devido a falta de 
condições físicas e falta de docentes 
com formação na área de educação 
especial”. 
 
“Condições que foram criadas para tal, 
nomeadamente: alargamento da 
escolaridade básica obrigatória para 
todas as crianças já com 8 anos. 
Generalização do pré-escolar e sua 
subsidiação, permitindo acesso a todas 
as crianças de 4-5 anos de idade 
independentemente das suas condições 
económicas; eliminação de propinas no 
ensino básico e secundário; os 
deficientes têm acesso gratuito ao 
ensino (de básico ao superior); 
alargamento de assistência alimentar e 
Kits escolares até ao 8º ano; Transporte 
escolar aos mais carenciados, etc”. 
 
“Inclusão de todos no sistema, dando 
lhes igual oportunidade de acesso”. 
 
 
“Adaptação de algumas infraestruturas; 
materiais didáticos adaptáveis às 
necessidades dos alunos e formação de 
professores específicos” 
“Alargamento da escolaridade básica e 
eliminação das propinas”. 
 
“É agora o momento de criar as 
condições de igual oportunidade de 
aprendizagem. Através de maior 
especialização de professores, mais e 
melhores materiais de suporte à 
aprendizagem. Criação de um critério 

G1 
 
 
 
 
 
 

G2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

G4 
 
 
 

 
G2 

 
 

 
 
 
            

G4 
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Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas – Docentes 

Categoria Subcategorias Unidades de Registo Sujeitos 

entrevistados 

Experiência 

Educativa   

Caracterização da 
turma: 

 
- Número de 
alunos 
 
- Idade 
 
- Ano de 
escolaridade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O docente está a lecionar uma turma 
de 6ºano, a turma é composta por 25 
alunos, F-13 e M- 12, com a idade 
compreendida, entre 11 e 12 anos”. 

 
 “Está a lecionar neste Polo Educativo, 
1º ciclo, composta por 22 alunos, sendo 
F-14 e   M-8, com a idade 
compreendida entre os 6 a 7 anos”. 
 
“Está a lecionar o 5º ano, a turma é 
composta por 40 alunos, F-24 M- 16, 
com a idade compreendida entre os 10 
e 11 anos”.  
 
“Está a lecionar neste Polo o 2º ciclo, é 
uma turma composta por22 alunos, F-
10 M- 12 e nenhum aluno possui NEE”, 
com a idade compreendida entre os 6 e 
7 anos”.  
 
“O docente está a lecionar o 4º ano, 
composta por 29 alunos F15 e M 14, 
com 9 e 10 anos”.   
 

P1 
 
 
 
 

P2 
 
 
 
 

P3 
 
 
 
 
 

P4 
 
 
 
 

P5 
 
 
 

cada vez mais claro e incisivo/decisivo 
de avaliação desses alunos”. 
 
“Refiro-me à pertinência do tema em 
CV, mas sobretudo aos desafios que o 
mesmo impõe para os concelhos do 
interior (Periféricos) devido a forma da 
vivência das famílias no mundo rural” 
… 

 
             
 
 

G4 
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- Número de 
Alunos com NEE 
 
 
 
 

 
- Problemática 
dos alunos com 
NEE 

 
“É uma turma que não possui nenhum 
aluno com NEE”. 
 
 “Na turma apenas 2 alunos com NEE, 
sendo uma é motora e outra é cognitiva, 
ambas do sexo feminino”. 
 
“Há alguns alunos com alguma 
necessidade, mas não sei identificar o 
tipo de necessidade”. 

 
“Morosidade/lentidão em interpretar as 
coisas, demora em perceber os 
conteúdos assim como o resto da turma 
e outra são dificuldades físicas, possui 
falta dos membros tanto nos pés como 
nos braços”. 
 
“Sim, 3 alunos com dificuldade 
intelectual, uma é autista e as outras 
duas com dificuldades na assimilação 
dos conteúdos”.  
 

 
P1 

 
 

P2 
 
 

 
P3 

 
             
 
 

P2 
 
 
 
 
      

P5 

 Dificuldades na 
docência 
 

“apesar de não ter ainda a oportunidade 
de trabalhar com os alunos com NEE, 
já trabalhei ao pé do professor que 
possui alunos com NEE e vejo que há 
muitas dificuldades que a priori não 
consigo resolver”. 
 
“Trabalho com uma turma em que 
frequentam alguns alunos com 
dificuldades de aprendizagem e tenho 
algumas dificuldades em detetar qual é 
a razão que está na base disso e sinto 
necessidades de conhecer melhor a 
realidade desses alunos”. 
 
“Dificuldades em fazer com que os 
alunos estudem todos os dias e 

P1 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 
 
 
 
 
 

P4 
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poderem assimilar as matérias, em 
fazer com que os pais sejam mais 
presentes na escola”.  
 
“A minha experiência no meu dia-a-dia 
não é que sou o tutor do conhecimento, 
mas sim apenas uma orientadora. A 
maior dificuldade é como não possuo a 
formação na área de educação especial, 
fico sem saber como fazer ou 
transmitir, para os alunos com NEE, 
instruir-se assim como os outros, 
embora utilizo algumas técnicas para 
ver se consigo transmitir melhor para 
eles”. 

 
 
 
 

P5 

 Necessidades: 
 
- Formação 
especializada 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      - Materiais 
Didáticos 

 
 
 
 
 
- Equipamentos 
de acesso 

“Vejo que tenho necessidade de 
formação específica”. 
(não possui ainda a formação na área e 
apela por fazer para que no futuro ter já 
alguma criança que apresenta qualquer 
tipo de dificuldade, posso sim ajudar a 
satisfazer a vontade da criança e ajudar 
a realizar o sonho).  
 
“falta de formação na área de educação 
especial”. 
  
 
“Necessidade de momento é de um 
quadro interativo”. 
 
 “O que mais faz falta no dia-a-dia são 
necessidades de materiais didáticos que 
acompanham a nova geração” 
 
 
“construção de rampas que dão acesso 
a entrada nas escolas”. 
 

 
P1 

 
 
 
 
 
 

 
P2 

 
 
 

P4 
 
 
 

P2 
 
 
 

P2 
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A Educação 

Inclusiva e a 

Legislação em 

Cabo Verde 

 

 Conceito de 
Educação 
Inclusiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vantagens da 
Inclusão   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Educação inclusiva é uma educação 
onde há oportunidade de aprender para 
todos”. 
      
“É uma educação onde há oportunidade 
de aprender para todos”. 
 
“É ter uma criança que mora em Jalalo 
Ramos com as mesmas oportunidades 
com uma criança que mora na cidade 
da Praia”. 
 
“É uma modalidade de educação que 
inclui alunos com qualquer tipo de 
deficiência ou transtorno, ou com altas 
habilidades em escolas de ensino 
regular”. 
 
“A vantagem da inclusão é tornar o 
ensino mais estimulante, porque 
permite a experimentação de várias 
metodologias e a consciencialização 
das suas práticas e crenças”. 
 
“Vantagem é que vai proporcionar 
igual oportunidade de aprendizagem a 
todos através de implementação de 
metodologias diversificada o que 
consequentemente torna o ensino mais 
estimulante.” 
 
“Tem vantagem de não deixar ninguém 
ficar de fora” 
 
“É vantajoso para todos, desenvolve 
nos alunos o espírito de solidariedade, 
respeito, entrega, e os mesmos 
aprendem a conviver com as 
diferenças”. 
 

P1 e P2 
 
 
 

P3 
 
 
 

P4 
 
 
 
 
 

P5 
 
 
 
 

P1 
 
 
 
 
 
 

P3 
 
 

 
 

P4 
 
 
 
 

P5 
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 Desvantagens da 
Inclusão   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspetos mais 
importantes da 
legislação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Desvantagem é que vai ocupar mais 
tempo para a sua implementação 
plena”. 
 
“desvantagem é que na prática nada 
disso acontece apenas na teoria”. 
 
“Por vezes as escolas não oferecem 
condições e suportes didáticos para os 
alunos com necessidades especiais”. 
 
 
 
“A medida mais importante da nossa 
legislação é a escola gratuita até ao 12º 
ano”. 
 
“Eu considero que a legislação do país 
promove sim a inclusão escolar, através 
da sua socialização e acompanhamento 
nas várias instituições. Tendo como 
medidas mais importantes da 
Legislação, a socialização, 
acompanhamento, medidas de 
discriminação positiva por parte das 
pessoas com NEE, acesso gratuito às 
instituições, etc”.  
 
“Acho que sim, através da sua 
socialização e acompanhamento nas 
várias instituições”. “Medida mais 
importante são Socialização, 
acompanhamento, medidas de 
discriminação positiva por parte das 
pessoas com NEE, acesso gratuito as 
instituições, etc”. 
 

 
P1 e P3 

 
 
 

P4 
 
 
 

 P5 
 
 
 
 
 

P1 
 
 
 

 
P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 
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 Alterações 
Preconizadas 

“Promove. De que forma? Toda 
programação é feita na teoria, mas na 
prática não funcionam”. 
 
“Sim, porque o estado tem a 
responsabilidade de assegurar 
progressivamente os meios educativos 
necessários para a inclusão escolar, 
mais na maioria das vezes é somente na 
teoria”. 
“A legislação tem sempre de estar 
adaptável de acordo com a realidade do 
aluno, visto que cada aluno é um aluno 
e cada um tem as sus dificuldades. 
Deve sempre ter no Polo educativo, 
professores formados, sensibilizados e 
adaptar as infraestruturas educativas 
para os alunos com NEE”. 
 
“A lei é bem explícita, mas precisa da 
prática, ou seja, ter mais docentes com 
formação na educação especial de 
modo a saber interagir perante a 
situação de cada aluno, sabendo que 
cada aluno é um aluno”. 

 
“Ter elevador e rampa e casa de banho 
adaptável para os alunos com NEE”. 

 
“O que falta reforçar mais na nossa 
legislação consoante os alunos com 
NEE, é ter mais professores formados 
para trabalhar com alunos que possui 
algum tipo de dificuldade”. 
      
“Implementar também sala 
apetrechada/ equipada com materiais   
adequados para alunos com NEE.” 
 

 
P4 

 
 
 
 

 P5 
 
 
 
 
 
     

P2 
 
 
 
 

 
 

P5 
 
 

 
 

 
P5 

 
 
 

P1 
 
 

 
 

P2 
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“Adaptar a legislação sempre a 
realidade do aluno; 
Ter professores formados e 
sensibilizados e adaptar as 
infraestruturas educativas aos alunos 
com NEE”.  
 
“Medida mais importante é levar todas 
as crianças para escola independente da 
raça, religião, sexo, e Necessidade 
Educativa Especiais”. 

P3 
    
 
 
 
 
 

P4 

Estratégias 

Pedagógicas 

para a Inclusão 

 Estratégias 

Pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para melhor incluir todos os alunos, 
utilizo como estratégias, participação 
nas atividades, agrupamento de alunos, 
nível de complexidade das tarefas, 
diversidade de materiais, tempo, 
espaços, diferentes produtos de 
aprendizagem, projetos de colaboração 
com outros colegas docentes, pais e 
outras pessoas da comunidade”. 
 
“A estratégia que melhor contribui para 
uma melhor aprendizagem dos alunos é 
o trabalho diferenciado, visto que cada 
aluno é um aluno e que cada um tem a 
sua dificuldade, ou seja, cada um 
instruir-se da sua forma, por isso tenho 
que praticar para cada aluno o trabalho 
de acordo com a sua necessidade”. 
 
“Para incluir todos os alunos utilizo, 
participação nas atividades; 
Agrupamento de Alunos; Nível de 
complexidade das tarefas; Diversidade 
de materiais, tempo, espaços; 
Diferentes produtos de aprendizagem; 
Projetos de colaboração com outros 
colegas docentes, pais e outras pessoas 
da comunidade”. 

 
P1 

 
 
 
 
 
 
 
 

P2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P3 
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“Uma das melhores estratégias que 
contribuem para uma melhor 
aprendizagem é nível de complexidade 
das tarefas e diversidade de materiais, 
tempo, espaços”. 
 
“Para melhor incluir todos os alunos, 
utilizo como estratégias de inclusão a 
participação nas atividades; 
Agrupamento de alunos; Nível de 
complexidade das tarefas; Diversidade 
de materiais, tempo, espaços; 
Diferentes produtos de aprendizagem; 
Projetos de colaboração com outros 
colegas docentes, pais e outras pessoas 
da comunidade”.  
“E para uma melhor aprendizagem dos 
educandos colocar o aluno no centro 
das aprendizagens, o professor apenas 
um orientador”.  
“Para incluir todos os alunos, utilizo 
Participação nas atividades; 
Agrupamento de Alunos; Nível de 
complexidade das tarefas; Diversidade 
de materiais, tempo, espaços; 
Diferentes produtos de aprendizagem; 
Projetos de colaboração com outros 
colegas docentes, pais e outras pessoas 
da comunidade. Essas estratégias são 
excelentes é preciso adequá-las as 
necessidades dos alunos e bem como os 
recursos disponíveis para a sua 
implementação”.    
“E para uma melhor aprendizagem dos 
meus educandos utilizo, aulas 
interativas; debates; trabalhos de 
pesquisa; orientar os alunos a 
desenvolver temas e ministrar a aula”. 
 

P3 
 
 
 
 
 
 
 
 

P4 
 
 
 
 
 
 

P4 
 
 
 
 
 

P5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P5 
 
 
 
 

 



91 
 

 Informação 

complementar 

“Reafirmo que o tema em pauta é 
pertinente, mas também que não deixa 
de ser complexo no seio dos 
professores Cabo-verdianos devido a 
falta de formação específica”. 
“Formação especial para professores 
trabalharem com esses alunos e 
instrumentos específicos para os 
mesmos alunos”. 
“Julgo que o tema é pertinente e que faz 
os docentes refletir um pouco e levar a 
refletir quem somos nós e como 
estamos a exercer a nossa função”. 

 
P3 

 
 
 
 

P4 
 
 
 
 

P5 

 

 

Grelha de Análise de conteúdo das entrevistas – Encarregado(a) de Educação 

Categoria Subcategorias Unidades de Registo Sujeitos 

entrevistados 

Caracterização 

do filho/a 

 Idade/Género 

 Nível Escolar 
 

 Dificuldades 
 
 
 

“O meu filho tem 10 anos”,  
“frequenta o 6º ano”. 
 
“O meu filho possui vários problemas. 
 Não come sozinho e na escola ele não 
aprende tão rápido como os outros, por 
causa dos problemas que ele tem”.  

EE 1 
 
 
 
 
 

 

História 
Escolar 
 

 Percurso 
escolar 

 
 
 
 

 Apoios 
Educativos 

 
 
 
 

“Meu filho começou a ir para escola 
com 5 anos 
Ele ficou retido no 2º ano sim, porque 
o professor dele não tem a prática de 
como lidar com o problema dele”.  
 
“Nunca possui nenhum apoio escolar, 
nem da direção e nem por parte do 
professor dele porque ele não tem a 
formação apropriada para saber como 
lidar com o problema do meu filho e 

EE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

EE 1 
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 Evolução 

nem de qualquer outra criança que 
apresenta outro tipo de NEE”. 
 
“Sim, vejo que ele está a evoluir 
pouco a pouco”. 
 

 
 

EE 1 

Comunicação e 

Relação entre 

Pais e Filho/a 

 Tipo de 
Relacionamento 

 

 Problemas 
 
 
 
 

 Atividades 
 
 

 Estratégias 
 
 
 
 
 

 Constrangimentos 
 
 
 
 
 

 Pontos fortes 

“Relacionamento de muito afeto e 
amor” 
 
“O problema do meu filho que não 
consigo resolver eu sozinha é 
locomover de um lugar para outro”. 
 
 
 “tipo passeio ao parque de diversão; 
companhia para escola e fisioterapia”. 
   
 
“Como estratégias ando a utilizar 
alguns jogos entre nós, tipo bater as 
palmas como ele não mexe muito as 
mãos, saltar gargalhadas e fazer ele 
estar sempre a rir”. 

“O meu ponto fraco é que não me 
consigo fazer o que ele quer, e estar em 
casa com ele todo o tempo porque 
tenho que trabalhar para dar o de comer 
porque não tenho ajuda para ele. 

(…) “e o meu ponto forte é ao chegar a 
casa e ele solta a rizada porque eu já 
estou de volta e assim sendo fico mais 
feliz e com mais motivação e energias 
de fazer ele um pouco de exercício, e 
divertir com ele para que ele sinta 
sempre um criança muito feliz”.  

EE 1 
 
 

EE 1 
 
 
 

 
EE 1 

 
 
 

EE 1 
 
 
 
 
 

EE 1 
 
 
 
 
 

EE 1 

Relação 

Família -Escola 

 Partilha de 
conhecimento 

 

“Não conheço nada que a escola tenta 
fazer para que nós os pais das crianças 
com NEE, se sentimos mais motivada e 

EE 1 
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 Estratégias 
comuns 

 
 
 
 
 

 Sugestões de 
melhoria 

mais forte, perante a necessidade dos 
nossos filhos, não temos nenhuma 
formação de como vivermos o dia a dia 
com os nossos filhos.  
 
 “Não existe, acho que é porque 
também nem os professores sabem 
como enfrentar o problema dos nossos 
filhos até obter uma resposta mais 
digno perante os problemas que eles 
possuem”. 
 
“Todas as escolas deviam ter as 
instalações de casas de banho 
apropriado para cadeirantes; Rampas 
de acesso e escadas que facilita na 
locomoção”.    

 
 
 
 

EE 1 

 
 

 

 

EE1 

 


