
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: Educação Inclusiva e Equidade: Um Estudo no Espaço Rural 

Algarvio 

 

Autoria: Joel Santos & Margarida César 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Meio Rural Algarvio; Professores; Alunos; Encarregados de 

Educação. 

Resumo O ensino regular recebe um número elevado de crianças com características, necessidades e 

interesses diversificados (César, 2012b). Apesar da legislação actual e das condições de acolhimento 

que deveriam existir, o insucesso escolar persiste, constituindo uma barreira à construção de cenários 

educativos (mais) inclusivos (César, 2012a; Rodrigues, 2013). Estes fenómenos de exclusão escolar 

não se distribuem de forma equitativa ao longo de Portugal. Observam-se com maior frequência na 

região do Algarve (INE, 2009), nos meios predominantemente rurais (CCDRA, 2007; INE-DRA, 

2004; Sousa, 2007). Alguns autores iluminam relações entre a construção de cenários educativos 

inclusivos, nos meios rurais, e as percepções/perspectivas de professores, alunos e respectivos 

encarregados de educação face à Educação Inclusiva (EI) (Loreman, Lupart, McGhie-Richmond, & 

Barber, 2008; Loreman, McGhie-Richmond, Barber, & Lupart, 2009; McGhie-Richmond, Barber, 

Lupart, & Loreman, 2009). O objectivo principal desta investigação é conhecer as 

percepções/perspectivas de professores, alunos e respectivos encarregados de educação face à EI, em 

espaços rurais algarvios. Assumindo uma abordagem interpretativa (Denzin, 2002), desenvolvemos 

um estudo de caso intrínseco (Stake, 1995). O caso são as sete escolas do meio rural algarvio. Os 

participantes são os professores (N=151), alunos (N=471) e respectivos encarregados de educação 

(N=451). Os instrumentos de recolha de dados são a recolha documental e três escalas: (1) escala 

TPIRC – Teachers’ Perceptions of Inclusion in Rural Canada (McGhie-Richmond et al., 2009); (2) 

escala SPIRC – Students’ Perceptions of Inclusion in Rural Canada (Loreman et al., 2008); e (3) 

escala PPIERA – Parents’ Perspectives on Inclusive Education in Rural Canada (Loreman et al., 

2009). Os resultados revelam que um elevado número de professore(a)s opta por seleccionar posições 

não inclusivas, bem como que um número elevado de aluno(a)s indica não se encontrar desejoso de 

ir para a escola logo de manhã. Ilustram, ainda, que um número considerável de encarregado(a)s de 

educação assume posições pouco inclusivas face à participação plena de todo(a)s aluno(a)s em aulas 

do ensino regular. 
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