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1. Breve introdução à inclusão social e participação social 

1.1 Objetivo do relatório  

A educação inclusiva afeta todos os alunos e não se limita a uma perspetiva nacional. As escolas na 

Europa e, na maior parte do mundo, têm vindo a reconhecer cada vez mais a importância da 

educação inclusiva e, consequentemente a desenvolver políticas educativas que obrigam 

formalmente as escolas a implementar esforços para concretizar este propósito. Nesse sentido, a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Nações Unidas, 2007) foi ratificada pela 

maioria dos países europeus. As iniciativas para uma educação inclusiva, embora originalmente 

concebidas para alunos com incapacidade, abrangem agora uma ampla gama de diversidades, 

designadamente, alunos de diferentes origens socioeconómicas, linguísticas, culturais, religiosas, 

várias identidades de género e orientações sexuais e, mais recentemente, alunos refugiados. A 

diversidade dos alunos nas salas de aula aumentou em todo o mundo e, por isso, o conceito de 

inclusão não se limita à colocação dos alunos com diferentes backgrounds, atendendo à participação 

social como um elemento-chave da educação inclusiva (ver Bossaert, Colpin, Pijl, & Petry, 2013; 

Schwab, Nel & Hellmich, 2018). 

O projeto FRIEND-SHIP tem como objetivo identificar fatores fundamentais relacionados com 

a participação social dos alunos e promover a participação através de uma abordagem de intervenção 

apropriada. O projeto pretende contribuir para desenvolver a compreensão sobre a participação 

social dos alunos e apoiar e promover a sua participação e inclusão social nas turmas, coerentemente 

com os objetivos das políticas educativas. No presente relatório, foram revistos 17 programas de 

intervenção escolar referentes a diferentes aspetos da participação social das crianças e jovens na 

educação inclusiva, como a promoção de amizades, o reforço das relações positivas entre os alunos, 

a promoção de um clima de sala de aula agradável, o fortalecimento de competências e 

comportamentos sociais ou o desenvolvimento de atitudes positivas em relação aos pares com 

necessidades adicionais de suporte (NAS). Deste modo, este relatório tem como objetivos constituir 

uma base fiável de conhecimento e descrever os detalhes de diferentes programas de inclusão e 

participação social implementados nas escolas. 

De acordo com os seus objetivos, o relatório é composto por quatro capítulos. A introdução 

fornece uma breve visão geral das investigações anteriores, além de uma definição e discussão sobre 

inclusão e participação social. O segundo capítulo inclui uma discussão detalhada sobre o programa 

'Círculo de Amigos' e os resultados de onze estudos de avaliação do impacte deste programa. No 
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terceiro capítulo é apresentada uma síntese de dezasseis programas de intervenção, juntamente com 

um estudo de avaliação da implementação de cada programa. Neste capítulo, serão também 

discutidos os principais fatores de sucesso destes programas de intervenção nas escolas, decorrentes 

da análise das respetivas avaliações. Estes fatores de sucesso formam uma base para o 

desenvolvimento do programa de intervenção que será implementado nas escolas dos 1º e 2º ciclos 

do ensino básico na Áustria, Alemanha, Grécia e Portugal. Finalmente, o último capítulo consiste num 

resumo dos resultados e na discussão de tópicos essenciais que devem ser tidos em consideração 

para o futuro programa de intervenção. 

 

1.2 Investigações anteriores e definição de conceitos 

A literatura sobre o desenvolvimento social dos alunos com necessidades adicionais de suporte 

contém numerosos estudos que investigam a sua “integração social”, “inclusão social” e, mais 

recentemente, a sua “participação social”. Estes conceitos “chapéu” têm sido usados pelos 

investigadores de forma indistinta com o intuito de denotar resultados sociais semelhantes. Koster 

et al. (2009) conduziram uma revisão da literatura para esclarecer o significado destes conceitos, 

analisando estudos sobre a dimensão social da inclusão em escolas do 1ºciclo do ensino básico. Com 

base em 62 artigos, Koster et al. (2009) concluíram que o conceito “participação social” é o mais 

adequado para capturar a plenitude dos aspetos sociais da inclusão. Este constructo 

multidimensional inclui quatro temas principais: (a) presença de contactos / interações sociais, (b) 

aceitação pelos outros (c) relacionamentos sociais/amizades e (d) auto-perceção da aceitação dos 

pares. Posteriormente, Bossaert et al. (2013) conduziram uma revisão da literatura, focando os 2º e 

3º ciclos de ensino básico e o ensino secundário e, alcançaram resultados semelhantes, confirmando 

os quatro principais temas de participação social. Além disso, Bossaert et al. (2013) identificaram 

outro subtema importante – a auto-perceção de interação social. Estas revisões, em conjunto com 

as evidências de estudos recentes sobre este conceito, permitem argumentar que a participação 

social dos alunos com necessidades adicionais de suporte nos contextos de educação regular é muito 

desafiante. Em resumo, a literatura tem demonstrado que os alunos com NAS têm uma pontuação 

significativamente menor em três dos quatro temas da participação social (na auto-perceção, a 

situação é um pouco mais complexa), indicando que correm maior risco do que os seus pares de 

serem socialmente excluídos dentro da turma (Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl & Petry, 2015; Nepi, 

Facondini, Nucci & Peru, 2013; Pijl & Frostad, 2010; Schwab, Huber & Gebhardt, 2016). 
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No que respeita ao tema das interações sociais, os alunos com NAS são mais frequentemente 

identificados como alunos que estão sozinhos no recreio e que têm menos interações com os seus 

pares durante os intervalos do que com os alunos sem NAS (Avramidis, 2013; Koster, Pijl, Nakken & 

van Houten, 2010; Petry, 2018; Schwab, 2014; 2015a). A literatura mostra claramente que esta 

reduzida interação entre os alunos com NAS e seus pares não se deve apenas a um número 

significativamente menor de iniciações da interação dos alunos com NAS, mas também das dos seus 

pares. Isto é particularmente preocupante, pois a reduzida interação social não pode ser atribuída 

apenas às dificuldades de comportamento pró-social dos alunos com NAS, mas possivelmente às 

atitudes negativas de seus pares sem NAS. 

Relativamente à aceitação social pelos pares, a literatura mostra que os alunos com NAS 

ocupam uma posição social menos favorável na turma do que os seus pares. Especificamente, vários 

estudos demonstraram que os alunos com NAS, em contextos regulares, são menos aceites e mais 

rejeitados do que seus pares sem NAS (Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl, & Petry, 2015; Koster, Pijl, 

Nakken & van Houten, 2010; Pijl & Frostad, 2010; Schwab, 2015; 2019).  

Quanto às amizades, a literatura mostra que os alunos com NAS têm menos amigos na turma 

do que os seus pares sem NAS (Koster, Pijl, Nakken e van Houten, 2010; Pijl, Skaalvik e Skaalvik, 2010; 

Schwab, 2015). Além disso, quando os alunos com NAS conseguem estabelecer algumas amizades, 

estas tendem a ser menos estáveis (Frostad, Mjaavatn, & Pijl, 2011; Schwab, 2019; Wiener & 

Schneider, 2002).  

No que diz respeito à auto-perceção de aceitação social dos alunos, as evidências de estudos 

anteriores são bastante variadas. Por exemplo, na revisão de Pijl, Skaalvik e Skaalvik (2010) dos 

primeiros estudos de campo, os cinco estudos identificados como incluindo a avaliação do 

autoconceito social mostraram perceções mais baixas entre os alunos com dificuldades de 

aprendizagem do que entre os pares sem dificuldades de aprendizagem (Lackaye & Margalit, 2006; 

Núñez et al 2005; Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 2006; Tabassam & Grainger, 2002, Vaughn, 

Elbaum & Schumm, 1996). No entanto, os resultados de revisões mais recentes (Bossaert et al., 2013; 

Koster et al., 2009; Schwab, 2018) indicaram que existem diferenças pequenas ou nenhumas, ao nível 

da auto-perceção inclusão social entre os alunos com e sem NAS. Por exemplo, alguns estudos não 

detetaram mesmo diferenças (Avramidis, 2013; Avramidis, Avgeri & Strogilos, 2018; Koster et al., 

2010). 

 



 5 

Em conclusão, a literatura sobre a participação social dos alunos com NAS sugere que estes 

alunos experimentam mais dificuldades sociais do que seus pares sem NAS. No entanto, é necessário 

apontar uma ressalva; os alunos sem NAS também correm o risco de serem socialmente excluídos 

nas turmas. Por exemplo, no estudo de Avramidis (2013), o número de alunos com NAS e sem NAS 

classificados como socialmente isolados foi semelhante. Este resultado sugere que ter NAS não é o 

único fator determinante para o isolamento social; em vez disso, qualquer aluno que demonstre um 

comportamento pró-social inadequado pode ter dificuldades na interação social e, como 

consequência, experienciar uma participação social reduzida. 

De facto, as dificuldades que alguns alunos experimentam na construção de relacionamentos 

com os seus pares podem refletir reduzidas competências sociais apropriadas para a faixa etária 

(Frostad & Pijl, 2007). Embora a literatura inclua inúmeras definições de competências sociais, é 

aceite que elas constituam um conjunto essencial de competências que permitem ao indivíduo 

estabelecer e manter relações sociais positivas. Segundo Gresham (1986), as várias definições 

apresentadas podem ser distinguidas em três categorias, designadamente: as que enfatizam a 

aceitação pelos outros; as que enfatizam o comportamento real em situações sociais e; as que 

enfatizam a validade social. No primeiro conjunto de definições, uma criança é considerada 

socialmente qualificada se for aceite ou for considerada popular pelos seus pares. No entanto, estas 

definições não especificam os comportamentos que tornam uma criança aceitável ou agradável aos 

seus pares. No segundo conjunto de definições, as competências sociais são definidas como 

comportamentos qualificados exibidos em circunstâncias específicas. Estes comportamentos 

qualificados visam aumentar a probabilidade de reforço positivo e diminuir a probabilidade de 

feedback negativo. No terceiro conjunto de definições, as competências sociais são definidas como 

comportamentos exibidos em situações específicas e que geram resultados sociais importantes para 

o indivíduo, como a aceitação pelos pares e a melhoria da autoestima ou que levam a julgamentos 

positivos por parte das pessoas significativas em relação à competência social do indivíduo. 

Na tentativa de definir competências sociais, Caldarella e Merrell (1997, citado em Merrell, 

2007) propuseram cinco dimensões que se interligam: (a) relação com os pares: esta dimensão diz 

respeito a capacidades sociais que refletem uma crianças que se expressa positivamente sobre os 

outros, elogia, oferece ajuda, convida os outros para brincar ou para se envolverem noutras 

atividades significativas (b) autogestão: esta dimensão refere-se a crianças que conseguem gerir 

eficazmente os seus sentimentos, permanecer calmas, seguir as regras e lidar com as críticas dos 

outros (c) académica: esta dimensão inclui competências que refletem uma criança independente e 
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produtiva, manifestadas na conclusão bem-sucedida dos trabalhos escolares, na realização 

independente de projetos e no cumprimento das instruções do professor (d) conformidade: esta 

dimensão refere-se às crianças que apresentam um bom relacionamento com os outros, partilham 

as suas coisas com os outros, respeitam as regras e geralmente conseguem cooperar em várias 

tarefas (e) assertividade: esta dimensão refere-se a crianças extrovertidas que conseguem iniciar 

conversas e são capazes de reconhecer elogios de outras pessoas. Mais recentemente, Merrell e 

Gimpel (2014) propuseram quatro categorias abrangentes de competências sociais, nomeadamente: 

(a) comportamentos que dizem respeito a si mesmo, como aceitar consequências, ser responsável e 

expressar os seus próprios sentimentos (b) comportamentos interpessoais, como lidar com conflitos, 

ajudar outras pessoas, atrair a atenção (c) comportamentos relacionados com o ambiente, como lidar 

com eventos inesperados e mostrar interesse no contexto social (d) comportamentos relacionados 

com tarefas específicas, como concentrar-se na execução de uma tarefa e concluir uma tarefa. Por 

último, Garrote (2017), seguindo Malti e Perren (2016), destacou uma dicotomia interessante, 

distinguindo as competências sociais que satisfazem as necessidades de alguém e as que consideram 

as necessidades dos outros, nomeando-as e classificando-as como competências sociais “auto-

orientadas” e “orientadas para os outros”. As primeiras são importantes para o indivíduo, pois 

permitem que interaja com sucesso e se relacione com o pares e, incluem competências como a 

liderança, a assertividade e o autocontrolo. As competências orientadas para os outros, como ajudar, 

cuidar, cooperar e demonstrar empatia são igualmente importantes, pois permitem que o indivíduo 

tenha em consideração os interesses e benefícios dos outros nas interações sociais. 

Os conhecimentos teóricos acima descritos basearam o desenvolvimento de vários 

programas de intervenção com o objetivo de desenvolver as competências sociais de crianças com 

problemas interpessoais e em risco de futuro isolamento social. Por exemplo, a literatura contém 

estudos que avaliam a eficácia das intervenções SST (Social Skills Training – treino de competências 

sociais) projetadas para apoiar o desenvolvimento socio-emocional dos alunos, as quais incluem o 

treino comportamental de competências sociais (por exemplo, modelagem, instruções, discussão), o 

treino de competências de perceção social (envolvendo a interpretação de pistas sociais e a resolução 

de problemas sociais). Embora algumas das intervenções SST tenham sido projetadas 

especificamente para alunos com dificuldades comportamentais e alunos com dificuldades de 

aprendizagem, várias meta-análises mostraram que as intervenções têm efeitos reduzidos nas 

competências sociais destes alunos e na sua posição social na turma (Kavale & Forness, 1996; Kavale 

& Mostert, 2004; Quinn, Kavale, Mathur, Rutherford e Forness, 1999). As evidências parecem sugerir 
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que as intervenções SST não produzem efeitos significativos quando os alunos são selecionados, 

sendo mais eficazes quando implementadas a nível global na escola, com efeitos em alguns fatores-

chave sistémicos, como no ethos da escola e nas atitudes dos profissionais e dos pares (ver Spence 

(2003) para uma revisão relevante). Estes resultados também se verificam noutras intervenções 

escolares destinadas a promover a participação social de alunos tradicionalmente excluídos, como os 

alunos com necessidades adicionais de suporte. De facto, na revisão de intervenções escolares em 

salas de aula do ensino pré-escolar e básico, Garrote, Dessemontet e Opitz (2017) identificaram um 

conjunto de intervenções, incluindo o ensino de estratégias de interação a alunos sem necessidades 

adicionais de suporte, a estruturação de atividades de grupo no contexto académico (aprendizagem 

cooperativa e tutoria de pares) e a criação de grupos de apoio para alunos com NAS. De salientar que 

estas intervenções parecem ter um impacto positivo em todas as crianças e não apenas nas crianças 

com NAS.  

Em síntese, os dados da literatura apontam para a necessidade de mudar o foco da 

investigação de alunos particulares que se destacam como excluídos, no sentido de implementar 

intervenções que abordem toda a turma. Em consonância com esta prioridade de investigação, o 

relatório apresentado visa explorar o impacte do programa de intervenção 'Círculo de Amigos', bem 

como de outros programas de intervenção que promovam a participação social de todos os alunos.  
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2. Circle of Friends (Círculo de Amigos) 
Short facts 

Nome do 

programa: 

Círculo de Amigos 

Organização 

responsável: 

Inclusive Solutions 

Duração da 

intervenção: 

Variável 

Website do 

programa: 

https://inclusive-solutions.com/ 

Grupo-alvo 
Alunos (age): Variável 

Dimensões da 

diversidade: 

Todas as dimensões da diversidade 

Tipo de escola: Escolas regulares 

Summary of the program 
Definição de 

inclusão / 

participação social: 

Não existe uma clara definição de inclusão social. Os autores referem os 
valores subjacentes ao ‘Círculo de Amigos’, designadamente a "[..] plena 
inclusão para todos [..]" (Newton e Wilson, 2016, p. 6). Neste sentido, são 
apresentados exemplos de uma inclusão plena, evocando Nisbet e Hagner 
(2000) e Jordan e Goodey (1996). Citando o Centro de Estudos sobre Educação 
Inclusiva (1998), defendem que a educação inclusiva é um direito humano. 

Objetivos do 

programa 

O programa pretende aumentar a inclusão de crianças em risco de exclusão devido a 

diferentes razões nas escolas regulares (Newton & Wilson, 2016). 

Etapas-chave: O manual ‘Círculo de Amigos’ (Newton & Wilson, 2016) identifica diferentes etapas 

essenciais a implementação do programa. 

Preparação: Previamente ao início do ‘Círculo de Amigos’ é fundamental obter a 

autorização dos pais e do diretor da escola. Para além disso, os 

profissionais envolvidos no programa têm de concordar despender 

cerca de 30 a 40 minutos por semana na intervenção.  

Reunião 

inicial com a 

turma do 

‘aluno alvo’ 

Esta reunião é o ponto de partida e serve para demonst5rar a 

importância do programa. Recomenda-se que seja facilitada por um 

profissional (e.g., educador social, psicólogo, etc.), que não esteja 

envolvido com a turma. A reunião deve ser apoiada por um segundo 

professor que documenta a ata da reunião. São discutidos com a 

turma os aspetos positivos, mas também os mais difíceis, do ‘aluno 

alvo’, sublinhado a importância da ajuda da turma para superar os 

´problemas’ existentes. Após esta discussão, o profissional que 

facilita a reunião providencia informação sobre os diferentes tipos de 

relacionamentos e amizades, ajudando a turma a ter uma visão mais 

ampla da sua rede de relacionamentos. A esta informação, seguem-

se iniciativas para criar empatia, pedindo aos alunos que imaginem 

como se sentiriam e como se comportariam, se não tivessem amigos. 

Depois de recolher as respostas, o próximo seguinte consiste em 
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recolher e desenvolver ideias sobre como ser apoiante. Por fim, seis 

a oito alunos são voluntários para o círculo de amigos.   

Como o ‘aluno foco’ não está presente durante a reunião inicial, é 

necessário mencionar, no início, que o aluno tem conhecimento 

desta reunião e deu a sua permissão. 

 

Reunião 

inicial do 

círculo de 

amigos 

Esta reunião conta com a presença do ‘aluno alvo’ e deve ser 

agendada imediatamente após a formação do círculo de amigos e 

demora entre 45 to 60 minutes. É crucial a criação de um ambiente 

seguro para o aluno e, portanto, é recomendada a preparação do 

‘aluno alvo’ para o informar sobre o que acontecerá durante a 

reunião, para que não tenha nenhuma surpresa desagradável ou se 

sinta “esmagado” pela reunião.    

A reunião inicia com aquecimentos e com o acordo sobre como lidar 

uns com os outros. A etapa seguinte é o feedback dos voluntários, o 

qual foi já apresentado durante a reunião da turma. É importante 

criar uma discussão aberta e franca para que o 'aluno alvo' se sinta 

seguro.  Após identificar os aspetos positivos e os mais difíceis, o 

grupo elabora planos de apoio ao aluno (Newton & Wilson, 2016). 

 

Reuniões 

semanais do 

círculo 

Nas semanas seguintes, cada reunião durará cerca de 20 a 40 

minutos. Estas reuniões servem para “[…] oferecer incentivo e 
reconhecimento dos sucessos e progressos; identificar dificuldades, 
estabelecer metas e elaborar estratégias para alcançá-las; e ajudar a 
colocar estas ideias em prática." (Newton e Wilson, 2016, p. 73). Para 

além disso, é importante falar nestas reuniões sobre os sentimentos 

dos alunos e os desafios, bem como trabalhar em conjunto em novas 

estratégias para superar obstáculos.  O facilitador do círculo pode 

usar métodos diferentes para proporcionar sessões mais 

profundadas ou mais simples. 

 

Métodos: Os círculos que ocorrem semanalmente constituem o cenário principal; no entanto, 

o facilitador pode usar diferentes abordagens e métodos para os projetar e organizar. 

O programa ‘Círculo de Amigos’ diz respeito à resolução de problemas e à abordagem 

do desenvolvimento pessoal e social. A capacidade de resolução de problemas é 

fomentada através da discussão sobre aspetos positivos e negativos, do trabalho 

sobre problemas específicos, da especificação de metas, bem como através de 

brainstorming sobre estratégias para atingir as metas definidas. A abordagem ao 

desenvolvimento pessoal e social utiliza atividades como momentos em círculo, os 

quais focam os relacionamentos e a reação a experiências difíceis (Bliss & Tetley, 

1993; Mosley, 1996; Sapon-Shevin, 1998). Além disso, o manual do programa inclui 

abordagens de grupo para trabalhar os processos psicológicos e sociais (Hanko, 1999) 

e a literacia emocional (Sharp & Herrick, 2000). 
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2.1  Desenho da recolha de dados e sumário dos estudos sobre o ‘Círculo de 

Amigos’  

Os estudos sobre o ‘Círculo de Amigos’ foram considerados elegíveis para análise neste 

relatório, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

1. Intervenção escolar 

2. Com foco na aplicação do ‘Círculo de Amigos’  

3. Com foco nos resultados dos alunos  

4. Com investigação empírica realizada e publicada desde 1995, data da primeira intervenção 

‘Círculo de Amigos’. 

Em resultado da aplicação destes critérios foram considerados nesta revisão onze estudos de 

avaliação, publicados em língua Inglesa. Nesta secção, os estudos serão apresentados e discutidos 

muito brevemente, a fim de verificar em que medida a intervenção é bem-sucedida e pode ser 

integrada, numa versão adaptada, no 'Programa de Intervenção FRIEND-SHIP'. 

O primeiro estudo considerado elegível é de Newton, Taylor e Wilson (1996), os autores do 

'Círculo de Amigos' no Reino Unido. O artigo fornece informações sobre os resultados de vinte 

intervenções do 'Círculo de Amigos'. As intervenções ocorreram em várias escolas regulares, focando 

alunos com problemas emocionais e comportamentais. Os resultados são difíceis de analisar, dado 

que os autores não descrevem com detalhe a metodologia utilizada na recolha de dados e / ou na 

avaliação dos efeitos. No entanto, são apresentados excertos da discussão dos círculos e, é 

mencionado que os resultados derivam de observações dos círculos e do feedback escrito dos 

professores. Os resultados descritos pelos autores referem que os círculos foram benéficos para 

todos os alunos participantes, melhorando as suas competências interpessoais (Newton et al., 1996). 

São mencionados especificamente os progressos alcançados em competências, como a empatia e a 

resolução coletiva de problemas. Os alunos melhoraram a sua capacidade para ouvir o outro, bem 

como a capacidade de reconhecer e expressar sentimentos. A este respeito, os alunos aprenderam, 

igualmente, como os sentimentos e comportamentos estão relacionados entre si e que, é possível 

modificar o comportamento ao longo do tempo. Ao nível dos professores, os resultados revelam que 

o foco nos aspetos / mudanças positivas pode afetar o seu ponto de vista. As reuniões do círculo 

contribuíram para aumentar a autoestima dos professores. Para além disso, os professores 

afirmaram sentir-se apoiados pelos efeitos dos círculos, pois os alunos assumiram a responsabilidade 
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pelos pares, o que levou a uma mudança para toda a turma – tornando-se orgulhosa devido ao 

sucesso alcançado. 

Whitaker et al. (1998) descrevem no seu artigo o racional e o processo da implementação do 

'Círculo de Amigos'. A amostra consistiu em sete alunos com Perturbação do Espectro do Autismo 

(PEA), do 3º ao 10º ano de escolaridade. Seis alunos frequentavam escolas regulares e um aluno 

frequentava uma escola para alunos com dificuldades moderadas de aprendizagem. O 'Círculo de 

Amigos' envolveu a participação de seis a oito alunos voluntários por cada 'aluno alvo', selecionados 

com base na decisão final do professor da turma (N= 52 alunos). As reuniões do círculo ocorreram 

durante o almoço e variaram entre 3 e 17 reuniões. Os dados foram recolhidos através de medidas 

qualitativas com o objetivo de avaliar de que modo os alunos percecionaram os benefícios e os 

desafios da intervenção. Foram realizadas entrevistas com os profissionais, os 'alunos alvo' e os seus 

pais, bem como com os membros do círculo. No entanto, os autores não referiram se as entrevistas 

foram realizadas pré e / ou pós-intervenção e, presumivelmente também não existiu grupo de 

controlo. 

Os autores referem que não é possível afirmar se, e até que ponto, as mudanças de comportamento 

estão diretamente relacionadas com o 'Círculo de Amigos'. No entanto, os resultados indicam um 

impacte positivo no 'aluno alvo' e nos membros do círculo. Os facilitadores dos círculos referiram 

aumento da integração social, redução da ansiedade e melhoria do comportamento do 'aluno alvo', 

além do aumento da empatia, compreensão e autoestima dos membros do círculo. Os membros do 

círculo relataram os efeitos da intervenção no seu comportamento de apoio, no desenvolvimento 

pessoal e na satisfação em alcançar os objetivos alvo.  Os pais relataram o seu entusiasmo pelos 

círculos e pelas melhorias na socialização. Não existe informação sobre as perceções dos ‘alunos alvo’ 

na experiência do círculo de amigos. 

Shotton (1998) apresenta no seu artigo uma versão modificada do 'Círculo de Amigos', 

implementado com uma aluna de treze anos de idade, Susan, que mantinha um mau relacionamento 

com os seus colegas de turma. A intervenção iniciou com a turma toda, onde, em contraste com a 

versão original, também estava presente a "aluna alvo". Foi solicitado aos alunos que preenchessem 

um questionário sociométrico (Coie, Dodge e Coppotelli, 1982), o qual providencia informação sobe 

a popularidade dos alunos, as amizades existentes na turma, bem como os alunos que gostariam de 

se envolver no grupo do “Círculo de Amigos”. Com base neste questionário, foram escolhidos cinco 

alunos para participar nas reuniões semanais do grupo, de aproximadamente 30 minutos, as quais 
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ocorreram durante as seis semanas seguintes. Além da Susan, foram também incluídos no círculo 

outros dois alunos, identificados como estando em risco de isolamento.  

Após a intervenção, os membros do grupo deram feedback de que se sentiam mais felizes e mais 

incluídos na escola, pois construíram novos relacionamentos dentro do 'Círculo de Amigos'. 

Relativamente a Susan, os seus professores e a mãe referiram que se tornou mais segura. O relato 

da Susan revelou que, embora tivesse feito novos amigos, a escola ainda não era um lugar de que ela 

gostasse.  

Smith e Cooke (2000) apresentam um estudo de investigação de sujeito único, no qual 

participou um aluno de cinco anos de idade, Mark, com poucas amizades. O seu comportamento é 

descrito como exigente e a sua mãe revelou que não demonstra interesse em participar nas 

atividades conjuntas. Foi aplicada uma versão adaptada da abordagem, combinando-a com o 

conceito desenvolvido por LaVigina et al. (1989), que aborda mudanças ambientais, ensina novas 

competências, utiliza o reforço e estratégias reativas. Sete semanas após a intervenção, os resultados 

foram discutidos com os membros da turma e foi dado um feedback positivo sobre o tema da 

amizade. O Mark demonstrou progressos ao nível da exposição das suas ideias, bem como na 

interação e no brincar com os outros. Além disso, o seu comportamento antissocial reduziu 

consideravelmente. 

Bowen (2010) apresenta no seu estudo experimental de sujeito único, a avaliação de três 

intervenções estratégicas implementadas com quatro crianças (entre 7 e 13 anos) com deficiência 

visual, com o objetivo de melhorar a sua autoestima. As intervenções estratégicas consistiram no 

'circle time' (‘tempo no círculo’), 'Círculo de Amigos' e 'tutoria individual' e foram implementadas de 

forma independente e combinada, durante um período de aproximadamente seis meses. A 

autoestima foi avaliada através do questionário B/G STEEM (Maines & Robinson, 1993), utilizado no 

início e em dois momentos após a intervenção. No global, os quatro alunos demonstraram níveis 

mais altos de autoestima após as intervenções estratégicas, com os alunos mais novos, a 

responderem, aparentemente, mais rapidamente à intervenção do que os alunos mais velhos. No 

entanto, não foi possível determinar em que medida os efeitos positivos na autoestima se deveram 

a uma intervenção estratégica ou à combinação de intervenções. O autor argumenta que qualquer 

intervenção positiva pode contribuir para aumentar a autoestima dos alunos identificados como 

vulneráveis. As alterações na autoestima podem ter sido provocadas por uma variedade de fatores, 

incluindo o aumento da atenção positiva que o aluno recebeu, ou mesmo o efeito de desejabilidade 

social. 
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Num segundo estudo experimental de sujeito único, O'Connor (2016) apresenta os resultados 

da intervenção 'Círculo de Amigos' num aluno de dez anos, com diagnóstico de Síndrome de Asperger 

e outras necessidades de aprendizagem associadas. O aluno é descrito como tendo dificuldades em 

envolver-se em interações sociais apropriadas com os pares. O 'Círculo de Amigos' foi implementado 

com o objetivo de melhorar a capacidade do aluno para responder adequadamente às interações 

com os pares e para iniciar interações apropriadas. A intervenção ocorreu uma vez por semana, 

durante 3 meses, com um total de 12 sessões. Os comportamentos dos alunos nas interações foram 

observados na sala de aula e no recreio. Foram recolhidos dados quantitativos antes e após a 

intervenção através das 'Belonging Scales' (adaptadas da Psychological Sense of School Membership 

Scale; Goodenow, 1993) com o objetivo de avaliar a autoestima e o nível de aceitação percebido 

pelas crianças; da 'Social Inclusion Survey' (Frederickson & Graham, 1999), uma medida sociométrica 

para avaliar a disposição das crianças para se relacionarem com os colegas de turma nos contextos 

sociais e de trabalho dentro da escola. O autor refere um aumento da disposição das crianças para 

iniciarem interações sociais e relacionamentos com o 'aluno alvo', bem como um aumento 

significativo da autoestima e dos índices de aceitação social. Além disso, O'Connor (2016) reporta 

contactos mais frequentes e de maior qualidade entre o 'aluno alvo' e o grupo de pares. No entanto, 

o artigo não descreve exatamente as medidas de avaliação utilizadas e os dados obtidos, dificultando 

a verificação dos resultados reportados.  

Frederickson e Turner (2003) apresentam os resultados de uma avaliação, em pequena 

escala, de duas fases, da abordagem de intervenção do Círculo. A amostra consistiu em vinte crianças 

dos 6 aos 12 anos, com dificuldades emocionais e comportamentais. 

Na primeira fase, foram selecionados aleatoriamente dez alunos para participar na intervenção 

‘Círculo de Amigos’ e, dez alunos, formaram o grupo de comparação. Na segunda fase, o grupo de 

comparação da primeira fase recebeu a intervenção, e os resultados das duas fases foram 

comparados. Foram utilizados desenhos inter-sujeitos e intra-sujeitos, respetivamente. A 

intervenção ocorreu durante seis semanas. Foi pedido aos alunos para preencher a Sociometric 

Rating Scale (Asher & Dodge, 1986) com o objetivo de avaliar as suas perceções e julgamentos em 

relação ao ‘aluno alvo’; o Self-Perception Profile for Children (Harter, 1985) para avaliar as perceções 

dos alunos acerca de si mesmos; e a subescala My Class Inventory (Fraser, 1982; Fraser & Fisher, 

1986) para analisar as perceções dos alunos acerca do ambiente de sala de aula. Os professores 

preencheram a Teacher’s Rating Scale of Child’s Actual Behavior (Harter, 1985). Todas as medidas 

foram obtidas no pré e pós-intervenção. 
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Os resultados revelaram efeitos positivos de ambas as fases de intervenção na aceitação social dos 

'alunos alvo' na sala de aula. No entanto, registaram-se poucas mudanças na perceção dos ‘alunos 

alvo’ sobre a sua aceitação social, nas avaliações dos professores sobre a conduta comportamental 

das crianças e no clima da sala de aula. 

Num segundo estudo experimental, Frederickson et al. (2005) exploraram os efeitos do 

'Círculo de Amigos' durante seis semanas e a sustentabilidade da inclusão social a médio prazo 

(através de uma avaliação follow-up, quatro meses após a primeira fase). A amostra foi composta por 

14 alunos com idade entre os 6.8 e 11.3 anos, com diferentes necessidades adicionais e suporte 

(dificuldades emocionais e comportamentais, dificuldades de aprendizagem ou PEA). Foi utilizada 

como medida sociométrica o questionário LITOP da Social Inclusion Survey (SIS) (Frederickson & 

Graham, 1999), com base no qual Frederickson et al. (2005) calcularam um índice de aceitação e um 

índice de rejeição para cada aluno. Adicionalmente, foi utilizada uma versão adaptada da medida de 

avaliação de pares Guess Who (Coie & Dodge, 1988) para nomeações ilimitadas e pontuações de 

proporção (ver Frederickson & Graham, 1999).  

Frederickson et al. (2005) afirmam que a abordagem com toda a turma mostrou um impacto positivo 

na inclusão social dos 'alunos alvo'. Os resultados mostram uma maior aceitação dos alunos e uma 

redução da rejeição. No entanto, no momento follow-up, os resultados indicam que a aceitação 

diminuiu e a rejeição aumentou. Existem diferenças no comportamento entre os alunos que 

participaram no ‘Círculo de Amigos’ e os que não participaram, com os alunos do primeiro grupo a 

demonstrarem maior aceitação e menor rejeição do 'aluno alvo'. Durante as sessões semanais, à 

exceção de um aluno com PEA, não se registaram melhorias significativas. No momento follow-up, as 

pontuações de aceitação dos membros do círculo pareceram recuar às pontuações da linha de base. 

As pontuações de rejeição diminuíram, mas registaram valores pouco mais baixos, comparando com 

os da linha de base.  

Miller et al., (2003) apresentam os efeitos dos círculos de amigos nas interações sociais entre 

três alunos do sexo masculino com incapacidade ligeira e os seus pares, na generalização de 

competências positivas a outros contextos educativos e, nos comportamentos sociais. Os "alunos 

alvo" foram isolados, ignorados ou foram alvo de comentários insultuosos ou desagradáveis dos 

pares. Foram selecionados quatro pares de cada 'aluno alvo', com base na opinião dos professores 

sobre a competência social e a capacidade de resolução de problemas dos alunos e, no sociograma 

do ‘aluno alvo’. 
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Foi adotado um desenho de investigação de multiple probes, com cada 'aluno alvo' a iniciar o Círculo 

de Amizade após o anterior ter demonstrado um aumento nas interações apropriadas. Os Círculos 

de Amigos reuniram-se uma vez por semana, durante 30 minutos facilitados pelo investigador, na 

sala de educação especial. 

Os dados foram recolhidos através da observação das interações sociais no almoço e no recreio, 

durante as fases de linha de base, intervenção, generalização e manutenção; dos sociogramas 

(Beninghoff, 1993) preenchidos por todos os alunos antes e após as intervenções, e; dos registos 

pontuais dos professores. Com o objetivo de comparação social, foram observadas durante a hora 

de almoço, as interações sociais de três grupos de cinco alunos do 5º ano de escolaridade sem 

incapacidades. 

Os resultados mostram uma percentagem mais elevada de interações apropriadas durante o almoço 

entre os três alunos-alvo e os seus pares, a qual se manteve em níveis semelhantes à do grupo de 

comparação social, após a suspensão da intervenção. A intervenção teve um impacte positivo na 

ocorrência de brincadeiras amigáveis no recreio para dois dos alunos-alvo. Os registos pontuais dos 

professores indicaram uma melhoria nas interações sociais para os dois alunos-alvo e uma melhoria 

nos comportamentos sociais na sala de aula, com os alunos do Círculo de Amigos a exibirem um 

aumento dos comportamentos de apoio ao aluno-alvo.  

Kalyva e Avramidis (2005) apresentam no seu estudo de pequena escala, os resultados sobre 

a eficácia da intervenção 'Círculo de Amigos', focando a melhoria das competências de comunicação.  

A amostra consistiu em 30 crianças em idade pré-escolar, das quais cinco foram identificadas com 

PEA (GE = 3, GC = 2). A intervenção foi realizada uma vez por semana durante 3 meses e ocorreu em 

sessões de aproximadamente 30 minutos.  Os dados foram recolhidos na fase inicial, durante a 

intervenção e nos dois meses de follow-up, através de observações em sala de aula que 

documentaram a quantidade de iniciações e de respostas.  

Os resultados mostraram efeitos positivos no pós-intervenção e no follow-up. Kalyva e Avramidis 

(2005) afirmaram que os valores de respostas e de iniciações mal-sucedidas diminuíram e os valores 

de respostas e de iniciações bem-sucedidas aumentaram no grupo de intervenção após a intervenção 

e no follow-up, comparativamente aos do grupo de controlo. Os autores concluem que o 'Círculo de 

Amigos' pode ser uma intervenção importante para desenvolver as competências sociais de crianças 

com PEA e promover a sua 'inclusão' em contextos regulares. 

Por último, Barrett e Randall (2004) conduziram duas abordagens da intervenção 'Círculo de 

Amigos', avaliando os efeitos diretos no ‘aluno alvo’, os efeitos globais nos membros do círculo e os 
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efeitos ao nível da formação dos professores envolvidos na intervenção. Foram combinados 

diferentes métodos para a recolha de dados.  

Em contraste com a abordagem original do ‘Círculo de Amigos’ caracterizada pela reunião com toda 

a turma, o primeiro modelo focou apenas uma criança. A intervenção foi aplicada durante seis 

semanas e contou com a participação de seis crianças nas sessões semanais do 'Círculo de Amigos'. 

As mudanças na aceitação dos pares foram avaliadas através de um questionário sociométrico 

(Frederickson, 1991) pré e pós-intervenção. A informação obtida com este questionário ajudou na 

decisão sobre quais as crianças que deveriam participar nas sessões semanais. Após a intervenção, 

os alunos, os professores e os pais participaram numa discussão de turma e preencheram um 

questionário. Barrett e Randall (2004) afirmaram que o primeiro modelo mostrou efeitos limitados 

nas relações com os pares do ‘aluno alvo’. No que respeita às outras crianças que participam no 

círculo, foi detetado um efeito marginal, pois estas demonstraram interesse em participar do próximo 

'Círculo de Amigos'. 

A segunda abordagem do 'Círculo de Amigos' focou uma turma de uma escola do 1º ciclo do ensino 

básico, tendo sido identificados três alunos como estando em risco. Os ‘alunos foco’ estiveram 

sempre com a turma, incluindo na reunião inicial de apresentação do ‘Círculo de Amigos’. Todos os 

alunos preencheram o My Class Inventory (MCI) (Fraser, 1989) com o objetivo de recolher dados 

sobre a coesão da turma, real e desejável.  

Barrett e Randall (2004) descreveram efeitos gerais positivos com os alunos a reportarem alterações 

na qualidade das suas competências sociais. Além disso, os efeitos diretos indicaram uma mudança 

positiva, pois um dos ‘alunos alvo’ revelou uma melhoria das competências sociais, e os restantes 

dois revelaram um aumento nos relacionamentos. No entanto, os autores mencionaram que o 

‘Círculo de Amigos’ não teve impacto no relacionamento com os pares do aluno mais excluído.  

  

2.2  Discussão dos resultados dos estudos 

Resumir e interpretar os efeitos da intervenção 'Círculo de Amigos' com base na presente 

revisão da literatura é uma tarefa complexa. Apesar da intervenção já ter sido implementada várias 

vezes e de todos os estudos incluídos terem demonstrado efeitos positivos em varáveis específicas 

(exemplo: a participação social ou comportamento social do 'aluno alvo', bem como o 

comportamento dos outros membros do círculo), a interpretação é limitada. O viés de publicação é 

uma preocupação importante – e pode ser identificado em todos os estudos de intervenção (Kien et 
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al., 2014). Esta revisão não incluiu um único estudo que não revelasse efeitos positivos da 

intervenção. Além disso, existem várias limitações que tornam a comparação dos resultados 

desafiante. Em primeiro lugar, a comparação dos estudos revelou a falta de informação. Por exemplo, 

em alguns estudos, não ficou claro se a intervenção foi conduzida exatamente de acordo com as 

recomendações do programa – alguns mencionaram adaptações do programa a contextos 

específicos, crianças-alvo, etc. Em segundo lugar, alguns estudos não forneceram informações 

suficientes sobre a metodologia usada para avaliar a intervenção. Conforme anteriormente referido, 

um problema que pode ser identificado é o facto de todos os estudos incluídos na revisão terem 

focado os efeitos positivos do programa de intervenção, negligenciando os possíveis efeitos 

negativos. Em particular, o envolvimento mais frequente em interações com os pares pode resultar 

numa maior consciência sobre as dificuldades de comportamento dos ‘alunos alvo’, o que poderá 

levar, por exemplo, a níveis mais elevados de bullying etc. Conforme a citação, “vemos aquilo que 

temos expectativa de ver”, recomenda-se que avaliações futuras atendam também aos possíveis 

efeitos negativos. Além disso, tal como reconhecido em estudos sobre a participação social (e.g., 

Schwab, 2018), a metodologia usada pode também influenciar o resultado. Tem sido apontado que 

métodos qualitativos (e.g., entrevistas) geralmente obtêm resultados mais positivos, em comparação 

com os métodos quantitativos (e.g., redes sociométricas, questionários com escalas Likert) ou dados 

mais objetivos (e.g., observações efetuadas por observadores externos). A análise dos estudos 

demonstrou que a avaliação da intervenção ‘Círculo de Amigos’ não contempla a recolha de dados 

objetivos ou a utilização de métodos mistos. Adicionalmente, em contraste com a recente tendência 

na investigação em educação inclusiva (ver, de Leeuw, de Boer e Minnaert, 2018), quase nenhum 

estudo incluiu a voz do ‘aluno alvo’. Dado a participação social do aluno constituir o foco da 

intervenção, a avaliação dos seus efeitos necessitará definitivamente de ter em consideração a 

perceção deste aluno. Por fim, a avaliação foi conduzida sobretudo imediatamente antes e após a 

intervenção e, os efeitos a longo prazo e estabilidade dos efeitos a curto prazo não foram 

investigados. Os estudos acima analisados revelaram ainda ser pouco clara a relação entre os 

resultados e as diferentes componentes do programa. Por exemplo, pode dar-se o caso de uma maior 

participação social se dever ao aumento da interação entre os alunos (ver a literatura sobre a teoria 

do contacto intergrupal; Allport, 1954) e não a aspetos específicos do programa. Neste sentido, a 

inclusão de grupos de controlo nos desenhos de investigação (submetidos a outras intervenções ou 

a funcionar como controlo dos contactos intergrupais) contribuirá para uma compreensão mais 

aprofundada dos efeitos da intervenção. 
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A maioria dos estudos apresentados tem em comum incluir “alunos alvo” com problemas sócio-

emocionais e / ou com um nível de participação social reduzido. Existe, portanto, pouco 

conhecimento sobre como funcionará a intervenção 'Círculo de Amigos' em alunos com outras 

dimensões diversidade ou dificuldades. Outro resultado interessante desta revisão dos estudos sobre 

o 'Círculo de Amigos' prende-se com uma grande variabilidade no tempo de duração da intervenção.  

Os estudos analisados debruçaram pouca atenção sobre aspetos éticos na intervenção, os 

quais devem ser tidos em conta, considerando as características do ‘Círculo de Amigos’, 

designadamente o facto de ter como foco um aluno específico. Além disso, existe pouco 

conhecimento sobre a sua implementação em diferentes contextos.  

O projeto FRIEND-SHIP deve atender, aquando o desenvolvimento do programa de intervenção, à 

necessidade de incluir informação detalhada sobre a avaliação dos efeitos do programa. Neste 

sentido, deve incluir um diário do professor (para registar em detalhe como foi implementada a 

intervenção), um instrumento de avaliação (designadamente, escalas, guiões de entrevista), bem 

como a descrição dos procedimentos de avaliação, de modo a obter evidências dos efeitos da 

intervenção comparáveis. Estes aspetos devem ser considerados em todos os futuros produtos deste 

projeto.  
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3. Programas de inclusão social - Revisões 

3.1  Procedimento e desenho da recolha de dados 

Os países participantes do projeto FRIEND-SHIP realizaram uma revisão dos programas 

existentes destinados a aumentar a participação social / inclusão social das crianças nas escolas 

regulares. Esta revisão foi conduzida para: sintetizar elementos comuns de programas anteriores, 

bem como, analisar pontos fortes e fracos; apresentar evidências empíricas disponíveis relativas à 

implementação de cada programa de intervenção; e informar o desenvolvimento do 'Programa 

FRIEND-SHIP'. Para tais objetivos, cada parceiro selecionou quatro programas de participação social 

/ inclusão social. 

Os critérios de inclusão foram estabelecidos atendendo aos objetivos do projeto e, portanto, 

envolveram  

1. intervenções escolares para aumentar a inclusão / participação social 

2. com foco nos resultados definidos ao nível dos alunos  

3. com a maioria do grupo-alvo com idades entre 6-11 anos  

4. com pesquisa empírica realizada e publicada desde a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Incapacidades (ONU, 2006). 

Atendendo ao objetivo geral deste projeto que visa contribuir para uma educação inclusiva e 

participação social de todos os alunos, o alvo das intervenções em análise não se limitou a um grupo 

circunscrito de crianças. Esses critérios amplos permitiram que uma grande variedade de programas 

pudesse ser incluída na revisão. 

Os dados dos programas selecionados foram extraídos e compilados por cada país parceiro, usando 

um modelo estruturado que resumia os seus principais atributos, a fim de facilitar a comparação 

entre diferentes programas. O modelo resultou do acordo entre todos os parceiros e teve como 

objetivo descrever os objetivos de cada programa, os fundamentos teóricos, a duração, o formato, 

os métodos e a avaliação. A secção seguinte resume os principais atributos dos programas revistos, 

bem como, os elementos de dados da pesquisa empírica realizada sobre a sua implementação, a fim 

de informar o desenvolvimento do 'Programa de Intervenção de FRIEND-SHIP'. 

 
3.2  Resultados dos programas revistos 

Foram revistos um total de dezassete programas para a elaboração deste relatório. No 

entanto, os estudos de avaliação do 'Círculo de Amigos' são apresentados separadamente na secção 
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dois do relatório. A Tabela 1 fornece uma visão geral das características dos dezasseis programas de 

intervenção abaixo apresentados.  

Desta análise tornou-se evidente que os programas de intervenção para aumentar a participação 

social dos alunos do ensino básico e secundário diferem principalmente nos seus pontos focais. A 

maioria das intervenções é orientada para competências, com o objetivo de aumentar a inclusão 

social / participação social, com foco direto em três componentes: 1) desenvolver as competências 

sociais e a compreensão social dos alunos 2) ensinar os alunos a respeitar e a valorizar a diversidade 

3) melhorar as competências dos alunos para estabelecer e manter relações de amizade. Poucos 

programas de intervenção podem ser definidos como orientados para o problema (n = 2): com o 

objetivo de prevenir a raiva e agressões dirigidas aos pares ('Programa Psicoeducacional para a 

redução da raiva') e lidar com a ansiedade social ('Programa Psicoeducacional para redução da 

ansiedade social'). 

O primeiro componente relativo ao desenvolvimento de competências sociais e compreensão social 

consiste em ensinar os alunos a identificar emoções e a focarem-se em aspetos positivos em si e nos 

outros, a fim de sejam inclusivos. Os conteúdos abordam o desenvolvimento de competências socio-

emocionais básicas (por exemplo, tristeza, alegria, raiva) e complexas (por exemplo, assertividade, 

compaixão, empatia, autorregulação / controlo, resolução de problemas interpessoais, estratégias 

de coping) (e.g., programas 1, 5, 6, 15). Os programas 'PATHS', 'Positive Action', 'SSIS-CIP', 'Sanford 

Harmony', assim como, 'Steps for life', incluem atividades que promovem a aprendizagem socio 

emocional, fornecendo competências de autoconsciência, autogestão, consciencialização social e 

tomada de decisão responsável. 

O segundo componente inclui o fornecimento de informações sobre diversidade, abordando valores 

fundamentais, como: respeitar e valorizar diferenças individuais (e.g., programas 2, 15), ensinando 

os alunos a estarem cientes de preconceitos e enviesamentos (e.g., programa 3) e encorajando-os a 

reconhecer e a apreciar as semelhanças e diferenças de cada um. É o caso do programa 

“Colaboração, ajuda e solidariedade: três maneiras de passar melhor o tempo juntos”, que incluiu 

unidades didáticas onde se abordam os seguintes conteúdos: 'Somos todos diferentes'; 'As diferenças 

são muitas e são úteis'. Por sua vez, o programa 'The GREI model' inclui conteúdo instrutivo sobre 

crianças que demonstram amabilidade para outros que são diferentes. 

O terceiro componente foca-se em ensinar os alunos a estabelecer interações de apoio e amizades 

com os colegas (e.g., programas 2, 3, 11, 15), através de atividades que promovam a 

consciencialização sobre as qualidades da amizade, a aceitação de diferentes pontos de vista e 
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opiniões e a cooperação com os outros. Por exemplo, o “Programa psicoeducacional de transição 

para o ensino secundário”, inclui uma sessão dedicada a “fazer novos amigos e manter os antigos”. 

Essas componentes estão presentes nos programas revistos de forma isolada ou combinada. Os 

programas “Intervenção da força do carácter” e “Ação positiva”, por exemplo, visam promover a 

participação social com foco no ensino de competências sociais e emocionais aos alunos. Por sua vez, 

a “Sanford Harmony” é uma intervenção multi-componentes, pensada para contribuir para as 

relações interpessoais dentro e fora da sala de aula, consistindo em cinco unidades que abordam: a 

diversidade e inclusão; empatia e pensamento crítico; comunicação; resolução de problemas; 

relações entre pares. Independentemente do foco principal adotado, todos os programas visam 

promover a inclusão e a participação social, criando um clima positivo na sala de aula e promovendo 

a inclusão dos pares.  

No que diz respeito à abordagem adotada quanto à diversidade, doze programas de 

intervenção focam-se na diversidade em geral (programas 1, 3-10, 12, 15, 16) e quatro focam-se na 

incapacidade (programas 2, 11, 13, 14). As quatro intervenções focadas na incapacidade abordam 

crianças com necessidades adicionais de suporte decorrentes de incapacidade intelectual (programas 

2, 11, 14); incapacidades físicas (programa 14) e dificuldades de aprendizagem (programa 13). Em 

relação ao grupo-alvo, a maioria dos programas tem uma abordagem universal e, portanto, foca-se 

em toda a turma. Dois programas combinam intervenções universais e direcionadas - 'O modelo GREI' 

e o 'MOSAIC'. As intervenções têm como alvos alunos “menos apreciados pelos colegas” e com 

“sintomatologia intensa de PHDA e problemas com os pares”, respetivamente. 

A duração das intervenções variou entre cinco sessões de 45 minutos e um ano letivo. Seis 

intervenções duraram menos de doze semanas (programas 2, 7-9, 13, 14). Destas, as intervenções 

mais curtas duraram quatro e cinco semanas e foram implementadas duas vezes por semana 

(programas 13, 14). As demais foram implementadas semanalmente durante cinco, oito e dez 

semanas (programas 2, 7, 8, 9). Cinco intervenções duraram entre 18 e 35 semanas (programas 1, 3, 

6, 12, 15) e quatro intervenções foram implementadas durante todo o ano letivo (programas 4, 10, 

11, 16).  

A maioria das intervenções foram implementadas através de sessões semanais estruturadas. Três 

intervenções (programas 2, 4, 16) também incorporaram os princípios e atividades do programa 

curricular do ensino básico, durante todas as atividades do dia-a-dia (por exemplo, partidas e 

chegadas, reuniões em sala de aula, tempo de instrução, transições). Por exemplo, o programa de 
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intervenção 'PATHS' consiste num guião curricular de competências sociais e emocionais, ensinadas 

numa base regular. 

Nesses programas são usadas múltiplas técnicas e métodos de ensino, incluindo conteúdo instrutivo 

sobre as competências a ensinar (e.g., programas 3, 6, 7, 9, 14, 16), o feedback (e.g., programas 1-4, 

9), a exploração de histórias sobre uma situação / competência-alvo, a modelação para mostrar às 

crianças como implementar as competências e os comportamentos-alvo (e.g., Programas 2, 3, 5, 9, 

14), as situações de dramatização para treinar as crianças (e.g., programas 2, 3, 5, 9, 15, 16), as 

atividades de simulação para os alunos experienciarem diferentes realidades (2, 14), os trabalhos de 

casa (1, 2), as discussões e reflexões em grupo (1, 3, 5-7, 9, 14 16).  

Os professores são responsáveis por conduzir a maioria das intervenções. Três programas envolvem 

os pais na intervenção com atividades específicas: aumentar a comunicação positiva entre a escola e 

os pais, partilhar informação sobre o conteúdo do programa e contar com o seu apoio no 

encorajamento dos alunos a usar competências de amizade em contextos de pares (programas 3, 6, 

14).  

Os estudos empíricos sobre a implementação de programas de intervenção revistos são 

também analisados e descritos neste relatório. A maioria dos estudos que medem os efeitos dos 

programas de intervenção de participação social, são estudos experimentais ou quase-

experimentais, envolvendo uma comparação entre os grupos de intervenção e de controlo com um 

desenho de pré e pós teste (n = 11). Os restantes estudos usaram um desenho pré-pós-teste sem 

grupo de controlo (e.g., programas 6, 9). Quatro estudos especificaram que a amostra incluía alunos 

com incapacidade (programas 1, 4, 11, 13), descritos como alunos com NAS em geral (programa 1), 

PHDA (programa 4), incapacidade intelectual ligeira (programa 11) e dificuldades de aprendizagem 

(programa 13). A população alvo da intervenção foi principalmente alunos do ensino básico. Quatro 

estudos também incluíram crianças do jardim de infância (programas 4, 5, 14, 15). O número de 

participantes por estudo variou entre 20 (programa 11) e 11258 (programa 10) crianças. Os efeitos 

da intervenção foram estimados frequentemente, usando mais de um instrumento de medição. O 

número total de medidas utilizadas nas intervenções foi de 55. A maioria dessas medidas consistiu 

em medidas de autoavaliação preenchidas por alunos (N= 34) e professores (N= 5).  

Seis das medidas incluíram observação de interações / comportamentos sociais dos alunos (N= 4) e 

estratégias de sala de aula adotadas pelos professores (N= 2) e três medidas incluíram entrevistas 

sociométricas para avaliar o estatuto social dos alunos nas redes sociais. Também foram utilizadas 

medidas qualitativas, como entrevistas (com professores, N= 3; com alunos, N= 1) e grupos focais 



 23 

(com alunos, N= 3). Em relação aos efeitos das intervenções, a maioria dos estudos mostrou 

melhorias significativas em vários indicadores dos resultados. Na nossa amostra de intervenções, as 

competências socio-emocionais dos alunos e a participação social foram, largamente, os resultados 

mais comuns dos alunos (N= 10 e N= 9, respetivamente). Em alguns estudos, também foram 

relatados resultados académicos dos alunos e sobre as práticas dos professores em sala de aula (N= 

3).  

A fim de promover a participação social dos alunos na sala de aula nos ensinos básico e 

secundário, vários estudos, como “Intervenção da Força do Carácter”, o “SSIS-CIP”, “Ação Positiva” 

ou “Passos para a Vida”, focaram-se nos aspetos pessoais dos alunos, e nas competências sociais e 

emoções. A esse respeito, as avaliações revelam efeitos positivos em competências como a empatia, 

gestão emocional, competências de amizade (`Passos para a Vida''; Kourmousi et al., 2018), melhoria 

significativa da simpatia, adesão às regras sociais e o uso de estratégias ativas de coping (“Programa 

psicoeducacional de transição para o ensino secundário”, Brouzos, Vassipoulos, Vlachioti & Baourda, 

2019), maior redução de comportamentos agressivos e hostis, bem como menor raiva percebida e 

mais autocontrolo (“Programa de psicoeducação para redução da agressão”, Vassilopoulos, Brouzos 

& Rentzios, 2014), menos ansiedade social e ocorrência de interpretação negativa da ambiguidade, 

e maior simpatia auto-relatada por alunos do ensino básico em risco de ansiedade social (“Programa 

psicoeducacional para redução da ansiedade social”, Vassilopoulos, Banerjee, & Prantzalou 2009). 

Além disso, os alunos com dificuldades de aprendizagem que participaram no grupo experimental, 

escolheram estratégias positivas de conflito e mostraram comportamentos menos inapropriados em 

comparação com as crianças do grupo de controlo (“Social Stories”, Kalyva & Agaliotis, 2009). 

Os resultados da participação social incluíram a mensuração de quatro dimensões definidas por 

Koster et al. (2009): aceitação pelos colegas de turma e auto-perceção de aceitação avaliada por 

medidas quantitativas (e.g., programas 3, 5, 10, 14); relações sociais e amizades avaliadas através de 

entrevistas sociométricas (e.g., programas 2, 3, 4); interações sociais avaliadas através da observação 

de contactos sociais entre alunos (e.g., programas 2, 11). 

No que diz respeito às atitudes dos alunos e à aceitação de colegas com necessidades adicionais de 

suporte, o programa de intervenção “Amigos Especiais” (De Boer, Pijl, Minnaert & Post, 2014) visa 

melhorar as atitudes dos alunos do jardim de infância e do ensino básico em relação aos pares com 

incapacidades (severas) intelectuais e físicas. Para mudar as suas atitudes em relação aos pares com 

incapacidade, os alunos recebem explicações e conhecimento sobre incapacidades intelectuais e 

físicas. Além disso, os alunos leram histórias sobre personagens fictícios com incapacidades 



 24 

intelectuais e físicas. Os efeitos de curto e longo prazo da intervenção foram avaliados num estudo 

experimental (De Boer et al., 2014). Os resultados indicam atitudes significativamente mais positivas 

dos alunos do jardim de infância no grupo experimental, imediatamente após a intervenção, em 

comparação com os alunos do grupo de controlo. Não foram encontrados efeitos a longo prazo. Por 

outro lado, não foram encontrados efeitos da intervenção sobre as atitudes dos alunos do ensino 

básico em relação a pares com incapacidade intelectual ou física. Para melhorar a intervenção, 

sugere-se o envolvimento dos pais das crianças (e.g., na narração de histórias sobre incapacidades 

em casa). 

Para reforçar a promoção da participação social dos alunos do ensino básico e secundário na 

sala de aula inclusiva, alguns dos programas de intervenção revistos, concentram-se principalmente 

nas relações e interações das crianças. Por exemplo, o objetivo do programa de intervenção “GREI 

Model” (García Bacete, Marande & Mikami, 2019) é melhorar as relações sociais nas salas de aula 

das escolas de ensino básico. O programa de intervenção tem como alvo as competências socio-

emocionais dos alunos, o clima inclusivo entre pares, as relações aluno-professor e o apoio dos pais 

durante um período de dois anos, com base numa abordagem de múltiplos componentes. Por um 

lado, as crianças aprendem competências universais nas relações sociais e, por outro lado, o 

programa pode ser utilizado para lidar especificamente com problemas entre pares. Nesta questão, 

os resultados de um estudo empírico (García Bacete et al., 2019) revelam efeitos benéficos do 

programa de intervenção GREI nas relações sociais em salas de aula do ensino básico. As crianças do 

grupo experimental esperavam e recebiam menos comportamentos aversivos por parte dos seus 

colegas de turma, tinham maior auto-perceção de aceitação pelos pares e, melhoraram as relações 

professor-aluno em comparação com os alunos do grupo de controlo. Outro exemplo é o “Programa 

de Co-existência Social” (Vasileiadis & Doikou-Avlidou, 2018), que tem como principal objetivo 

melhorar a participação social nas escolas de ensino básico, promovendo interações sociais entre 

alunos com incapacidade intelectual e os seus pares sem incapacidade. Portanto, o programa inclui 

práticas relacionadas com a implementação de atividades estruturadas para promover a regulação 

emocional, a expressão apropriada, a autoconfiança e a cooperação, além da participação de alunos 

com incapacidade intelectual em atividades sociais dentro e fora do contexto escolar. Os resultados 

do estudo experimental indicam aumento significativo das interações sociais de alunos com 

incapacidade intelectual com pares sem incapacidade, e mudanças positivas nas atitudes dos alunos 

em relação a pares com incapacidade intelectual como resultado da intervenção. Além disso, o 

objetivo da intervenção do MOSAIC (Mikami, Ownes, Hudec, Kassab, & Evans, 2019) é criar um clima 



 25 

positivo entre pares e afetar a dinâmica entre pares nas salas de aula do ensino básico, através das 

práticas quotidianas dos professores. Afirma-se que, especialmente as crianças com PHDA, 

beneficiam das práticas dos professores em sala de aula, dado serem geralmente crianças 

socialmente excluídas. Finalmente, o principal objetivo do programa de intervenção “Colaboração, 

ajuda e solidariedade: três maneiras de ter um melhor tempo juntos” (Nota, Ginevra & Soresi, 2018) 

é promover a participação social de alunos do ensino básico com incapacidade intelectual (DI). Os 

resultados de um estudo experimental (Nota et al., 2018) indicam efeitos positivos da intervenção na 

aceitação social de alunos com incapacidade intelectual, no seu comportamento social na sala de 

aula inclusiva e nas suas interações com pares sem incapacidade. 

 

3.3  Principais fatores de sucesso dos programas de inclusão social revistos 

Para uma promoção bem-sucedida e sustentável da participação social dos alunos na sala de 

aula, a implementação prática nas escolas de ensino básico e secundário devem considerar alguns 

fatores críticos. Deste modo, para além dos resultados descritivos e analíticos mencionados acima, é 

requerida uma análise mais aprofundada desses fatores.  

Um dos principais fatores de sucesso dos programas de participação social parece ser a duração da 

intervenção. Assim, é razoável concluir (mas não de modo absoluto) que intervenções de longo prazo, 

com regularidade e abrangência, possam ser um elemento fulcral para um desenvolvimento mais 

sustentável das competências sociais (por exemplo, “Colaboração, ajuda e solidariedade”, “O Modelo 

GREI”, “Histórias sociais”, “Amigos especiais”). Outro fator chave de sucesso está relacionado com a 

idade dos alunos. Sugere-se  que as intervenções devem ocorrer na infância ou no estágio inicial do 

desenvolvimento social dos alunos, pois os alunos, em idade de desenvolvimento, estarão mais 

sensíveis a intervenções educacionais (Vuorinen et al., 2019). Vassilopoulos, Banerjee e Prantzalou 

(2009), por exemplo, afirmam que os alunos beneficiam da formação cognitiva, principalmente antes 

da puberdade.  

Além disso, pode-se assumir que as intervenções que visam promover a participação social dos 

alunos, são particularmente bem-sucedidas, se as atividades puderem ser integradas em pequenos 

grupos nas aulas comuns, sendo, por isso importante dar aos professores uma variedade de 

oportunidades para que possam lidar com as competências sociais dos alunos, fornecer feedback 

específico a todos os participantes, incentivar e reforçar o desenvolvimento de novas competências 

sociais (Nota, Ginevra & Soresi, 2018). Os pequenos grupos também oferecem aos alunos a 
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oportunidade e o espaço para trabalhar ativamente num amplo espectro de cenários e refletir sobre 

eles (O'Hare, Stark, Orr, Biggart e Bonnell, 2018). De modo similar, Welch, Himonides, Saunders, 

Papageorgi e Sarazin (2014) sublinham o efeito motivacional para os alunos quando se trata de 

grupos de aprendizagem colaborativa.  

Além disso, o envolvimento ativo dos alunos parece ser benéfico quando as aulas se focam 

principalmente em exercícios práticos ou artísticos, mais do que responder a perguntas depois de 

ouvir uma história (e.g., “Ação positiva”). Dessa forma, o envolvimento ativo dos alunos e o uso de 

uma abordagem multi-componente, são destacados como um aspeto positivo das intervenções de 

participação social (por exemplo, García Bacete et al., 2019; Kourmousi et al., 2018). A intervenção 

através de múltiplos canais está relacionada com maiores resultados positivos e efeitos a longo prazo 

na participação social dos alunos, especificamente na aceitação social e na apreciação pelos pares. 

No modelo de intervenção GREI, García Bacete et al. (2019) abordaram as competências socio 

emocionais das crianças, o clima inclusivo entre pares, as relações positivas entre professor e aluno 

e o apoio dos pais através de uma instrução didática, a dramatização e a modelação. Apesar da 

intervenção adaptada conduzida por de Boer, Pijl, Minnaert e Post (2014) utilizar apenas um 

componente - o componente de conhecimento - o programa original “Amigos Especiais” (Favazza et 

al., 1999) fez combinar componentes estruturados de jogo e leitura em casa, tendo obtido resultados 

positivos. Por sua vez, o programa de intervenção “Colaboração, Ajuda e Solidariedade” combinou 

contactos sociais, simulações, exercícios em sala de aula e histórias sobre pessoas com incapacidades 

(Nota et al., 2018). Para além disso, as atitudes das crianças em relação aos pares com NAS podem 

ser consideradas como um fator crucial para melhorar a participação social dos alunos com 

necessidades adicionais na educação inclusiva. Consequentemente, os programas de intervenção 

devem ter como objetivo apoiar o desenvolvimento de atitudes positivas, iniciando oportunidades 

claramente estruturadas para os alunos com e sem incapacidade interagirem com êxito entre si. De 

acordo com Bricker (1995), os pais um têm grande impacto no desenvolvimento das atitudes das 

crianças em relação aos pares com NAS. É por isso recomendável incluí-los na intervenção (de Boer 

et al., 2014). No entanto, deve ser dado às crianças tempo suficiente para interiorizar competências 

sociais recém-aprendidas, assim como oportunidades da vida real para aplicar essas competências. 

Para que o ensino seja viável, as práticas em sala de aula devem ter aplicabilidade universal a todos 

os alunos da sala, em vez de se centrarem em alguns alunos-alvo. Nesse contexto, é preciso enfatizar 

que abordagens complexas de intervenção, implementadas num longo período, requerem uma boa 

organização e estrutura por parte dos professores envolvidos, assim como, dos materiais de 
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aprendizagem. Nesse sentido, Humphrey, Barlow e Lendrum (2018b) afirmam que a qualidade da 

intervenção constitui fator critico para obter efeitos positivos, e que fatores como a formação inicial, 

o suporte técnico contínuo e a assistência aos professores, podem contribuir para melhorar a 

qualidade da intervenção (programa de intervenção “PATHS”). Para garantir a fidelidade na 

implementação, a intervenção GREI promoveu sessões de formação de professores e momentos de 

consultoria individual. Além disso, os professores receberam manuais para cada componente de 

intervenção. 

Por último, mas não menos importante, importa realçar que algumas avaliações foram baseadas no 

autorrelato dos alunos. Para uma avaliação ampla dos efeitos dos programas de intervenção devem 

ser tidos em consideração os relatórios dos professores e dos alunos a par das observações, (O'Hare 

et al., 2018).  
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Tabela 1: Visão geral dos programas de intervenção revistos 

 Nome da 
intervenção 

Objetivo (s) geral (s) Alunos  Dosagem de 
intervenção 

Estudo / País Amostra Medida (s) Resultados 

1 Intervenção da 
força do carácter 

o competências 
sociais e 
compreensão 

10 - 13 anos 
(com alunos 
com NAS)  

16 semanas (45 
min. 
semanalmente) 

Vuorinen et 
al. (2019) / 
Finlândia 

Alunos (N =253; 
GE = 175; GC = 
78) 
Professores (N 
=7)  

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 

Resultados mistos, mas: 
o alunos com NAS beneficiam 
o rapazes: mostram um comportamento 

anti agressivo 
o raparigas: mostram empatia 

 
2 Colaboração, ajuda 

e solidariedade 
o respeitar e valorizar 

a diversidade 
o estabelecer e 

manter amizades 
 

8 anos 
(com alunos 
com NAS) 
 

10 semanas 
(120 min. 
semanalmente) 

Nota et al. 
(2018) / Itália 

Alunos (N= 152; 
GE = 76; GC = 76) 

Observação Impacto positivo  
nas interações diárias 

3 GREI o respeitar e valorizar 
a diversidade 

o estabelecer e 
manter amizades 

o aumentar a inclusão 
dos pares 
 
 

6 anos 18 semanas García Bacete 
et al. (2019) / 
Espanha 

Alunos (N= 214) Relatório do 
aluno 
 

Impacto positivo: 
o menos “antipatia” pelos colegas de 

turma 
o perceberam que eram mais aceites pelos 

pares 
 

4 MOSAIC o aumentar a inclusão 
dos pares 

o melhorar os 
problemas de 
comportamento das 
crianças 

6 - 9 anos 
(alunos com 
PHDA) 

1 ano letivo Mikami et al. 
(2019) / 
Canadá e 
EUA 

Alunos (N =194) 
Professores (N 
=12) 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 
Observação 

Impacto positivo: 
o melhoria do comportamento das 

crianças em sala de aula  
o pares foram mais inclusivos 

 

5 PATHS o competências 
sociais e 
compreensão 

4 - 11 anos 2 anos letivos 
(30 a 40 
minutos, duas 
vezes por 
semana) 

Humphrey et 
al. (2018) / 
Reino Unido 

Alunos (N= 5218; 
GE = 2294; GC = 
2106) 
Professores (N= 
106) 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 
Observação 
 

Impacto reduzido  
 

6 Ações positivas o competências 
sociais e 
compreensão 

8 - 10 anos 35 semanas (15 
min. várias 
vezes por 
semana) 

O'Hare et al. 
(2018) / 
Reino Unido 

Alunos (N= 423 
pós nível) 
Professores (N= 
19) 
Principais (N= 15) 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 
Observação 

Resultados mistos: 
o evidência para o ciclo "Pensar-Agir-

Sentir" 
o redução da agressividade 
o nenhuma mudança nas relações entre 

pares e no comportamento pró-social 
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7 Programa 

psicoeducacional 
de transição para o 
ensino secundário 

o Parcialmente: 
estabelecer e 
manter amizades 

 

11 - 12 anos 
 

5 semanas (45 
min. 
semanalmente) 

Brouzos et al. 
(2019) / 
Grécia 

Alunos (N= 82; 
GE = 56; GC = 26) 

Relatório do 
aluno 
 

 Impacto positivo: 
o diminuição da ansiedade social  
o aumento da auto-estima 
o aumento da simpatia 
o aumento da adesão às regras sociais 
o aumento das estratégias ativas de coping 

8 Programa 
Psicoeducacional 
para Redução da 
Agressão 

o competências 
sociais 

9 - 10 anos 5 semanas (45 
min. 
semanalmente) 

Vassilopoulos 
et al. (2014) / 
Grécia 

Alunos (N=86; 
GE=52; GC=34) 

Relatório do 
aluno 

 Impacto positivo: 
o menos propensos a comportamentos 

hostis  
o maior probabilidade de ter atribuições 

benignas  
o comportamento menos agressivo dos 

pares e mais autocontrolo  
 

9 Programa 
psicoeducacional 
para a redução da 
ansiedade social 

o competências 
sociais 

10 - 12 anos 
 

8 semanas (40 
min. 
semanalmente) 

Vassilopoulos 
et al. (2013) / 
Grécia 

Alunos (N= 40) Relatório do 
aluno 

Resultados mistos: 
o maior simpatia dos colegas 
o redução dos sintomas de ansiedade 

social 
o aumento das interpretações benignas  
o nenhuma redução na depressão  

 
10 Cantar o aumentar o sentido 

de si 
o aumentar a inclusão 

dos pares 
 

7 - 10 anos 1 ano letivo Welch et al. 
(2014) / 
Reino Unido 

Alunos (N= 6087) Relatório do 
aluno 
Observação 

 Impacto positivo: 
Conexão entre habilidade / técnica de 
cantar e  
o sentido de inclusão e integração social  
o maior sentido de si e de estar 

socialmente envolvido. 
 

11 Programa de Co-
existência Social 

o aumentar a inclusão 
dos pares 

o competências 
sociais e 
compreensão 

o estabelecer e 
manter amizades 

 

6 - 7 anos 
(com alunos 
com NAS) 

1 ano letivo Vasileiadis et 
al. (2018) / 
Grécia 

Alunos (N= 20) Relatório do 
aluno 
Observação 

 Impacto positivo: 
o aumento nas interações sociais dos 

alunos-alvo com os seus pares  
o mudanças positivas nas atitudes dos 

alunos da educação geral 
 

12 SSIS-CIP - Sistema 
de promoção das 
competências 
Sociais 

o competências 
sociais e 
compreensão 

3 - 18 anos 12 semanas 
(20-25 min. 
duas vezes por 
semana) 

DiPerna et al. 
(2017) / EUA 

Alunos (N= 696;  
GE = 341; GC = 
355) Professores 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 

Pequeno impacto positivo em: 
o competências sociais e comportamento 

dos alunos na sala de aula  
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(N= 59; GE = 29; 
GG = 30) 

Observação  o cooperação entre pares, empatia e 
colaboração em atividades sociais 

o abordagens de aprendizagem  
sem  impacto nas competências 
académicas 
 

13 Histórias sociais o competências 
sociais  

o aumentar a inclusão 
dos pares 
 

10 - 12 anos 
(apenas 
alunos com 
dificuldades 
de 
aprendizage
m) 

1 mês (duas 
vezes por 
semana) 

Kalyva e 
Agaliotis 
(2009) / 
Grécia 

Alunos (N= 63; 
GE = 31; GC = 32; 
N = 63 com LD 
alocado nos dois 
grupos)  
Professores (N= 
17) 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 
 

 Impacto positivo: 
o as crianças escolheram amplamente 

estratégias de resolução de conflitos 
positivas  

o crianças com dificuldades de 
aprendizagem foram classificadas como 
estando envolvidas num menor número 
de ocorrências de comportamentos 
sociais inapropriados  

14 Amigos especiais o mudar atitudes 
o aumentar a inclusão 

dos pares 
 

4 - 12 anos 
(com alunos 
com NAS) 

3 semanas (45 
min. duas vezes 
por semana) 

De Boer et al. 
(2014) / 
Holanda 

Alunos (N= 271; 
GE = 113; GC = 
158) 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 
(implementaçã
o) 

Resultados mistos: 
o atitudes positivas mais significativas na 

última medição 
o efeitos imediatos positivos nas atitudes 

dos alunos do jardim de infância, mas 
efeitos limitados nas atitudes dos alunos 
do ensino básico.  

o os rapazes do ensino básico têm atitudes 
significativamente mais negativas do que 
as raparigas. 
 

15 Stanford Harmony o competências 
sociais e 
compreensão 

o estabelecer e 
manter amizades 

3 - 12 anos 26 semanas (45 
min. 
semanalmente) 

Miller et al., 
(2017) / EUA 

Alunos (N= 627; 
GE = 368; GC = 
259) 
Professores (N= 
24; GE = 10; GC = 
14) 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 
 

Pequeno impacto positivo, mas: 
o comportamento agressivo 

significativamente inferior (no entanto, 
verificaram-se baixos níveis de 
comportamento agressivo nos grupos de 
controlo e experimental) 

o maior simpatia e aceitação por parte dos 
alunos 

o significativamente mais gosto pela escola 
o maior sentido de pertença e inclusão em 

sala de aula. 
o maiores realizações académicas  
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16 Passos para a vida o competências 
sociais e 
compreensão 

 

6 - 8 anos 
(e mais 
velhas) 

1 ano letivo 
(120 min. 
semanalmente) 

Kourmousi et 
al. (2018) / 
Grécia 

Alunos (N= 2439; 
GE = 1516; GC = 
923) 

Relatório do 
aluno 
Relatório do 
professor 

 Impacto positivo: 
o melhorias significativas na participação 

social, cooperação e competências em 
amizade (também no grupo de controlo), 

o melhoria na gestão das emoções, 
concentração da atenção e capacidade 
de controlar a agressividade verbal e 
física e a vitimização  
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4. Conclusão 
O principal objetivo deste relatório é providenciar uma visão geral dos programas existentes para 

promover a participação social dos alunos em contexto de educação inclusiva. Primeiro, é imperativo 

enfatizar que, em comparação com a enorme quantidade de estudos que analisaram a participação 

social dos alunos e fizeram o seu retrato, pouco esforço tem sido feito para melhorar a participação 

social. Enquanto que quase todos os estudos (ver, por exemplo, análises de De Bossaert et al., 2013; 

Koster et al., 2009; Schwab, 2018) sublinharam o facto de que, especialmente os alunos com NAS se 

encontram em risco de baixa participação social, poucos foram os estudos a implementar desenhos 

de intervenção ou que tentassem alterar a situação de “risco” de alunos específicos. Portanto, ainda 

existe uma lacuna na investigação no que respeita a identificar programas de intervenção baseados 

na evidência. Neste relatório importa referir que a maioria dos estudos que abordaram a participação 

social, não definiram (suficientemente) o seu entendimento de inclusão, tendo usado uma definição 

normativa.  

Sumariando os resultados da revisão de literatura, pode-se concluir que promover a 

participação social de alunos em idade escolar é uma tarefa desafiante que não pode ser realizada 

facilmente, com recurso a um único foco de intervenção. Os estudos descritos usaram abordagens 

diferentes (e.g., abordagens sociocognitivas, comportamentais ou de aprendizagem socio-

emocional) e encontraram efeitos/impactes em diferentes indicadores (como sub-componentes da 

participação social, atitudes dos alunos, comportamento dos alunos). A revisão mostrou que as 

atividades em que os alunos estão altamente envolvidos, constituem pilar fundamental da 

intervenção. Várias sessões, durante um longo período, podem ajudar os alunos a interiorizar os 

principais objetivos da intervenção, dado que necessitam de transferir o que aprenderam para a vida 

escolar diária (e também para atividades de tempo livre). Nesse contexto, parece essencial não focar 

a intervenção apenas em alunos-alvo específicos, mas na promoção do “WE” (sentimentos de nós, 

aprendizagem da comunidade, objetivos comuns, empoderamento do grupo) que parece ter 

resultados particularmente bem-sucedidos.  

Em resumo, não existe uma intervenção única que atenda a toda a complexidade de 

requisitos e que sirva como solução única. Neste alinhamento, para o atual projeto FRIEND-SHIP, o 

programa de intervenção deve ser uma caixa de ferramentas diferentes, que podem ser usadas 

flexivelmente para diferentes contextos (e.g., ensino básico ou secundário, foco na incapacidade ou 
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heterogeneidade). Para além disso, os programas que são implementados no quotidiano escolar 

parecem ser mais eficazes e por isso, contemplar os comportamentos dos professores no programa 

pode ser um elemento chave. Para efeitos estáveis a longo prazo, recomenda-se que o programa 

também inclua sessões de reforço, que podem ser usadas posteriormente com flexibilidade. Se 

possível, as vozes dos alunos também devem ser incluídas no processo de desenvolvimento do 

programa de intervenção (de Leeuw, de Boer, Beckmann, van Exel e Minnaert, 2019), pois algumas 

das intervenções descritas anteriormente foram descritas como morosas e pouco fáceis de usar - 

pelos professores e pelos alunos. Para além disso, é preciso ter em consideração o papel de outros 

membros importantes (por exemplo, pais e diretores da escola). 

Em relação à avaliação e implementação da intervenção, o registo de diferentes atividades e 

da sua frequência (e.g., na forma de um diário do professor) poderia ajudar a obter informações mais 

detalhadas sobre o que realmente acontece nas escolas. Os professores devem estar preparados no 

sentido de saber como conduzir a intervenção, mas também precisam de apoio durante a sua 

implementação. Portanto, é de grande importância, não apenas apresentar os materiais, mas 

também dar recomendações sobre como implementar a intervenção em sala de aula (e.g., através 

de um manual do professor). 

Em termos de avaliação, parece importante que diferentes perspetivas (por exemplo, vozes dos 

alunos, perceção dos facilitadores/profissionais, observações externas) sejam incluídas para obter 

um retrato mais amplo da situação. Por último, mas não menos importante, várias considerações 

éticas têm de ser claramente discutidas no projeto FRIEND-SHIP. A título de exemplo, é necessário 

considerar que uma intervenção pode também ter efeitos negativos (por exemplo, na 

estigmatização), e que podem existir alunos que não queiram ser um "aluno alvo" ou que não 

queiram participar na intervenção. Como as relações sociais são baseadas em decisões voluntárias - 

os direitos dos alunos têm de ser sempre reconhecidos.  
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6. Abreviaturas  
 

NAS Necessidades adicionais de suporte 
PEA Perturbação do Espectro do Autismo 
PHDA Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção 
GC  Grupo de controlo 
GE Grupo experimental 
II Incapacidade Intelectual 
DA Dificuldades de aprendizagem 
  

 
 

 

 


