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2. Introdução 
 

As atitudes negativas constituem um obstáculo fundamental à aplicação efetiva da educação 
inclusiva. Para apoiar uma mudança na mentalidade e abordagem dos principais decisores no 
campo da educação, este capítulo refletirá e ajudará a compreender, a superar os medos e 
estigma ligados à educação inclusiva. 

A conquista da educação inclusiva não pode ser encarada como um fenómeno isolado, mas só 
pode ser compreendida e realizada como parte de um processo complexo em que as atitudes 
das pessoas na sociedade devem mudar.  

Este capítulo apresentará quatro elementos diferentes de uma mudança de paradigma mais 
ampla, que visa trazer pessoas com deficiência intelectual para uma posição de cidadãos reais 
na nossa sociedade. 

3. A “abordagem socioecológica” 
 
O primeiro fator dinâmico que queremos referir neste processo complexo é chamado de 
"abordagem socioecológica" da deficiência intelectual. 

Esta abordagem começa a partir da ideia de que uma pessoa e um ambiente não existem 
independentemente um do outro. Essa ideia básica inspirou a Associação Americana de 
Deficiências Intelectual e de Desenvolvimento a introduzir um modelo multidimensional de 
funcionamento humano, como mostrado no seguinte esquema: (AAIDD, 2010, p. 14 [42]) 
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O quadro acima do funcionamento humano reconhece que o fenómeno da incapacidade 
intelectual envolve um envolvimento dinâmico e recíproco entre a capacidade intelectual, o 
comportamento adaptativo, a saúde, a participação, o contexto e os apoios individualizados. 

Este modelo oferece enormes oportunidades para fazer uma mudança de paradigma: ir de uma 
perspetiva sobre a deficiência intelectual como uma característica pessoal (a existência de um 
defeito dentro de uma pessoa) para a deficiência intelectual como um desajuste entre as 
capacidades da pessoa e os contextos em que a pessoa está inserida. (AAIDD, 2010, p. 13 [42]) 

Este modelo de Inteligência é visto como um conceito que ajuda a compreender e esclarecer 
por que os indivíduos diferem na sua capacidade de compreender ideias complexas, para se 
adaptar eficazmente aos seus ambientes, para aprender com a experiência, para se envolver em 
várias formas de raciocínio, e superar os obstáculos, pensando e comunicando. (AAIDD, 2010, 
p. 15 [42]) 

O comportamento adaptativo é entendido como um conjunto de competências sociais, práticas 
e conceptuais que foram aprendidas e realizadas na vida quotidiana das pessoas. Os pontos 
fortes e as limitações de uma pessoa nas competências adaptativas devem ser documentados 
no contexto de ambientes comuns típicos dos pares etários da pessoa e vinculados às 
necessidades individualizadas da pessoa apoiada. (AAIDD, 2010, p. 16 [42]) 

Para as pessoas com deficiência intelectual os efeitos da saúde e da saúde mental sobre o 
funcionamento variam de grandes facilitadores a grandes inibidores.  (AAIDD, 2010, p. 16 [42]) 

A participação refere-se a papéis e interações nas áreas de vida doméstica, trabalho, educação, 
lazer, atividades espirituais e culturais. A participação inclui papéis sociais válidos considerados 
normativos para um grupo etário específico. A participação é melhor refletida na observação 
direta do compromisso e no grau de envolvimento nas atividades quotidianas. (AAIDD, 2010, p. 
16 [42]) 

O contexto representa a perspetiva ecológica desse modelo. Refere-se ao cenário social 
imediato de uma pessoa, mas também ao bairro, à comunidade ou às organizações que educam 
e apoiam; e, finalmente, também os padrões gerais da cultura e da sociedade estão incluídos. 
(AAIDD, 2010, p. 17 [42]) 

Os apoios são recursos e estratégias que visam promover o desenvolvimento, a educação, os 
interesses e o bem-estar pessoal de uma pessoa. Há evidências claras de que o funcionamento 
humano é facilitado pela congruência entre os indivíduos e seus ambientes. Facilitar essa 
congruência implica a determinação do perfil e da intensidade do apoio necessário a uma 
determinada pessoa em relação a determinados contextos. (AAIDD, 2010, p. 18 [42]) 

Desta forma, o modelo ecológico posiciona-se como uma ponte entre um indivíduo e os seus 
talentos e as demandas de um ambiente. (Jim Thompson, 2016 [43]) 
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A compreensão da natureza multidimensional do funcionamento humano das pessoas com 
deficiência intelectual oferece muitas vantagens. Estes incluem  

- O modelo reconhece as complexidades biológicas e sociais associadas à incapacidade 
intelectual 

- O modelo oferece oportunidades para captar as características mais essenciais de 
uma pessoa 

- O modelo estabelece um quadro ecológico (pessoa x ambiente) para a provisão de 
suportes (AAIDD, 2010, p. 19 [42]) 

 
 

Destaques: 

- A abordagem sócio-ecológica começa com a ideia de que uma pessoa e um ambiente 
não existem independentemente um do outro. 

- O contexto em que um indivíduo está inserido é um componente vital desta 
abordagem. 

- O modelo ecológico posiciona a sustentação como uma ponte entre um indivíduo e 
os seus talentos e as demandas de um ambiente. 

- Este modelo oferece oportunidades para captar as características mais essenciais de 
uma pessoa. 

 

4. Qualidade de vida 
 

O quadro de Qualidade de Vida (QV) começa a partir de algumas premissas muito importantes 
(Verdugo et. al. 2005 [44]). Primeiro, a QV é importante para todas as pessoas e deve ser 
pensada da mesma forma para todas as pessoas, incluindo indivíduos com deficiência 
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intelectual. Em segundo lugar, é necessário medir a QV para entender o grau em que as pessoas 
experimentam uma vida de qualidade e bem-estar pessoal. Em terceiro lugar, a mensuração da 
QV reflete a mistura de dois significados da qualidade de vida: o que é comumente 
compreendido pelos seres humanos em todo o mundo e o que se valoriza pelos indivíduos ao 
viver as suas vidas dentro dos seus ambientes únicos. 

 

5. Desenho Universal para a Aprendizagem 
 

A maioria dos alunos com deficiência intelectual obtém apoio pessoal e acomodações razoáveis. 
Ao mesmo tempo - se quisermos permanecer dentro da lógica do quadro de um modelo sócio-
ecológico - devemos tentar encontrar formas de projetar novas abordagens para todos os alunos 
e adaptações para ambientes e sistemas como um contrapeso para a forma puramente 
individualizada de pensar e trabalhar. 

  ... O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) é promovido como uma filosofia, um 
quadro e um conjunto de princípios para projetar e fornecer abordagens flexíveis para ensinar e 
aprender que abordam a diversidade do aluno no contexto da sala de aula... (Capp, 2017, p. 791 
[45]) 

Os princípios subjacentes da DUA fornecem-nos diretrizes para projetar e implementar 
instruções de forma flexível que atenda às necessidades de diversos aprendizes, melhorando o 
processo de aprendizagem para todos os alunos. A filosofia da DUA baseia-se na ideia de que 
existem múltiplas formas de representar o conhecimento (princípio um), várias maneiras pelas 
quais os alunos podem demonstrar a sua compreensão (princípio dois) e múltiplas formas de 
envolver os alunos (princípio três). (Capp, 2017, p. 792 [45]) 

 
A DUA é representada principalmente através do seguinte esquema:  
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A DUA é definida pela literatura como uma forma de diferenciação pró-ativa, que contrasta 
com formas retrospetivas de ajustes. Dentro do paradigma tradicional de planeamento de 
aulas, um professor refere-se primeiro ao currículo; se um aluno não progride, então os ajustes 
retrospetivos são feitos. Dentro do paradigma DUA, o aluno é a principal preocupação. Como 
tal, é fundamentalmente sobre valorizar a diversidade. Defende-se que um professor de sala 
de aula primeiro pensa nas necessidades dos alunos dentro da sua sala de aula, em seguida, 
foca-se no currículo. Este processo facilita o sucesso de todos uma vez que o professor pro 
ativamente planeia para “os limites da curva de Gauss”, ao invés de esperar que os alunos 
falhem. (Capp, 2017, 793 [45]) 

É importante entender que trabalhar com os fundamentos do Desenho Universal para a 
Aprendizagem (DUA) e os direitos de obter "acomodações razoáveis" está em perfeita 
harmonia com o art.º 24 da UNCRPD. No ponto 2 do artigo podemos compreender a procura 
para combinar as acomodações individuais e adaptações (c) + (d) com as adaptações 
estruturais/ambientais necessárias (a) + (d): 

a) As pessoas com deficiência não são excluídas do sistema geral de ensino com base na 
deficiência e que as crianças com deficiência não são excluídas do ensino primário 
gratuito e obrigatório ou do ensino secundário, com base na deficiência;  

b) As pessoas com deficiência podem aceder a um ensino primário e secundário inclusivo, 
de qualidade e gratuito, em igualdade com as demais pessoas nas comunidades em 
que vivem;  

c) São providenciadas adaptações razoáveis em função das necessidades individuais;  
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d) As pessoas com deficiência recebem o apoio necessário, dentro do sistema geral de 
ensino, para facilitar a sua educação efetiva;  

e) São fornecidas medidas de apoio individualizadas eficazes em ambientes que se 
centrem nos fundamentos da DUA, bem como nos direitos de beneficiar de 
acomodações razoáveis, são fundamentais para o cumprimento do art.º 24 da 
UNCRPD, de forma a maximizam o desenvolvimento académico e social, consistentes 
com o objetivo de plena inclusão.  

 

Destaques 

- O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) promove um conjunto de 
princípios para projetar e fornecer abordagens flexíveis para o ensino e a 
aprendizagem, direcionadas para a diversidade do aluno no contexto da sala de 
aula. 

- As diretrizes da DUA sublinham a necessidade de oportunidades de aprendizagem 
para fornecer vários meios de representação, ação e expressão e envolvimento. 

- Trabalhar com os fundamentos da DUA, bem como os direitos de obter 
"acomodações razoáveis" é fundamental para a realização do art.º 24 da UNCRPD. 

 

6. Práticas baseadas em evidências ligadas à 
educação inclusiva 

 
A educação inclusiva baseia-se num quadro de direitos humanos. Em alguns países os cidadãos 
desconfiam se (especialmente para crianças com deficiência intelectual) a escola regular é a 
melhor opção. 

 
Em vez de iniciar uma discussão interminável sobre "o que é melhor" com base em princípios 
ideológicos, cada vez mais académicos tentam construir uma perspetiva positiva, trazendo "a 
evidência baseada na prática" como modo de pensar sobre as boas práticas para o campo da 
inclusiva educação. (Nelson and Campbell, 2017 [46]) 

 
As evidências discutidas acima podem estar situadas em dois níveis diferentes: um nível de 
prática (procurando os melhores métodos de ensino para trabalhar com um grupo estudantil 
diversificado) e um nível de sistema (tentando obter evidências sobre os resultados de certas 
formas de organização escolar). Iremos debater os dois. 

 
Evidências sobre os métodos de ensino que podem ser usados na prática foram recolhidos por 
David Mitchell, que reuniu (2014 [47]) 27 estratégias disponíveis para um professor ou uma 
equipe escolar. No seu livro as seguintes estratégias são discutidas e ilustradas com a evidência 
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necessária da pesquisa. Para uma primeira introdução a este livro: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/.  

Cada capítulo fornece estratégias baseadas em evidências dos mais recentes estudos de 
campo, com o objetivo de facilitar a aprendizagem de alta qualidade e os resultados sociais 
para todos os alunos nas escolas. Os tópicos dos capítulos incluem, Envolvimento e apoio dos 
pais, Revisão e prática, Produtos de Apoio, Qualidade do ambiente físico interno, Clima de sala 
de aula e Estratégias para toda a escola. Para ver todos os capítulos na versão completa: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-
9780415623230/students.php 

A pesquisa sobre os possíveis efeitos da educação inclusiva é escassa e inconclusiva até agora. 
Poderíamos reunir alguns exemplos de revisões de pesquisa das primeiras tentativas de ligação 
entre a ideologia e as evidências empíricas. 

1. Agência Europeia para as necessidades especiais e educação inclusiva, 2018. Evidência 
da ligação entre educação inclusiva e inclusão social: uma revisão da literatura. (S. 
Symeonidou, ed.). Odense, Dinamarca [48] 

No que diz respeito à educação, conclui (p.14) que a pesquisa indica que:  

- A educação inclusiva aumenta as oportunidades para interações entre pares e para 
amizades estreitas entre alunos com e sem deficiências; 

- Para que as interações sociais e amizades tenham lugar em ambientes inclusivos, deve 
ser dada a devida consideração a vários elementos que promovem a participação dos 
alunos (ou seja, acesso, colaboração, reconhecimento e aceitação); 

- Os alunos com deficiência educados em ambientes inclusivos podem apresentar melhor 
desempenho académico e social do que os alunos educados em ambientes 
segregadores; 

- Frequentar e receber apoio dentro de ambientes de educação inclusiva aumenta a 
probabilidade de se inscrever no ensino superior. 
 

2. Hehir, T., Grindal, T. Et. al. (2016). Um resumo das evidências da educação inclusiva [49] 
(p.26) … Neste relatório, analisamos evidências de mais de 280 estudos de pesquisa 
realizados em 25 países. Encontramos evidências consistentes de que os ambientes 
educativos inclusivos — aqueles em que as crianças com deficiências são educadas ao 
lado dos seus pares sem deficiência — podem conferir benefícios substanciais a curto e 
longo prazo para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Esta questão tem 
sido estudada de diferentes perspetivas com diferentes populações de estudantes. A 
magnitude dos benefícios da educação inclusiva pode variar de um estudo para outro, 
mas a esmagadora maioria relata benefícios significativos para os alunos que são 
educados ao lado dos seus pares sem deficiência ou, no pior dos casos, não mostram 
diferenças entre alunos incluídos e não incluídos.  

A evidência da pesquisa também sugere que, na maioria dos casos, ser educado ao lado de um 
aluno com deficiência não leva a consequências negativas para estudantes sem deficiência. De 
facto, pesquisas sobre escolas inclusivas efetivas indicam que a inclusão pode ter benefícios 

https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/students.php
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/students.php
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positivos importantes para todos os alunos. Estas escolas inclusivas descobriram que a inclusão 
não é apenas sobre a localização de estudantes com e sem deficiência nas mesmas salas de aula. 
Efetivamente, a inclusão de um aluno com deficiência requer professores e administradores 
escolares para desenvolver uma melhor compreensão dos pontos fortes e necessidades 
individuais de cada aluno, não apenas dos alunos com deficiências. Os professores nas salas de 
aula inclusivas não podem simplesmente direcionar o currículo para o estudante médio. Isso 
significa fornecer aos alunos várias maneiras de interagir com o material de sala de aula, várias 
representações de conceitos curriculares e vários meios para que os alunos expressem o que 
aprenderam. Esta forma de planeamento com base no DUA tanto beneficia os alunos com e sem 
deficiências. 

No entanto, apesar desta evidência, os alunos com deficiências continuam a enfrentar desafios 
no acesso à educação de alta qualidade. Os juízos de longa data sobre as capacidades das 
crianças com deficiência intelectual, física, sensorial e de aprendizagem, por gerações, levaram 
os educadores a negar a estes estudantes acesso à escolarização formal. Mesmo em países onde 
as leis garantem os direitos à educação desses alunos, as opções educacionais são por vezes 
limitadas, e os serviços são prestados através de programas separados que segregam estudantes 
com e sem deficiência. 

 As evidências apresentadas neste documento fornecem uma mensagem clara de que a inclusão 
deve ser a norma para alunos com deficiência.  

3. Camila Brorup Dyssegaard & Michael Sogaard Larsen (2013). Evidências sobre a 
inclusão. Clearinghouse dinamarquês para pesquisa educacional. [50] 

O resultado da síntese (p. 45), sugere que é possível incluir alunos com necessidades especiais 
na escola regular e que a inclusão pode ter um efeito positivo sobre todo o desenvolvimento 
escolar e social dos alunos. Com base nos resultados do estudo apresentado, geralmente 
podemos resumir que a inclusão bem-sucedida requer instrução/treino dos professores com 
iniciativas de intervenção que visam os alunos com necessidades especiais, o acesso a pessoas 
e recursos que podem supervisionar e oferecer apoio direto durante o ensino e o conhecimento 
de métodos de ensino baseados em evidências e iniciativas de intervenção que visam os alunos 
com necessidades especiais. 

4. Foi organizada uma meta-revisão e é reportada no seguinte artigo: Aster Van Mieghem, 
Karine Verschueren, Katja Petry & Elke Struyf (2018) Uma análise da investigação sobre 
educação inclusiva: uma pesquisa sistemática e uma meta-revisão, International Journal 
of Inclusive Education,  DOI: 10.1080/13603116.2018.1482012 [51] 

Na página 10-11 podemos encontrar cinco temas diferentes que já foram investigados em 
estudos de revisão tentando conectar educação inclusiva com evidências de projetos de 
pesquisa.  

Cinco temas principais foram retirados das revisões selecionadas, quatro são sobre aspetos 
substantivos da implementação de EI: (1) atitudes em relação EI; (2) desenvolvimento 
profissional dos professores em EI; (3) práticas que melhoram a EI e (4) participação de alunos 
com NEE. 
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Os resultados relativos ao primeiro tema principal mostram que, em geral, as atitudes dos 
professores em relação à EI são bastante negativas, em contraste com as atitudes dos pais e dos 
pares (Bates et al. 2015 [52]; de Boer, Pijl, and Minnaert 2010 [53], 2011 [54], 2012 [55]). Os 
professores, no entanto, desempenham um papel fundamental na implementação da EI, por 
isso é vital influenciar positivamente as suas atitudes. Atitudes positivas de professores, pais e 
estudantes tipicamente em desenvolvimento estão relacionadas com o seu conhecimento de 
deficiências e a sua experiência com a EI (de Boer, Pijl, and Minnaert 2010 [53], 2011 [54], 2012 
[55]; Qi and Ha 2012 [56]). Professores, pais e estudantes, tipicamente em desenvolvimento, 
são menos positivos para crianças com problemas comportamentais e comprometimento 
cognitivo severo, com crianças com deficiências físicas e deficiências sensoriais (de Boer, Pijl, 
and Minnaert 2010 [53], 2011 [54], 2012 [55]; Qi and Ha 2012 [56]).   

O desenvolvimento profissional dos professores, o segundo o tema principal, é mais eficaz se 
ele se concentrar nas necessidades específicas do aluno ou deficiências, em vez de na EI em 
geral (Kurniawati et al. 2014 [57]). Os programas de formação que consideram as preocupações 
específicas dos professores e o seu contexto de ensino são os mais úteis para incentivar a 
mudança na prática dos professores (Kurniawati et al. 2014 [57]; Roberts and Simpson 2016 
[58]; Qi and Ha 2012 [56]).  

O terceiro tema principal é o apoio adicional aos professores e o apoio entre pares para 
estudantes com NEE que são dois tipos de prática que melhoram a EI, e que podem ser 
fornecidos por outros professores (coadjuvação) ou assistentes de ensino (Fluijt, Bakker, and 
Struyf 2016 [59]; Giangreco, Suter, and Doyle 2010 [60]; Qi and Ha 2012 [56]). Este apoio 
adicional visa ajudar os professores a criarem mais oportunidades para instruir diretamente os 
alunos com NEE e concentrar-se mais diretamente nos seus objetivos de aprendizagem (Fluijt, 
Bakker, and Struyf 2016 [59]; Giangreco, Suter, and Doyle 2010 [60]). As práticas de apoio entre 
pares (aprendizagem cooperativa, tutoria por pares) aumentam as competências sociais dos 
estudantes com perturbações emocionais e comportamentais e melhoraram a compreensão de 
leitura e as competências fonológicas dos alunos com dificuldades na leitura e/ou aprendizagem 
(Kaya, Blake, and Chan 2015 [61]; Reichrath, de Witte, and Winkens 2010 [62]; Watkins et al. 
2015 [63]).  

O quarto tema principal, a participação dos estudantes, centra-se na participação social e 
académica dos alunos com NEE no âmbito da educação convencional. A participação social 
refere-se à presença de contactos sociais positivos e mútuos ou interação, aceitação e amizade 
entre estudantes e os seus pares com NEE (Bossaert et al. 2013 [64]; Koster et al. 2009 [65]). Em 
geral, os alunos estão abertos a amizades com os seus pares com NEE, mas as barreiras (por 
exemplo, as funções de "cuidador") devem ser consideradas (Bates et al. 2015 [52]; Qi and Ha 
2012 [56]). As turmas mistas com uma minoria de estudantes com NEE e um número maior de 
pares tipicamente em desenvolvimento, promove relacionamentos positivos (Parker et al. 2015 
[66]; Pijl, Skaalvik, and Skaalvik 2010 [67]). Além disso, dentro das revisões selecionadas, houve 
notavelmente poucos resultados relatados sobre a participação académica dos alunos em 
relação à sua participação social. No entanto, as maiores conquistas dos estudantes com NEE 
em relação às competências académicas e vocacionais têm sido descritas (De Vroey, Struyf, and 
Petry 2016 [68]).  
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O tema final reflete os aspetos metodológicos sobre a pesquisa de EI. Argumenta-se que uma 
definição operacional de EI deve ser incluída em cada estudo por causa da ambiguidade do 
conceito (Göransson and Nilholm 2014 [69]). Além disso, aspetos para melhorar o impacto 
prático da pesquisa sobre EI (por exemplo, responsividade) devem ser considerados na 
realização de pesquisas em EI (Grima-Farrell, Bain, and McDonagh 2011 [70]). 

Destaques 

- Práticas baseadas em evidências fornecem estratégias baseadas em evidências das 
experiências mais recentes no campo da educação inclusiva. 

- As evidências discutidas podem estar situadas em dois níveis diferentes: um nível de 
prática e um nível de sistema. 

- A pesquisa atual está a construir uma ideologia com evidências empíricas. 
 

7. Conclusões 
 

A educação inclusiva faz parte de um processo complexo que envolve a mudança de atitudes 
em relação à deficiência e à inclusão.  Neste capítulo, fornecemos três elementos diferentes de 
uma mudança de paradigma mais ampla, que visa trazer pessoas com uma deficiência 
(intelectual) para uma posição de cidadãos reais na nossa sociedade. Estes três elementos 
incluem a adoção da abordagem socio-ecológica, que introduz um modelo multidimensional de 
funcionamento humano; Desenho Universal para a Aprendizagem, que promove a diferenciação 
pró-ativa e práticas baseadas em evidências. 

 

8. Resumo 
 

- As atitudes negativas constituem um obstáculo fundamental à aplicação efetiva da 
educação inclusiva. 

- O modelo socio-ecológico oferece oportunidades para captar as características mais 
essenciais de uma pessoa. 

- O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) promove um conjunto de princípios 
para projetar e fornecer abordagens flexíveis para o ensino e a aprendizagem, 
direcionadas para a diversidade do aluno no contexto da sala de aula. 
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