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

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. 

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

O primeiro fator dinâmico que queremos referir 
neste processo complexo é chamado de “aborda-
gem socioecológica” da deficiência intelectual.

Esta abordagem começa a partir da ideia de que 
uma pessoa e um ambiente não existem indepen-
dentemente um do outro. 

A educação inclusiva faz parte de um processo 
complexo que envolve a mudança de atitudes em 
relação à deficiência e à inclusão.  Existem três 
elementos diferentes de uma mudança de para-
digma 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 multidimen-
sional de funcionamento humano; Desenho Uni-
versal para a Aprendizagem (DUA), que promove 
a diferenciação pró-ativa e práticas baseadas em 
evidências e 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.

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 de-
feito dentro de uma pessoa) para a deficiência in-
telectual 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 con-
ceito 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 for-
mas de raciocínio, e superar os obstáculos, pen-
sando e comunicando. (AAIDD, 2010, p. 15 [42])

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 exigências de um ambiente. Este modelo ofe-
rece oportunidades para captar as características 
mais essenciais de uma pessoa.

O quadro de Qualidade de Vida (QV) começa a 
partir de algumas premissas muito importantes 
(Verdugo et. al. 2005 [44]). Primeiro, a QV é impor-
tante para todas as pessoas e deve ser pensada 
da mesma forma para todas as pessoas, incluindo 
indivíduos com deficiência intelectual. Em segun-
do 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 lu-
gar, a mensuração da QV reflete a mistura de dois 
significados da qualidade de vida: o que é comu-
mente 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.

A maioria dos alunos com deficiência intelectual 
obtém apoio pessoal e acomodações razoáveis. 
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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 individuali-
zada de pensar e trabalhar.

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 oportunida-
des de aprendizagem para fornecer vários meios 
de representação, ação e expressão e envolvi-
mento. Trabalhar com os fundamentos da DUA, 
bem como os direitos de obter “acomodações ra-
zoáveis” é fundamental para a realização do art.º 
24 da UNCRPD.

A educação inclusiva baseia-se num quadro de 
direitos humanos. Em alguns países os cidadãos 
desconfiam (especialmente para crianças com de-
ficiência intelectual) se a escola regular é a melhor 
opção. Em vez de iniciar uma discussão interminá-
vel sobre “o que é melhor” com base em princípios 
ideológicos, cada vez mais académicos tentam 
construir uma perspetiva positiva, trazendo “a evi-
dência baseada na prática” como modo de pensar 
sobre as boas práticas para o campo da inclusiva 
educação. (Nelson and Campbell, 2017 [46])

A educação inclusiva aumenta as oportunidades 
para interações entre pares e para amizades es-
treitas 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, cola-
boração, reconhecimento e aceitação). Os alunos 
com deficiência educados em ambientes inclusi-
vos podem apresentar melhor desempenho aca-
démico 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 ensi-
no superior.

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 educa-
dores a negar a estes estudantes acesso à esco-
larização 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.


