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A educação inclusiva é definida pela igualdade de 
oportunidades oferecida a cada pessoa, tendo 
esta as mesmas possibilidades de usufruir de uma 
educação de alta qualidade sem discriminação. 
Num sistema de educação inclusiva, o enquadra-
mento altera-se para se adaptar às necessidades 
individuais do aluno, através de um modelo de 
diferenciação pedagógica com atitudes e estra-
tégias que incluam todos os alunos em todas as 
atividades, independentemente de suas necessi-
dades de apoio.

Uma sala de aula inclusiva é aquela que oferece 
um ambiente de suporte para todos os alunos, 
incluindo aqueles com dificuldades de aprendiza-
gem, construindo um ambiente de aprendizagem 
mais sensível e compreensivo.

Inclusão também significa respeitar o outro inde-
pendentemente da sua origem e/ou cultura. As-
sim, ao ensinar aos alunos esta importância do 
respeito, podemos criar um ambiente muito mais 
tolerante e compreensivo, não apenas na sala de 
aula e no ambiente escolar, mas na sociedade em 
geral.

Uma escola ou sala de aula inclusivas só podem 
ser bem-sucedidas quando todos os alunos sen-
tem que são realmente parte da comunidade 
escolar. Isso só pode acontecer através de uma 
discussão aberta e honesta sobre as diferenças, 
compreendendo e respeitando as pessoas inde-
pendentemente das suas competências e/ou ori-
gens. Um ambiente inclusivo é aquele em que to-
dos se sentem valorizados e que fazem parte de 
algo.

Ao longo das últimas décadas, a investigação su-
gere que todos os alunos, com e sem dificuldades 
de aprendizagem, beneficiem de uma educação 
inclusiva. Para os alunos com deficiência intelec-
tual, esses benefícios incluem o pleno usufruto 
dos seus direitos humanos; serem capazes de 
desenvolver a sua personalidade, capacidades e 
criatividade no seu potencial máximo; melhorar a 
comunicação e competências sociais, bem como 
criar relações de amizade. Mais tempo em salas 
de aula regulares está também relacionado com 
menos ausências e diminuição de referências por 
comportamentos disruptivos.

As salas de aula inclusivas têm revelado atitudes 
mais positivas em relação à diversidade, por par-
te dos alunos sem dificuldades de aprendizagem. 
Participar, ao lado de alunos com necessidades 
educativas especiais, pode provocar impacto mui-
to positivo nas atitudes e crenças sociais sobre a 
deficiência.

A investigação sugere que a presença de alunos 
com diferentes estilos e necessidades de aprendi-
zagem, também oferece a todos os alunos novos 
tipos de oportunidades de aprendizagem. Um de-
les é que os alunos poderão tornar-se tutores dos 
seus pares. Ao apoiar os seus pares no processo 
de aprendizagem, também os alunos podem me-
lhorar o seu próprio desempenho. Além disso, à 
medida que os professores têm em maior con-
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sideração as diversas necessidades de aprendi-
zagem dos seus alunos, fornecem instruções em 
variadas formas de ensino (envolvendo estímulos 
visuais, auditivos e cinestésicos variados), diferen-
ciando a pedagogia, trazendo benefícios para to-
dos os alunos (Dell’ Anna, Pellegrini & Ianes, 2019).

A implementação da educação inclusiva exige que 
os professores reconsiderem a sua prática docen-
te, sendo que muitos não se sentem competentes 
com as novas práticas, assim sendo, o desenvol-
vimento profissional deve apoiar os professores, 
promovendo boas práticas. 

O suporte pelos pares é uma estratégia que envol-
ve a colocação de alunos em duplas pedagógicas, 
ou de pequenos grupos, para participar em ativi-
dades de aprendizagem que apoiam o processo 
de ensino académico e de competências sociais. 
Esta abordagem pedagógica não requer pessoal 
adicional ou financiamento extra. Trata-se de uma 
metodologia baseada em investigação que produz 
resultados positivos relativamente ao desempe-
nho do aluno e a um sentimento de pertença ao 
longo do tempo. O apoio pelos pares fornece aos 
professores uma ferramenta de aprendizagem 
para aprimorar o processo de ensino para alunos 
com e sem deficiências. (de Boera, Pijla, Minnaer-
ta, 2012).

O envolvimento das famílias e das comunidades 
locais é essencial para alcançar uma educação 
de qualidade para todos. A maioria dos pais quer 
que os seus filhos sejam acolhidos no mundo real 
e que tenham acesso a recursos que necessitam 
e merecem, bem como total respeito, tal como 
é dado às crianças sem necessidades educativas 
especiais. As famílias e a comunidade envolvente 
devem desempenhar um papel ativo na promo-
ção da educação inclusiva, ajudando e cooperan-
do com os agentes educativos no planeamento e 
disponibilizando recursos e adaptações necessá-

rias para a formação dos seus pares. Quando as 
famílias se envolvem na educação dos seus filhos, 
os alunos conseguem mais, ficam na escola mais 
tempo e envolvem-se na escola mais eficazmente.

Pais e professores que trabalham em conjunto 
são o melhor suporte para as crianças com neces-
sidades educativas especiais. Em conjunto, estes 
podem garantir que as crianças adquiram as com-
petências e capacidades necessárias para uma 
vida mais autónoma e independente possível.

A construção de salas de aula inclusivas começa 
pela compreensão das diversas necessidades que 
os alunos possam ter.

Colocar as necessidades emocionais de um aluno 
em primeiro lugar, é importante pois sem se sen-
tir seguro e compreendido, nenhuma estratégia 
educativa será eficiente. Ao construir relações de 
qualidade na sala de aula, os alunos vão sentir-se 
confortáveis o suficiente para se dirigirem a um 
professor e partilharem o que estão a pensar e 
sentir, sem necessidade de esperar por uma opor-
tunidade para o fazer.

Os alunos querem sentir-se valorizados e sen-
tirem-se parte de uma comunidade educativa 
maior. Ao ser criado um vínculo entre professor e 
alunos, é fornecida uma estrutura educativa sóli-
da para o sucesso, e a aprendizagem real e eficaz 
terá lugar.


