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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a 
entenderem como se pode formar e apoiar os professores para ensinarem em ambientes inclusivos, e quais 
são as abordagens de ensino e de aprendizagem mais adequadas. 

Nesta brochura será explicado: 

•  O perfil dos professores inclusivos. 

•  As diferentes perspectivas das necessidades educativas especiais. 

•  As abordagens de ensino para as crianças com deficiência nas escolas do ensino geral. 

•  Os modelos de formação de professores para trabalhar em ambientes inclusivos. 

•  As estratégias de apoio e de formação dos professores que já trabalham em ambientes inclusivos. 

Para obter informação sobre os seguintes temas relacionados, consultar os outros módulos da presente série: 

 

1. Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF 

2. Definição e Classificação da Deficiência 

3. Legislação e Políticas da Educação Inclusiva 

4. Recolha de dados para a Deficiência na Criança 

5. Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola 

6. SGIE e a Criança com Deficiência 

7. Parcerias, Advocacia e Comunicação para a Mudança Social 

8. Financiar a Educação Inclusiva 

9. Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos 

10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Ambiente Físico, Informação e Comunicação 

11. Acesso à escola e ao Ambiente de Aprendizagem II – Desenho Universal para a Aprendizagem 

12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos e Centrados na Criança (presente brochura) 

13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva 

14. Planificação, Monitorização e Avaliação 

 

Cada secção inicia com o resumo dos pontos chave. Os endereços eletrónicos incluídos nas caixas de actividades 

permitem aceder a sítios da Internet com vídeos e estudos de caso para aprofundar o seu conhecimento sobre o 

assunto. As perguntas nas caixas de actividades ajudarão a associar os materiais a esta brochura. No fim de cada 

secção, encontra-se uma caixa com perguntas de reflexão. Estas perguntas ajudam a reflectir criticamente sobre 

o conteúdo da presente brochura e a colocar-se dentro do contexto. Incentiva-se que discuta as actividades e as  
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perguntas de reflexão juntamente com os seus colegas e parceiros. Da brochura constam caixas com sugestões 

de leitura adicional, ou kits de ferramentas que ajudarão a implementar as ideias principais. 

Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase "Webinar 
12 – Brochura Técnica Auxiliar" no topo de cada página e será direccionado para o Índice. 

Para aceder ao webinar auxiliar, 
basta digitalizar o código QR.  
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DPO/OPD Disabled People Organisation / Organização de Pessoas com Deficiência 

NGO/ONG Non-Governmental Organization / Organização Não Governamental 

UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
UNICEF United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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Os professores são fundamentais na leccionação de qualidade para todas as crianças. Os professores dedicam
-se a garantir o direito à educação para todas as crianças, a nível mundial. Embora muitos deles trabalhem em 
condições difíceis (turmas grandes, infraestruturas inadequadas, falta de materiais pedagógicos e didácticos 
básicos, absentismo elevado, políticas e currículos inflexíveis, baixos salários, etc.) fazem-no com afinco para 
acomodar todos os alunos nas suas escolas1. Apesar dos esforços dos decisores políticos, dos directores e dos 
professores, muitas crianças ainda não têm professores devidamente formados e apoiados para satisfazerem 
as suas necessidades. A UNESCO estima que sejam necessários mais de 1,6 milhões de professores a nível 
mundial para se proporcionar o ensino primário universal até 20152. Existe o risco real de que ao se aumentar o 
número de professores dentro de um prazo muito curto, sob a pressão, se diminua a qualidade da sua 
formação. A educação inclusiva pode ser considerada um luxo, ou como responsabilidade de especialistas3, 
mas é fundamental para garantir que todas as crianças tenham acesso a educação de qualidade4. Professores 
bem formados, apoiados e motivados têm impacto nas matrículas, na participação e na realização de todas as 
crianças e, especialmente, das crianças com deficiência que necessitam de incentivo e de apoio extra para 
terem acesso e permanecerem na escola5. 

Na Brochura 1, Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF, define-se 

educação inclusiva como o: “processo de abordagem e de resposta às diferentes necessidades de todos os 

alunos através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da 

exclusão na e da educação. Ela envolve mudanças e alterações nos conteúdos, abordagens, estruturas e 

estratégias, com a visão comum de abranger todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção que é 

responsabilidade do Estado educar todas as crianças”. 

Portanto, a educação inclusiva é um processo dinâmico que requer apoio contínuo e desenvolvimento 

profissional dos professores. A educação inclusiva não termina com as adaptações dentro da sala de aula. É 

uma reflexão contínua e a autoavaliação de toda a comunidade escolar sobre as barreiras que as crianças 

enfrentam no acesso a uma educação de qualidade e sobre como remover essas barreiras. 

Na presente brochura será incentivado a reflectir sobre várias questões fundamentais relacionadas com o 

ensino em ambientes inclusivos. É convidado a discutir as questões com os seus colegas e parceiros locais e a 

tentar colocá-las dentro do seu contexto específico. As perguntas e as actividades em cada secção ajudarão a 

reflectir e a analisar mais aprofundadamente sobre como as necessidades da educação especial são 

conceptualizadas, como os professores respondem à diversidade nas salas de aula e como os professores são 

formados e apoiados no seu contexto. Cada secção inclui um endereço eletrónico de leitura adicional. As 

questões-chave são: 

•  O que significa ser um professor inclusivo? 

•  O que são necessidades educativas especiais? 

•  As crianças com deficiência requerem técnicas e estratégias de ensino diferentes? 

•  Como se podem formar os professores para trabalhar em ambientes inclusivos? 

•  Como se podem apoiar os professores que já trabalham em ambientes inclusivos? 
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Pontos Chave: 

•  A educação inclusiva é responsabilidade de todos os professores. 

•  Não existe um conjunto fixo de competências e de conhecimentos que os professores devem ter para 

serem capazes de ensinar em turmas inclusivas. 

•  A educação inclusiva requer reflexão contínua por parte dos professores sobre como as crianças da sua 

turma aprendem e participam na aula, na escola e na comunidade, e sobre como considerar um conjunto 

variado de necessidades das crianças quando se ensina nas escolas do ensino geral. 

•  Os valores e as atitudes inclusivas são fundamentais. Os professores que acreditam que é sua 

responsabilidade ensinar todas as crianças são os professores, em geral, mais eficazes. 

Nas próximas secções serão detalhados conceitos problemáticos, tais como: ‘necessidades educativas especiais’ 

e ‘pedagogia especial para crianças com deficiência’. Os professores terão nas suas aulas crianças com várias 

necessidades, habilidades e interesses. Na abordagem inclusiva, em vez de se rotular determinados grupos de 

crianças como ‘especiais’, que exigem professores ou centros especializados para as educar, os professores são 

responsáveis pela aprendizagem e bem-estar de todos os alunos das suas turmas. Todos os professores devem 

ser professores inclusivos. 

Conforme se explica na Introdução, a educação inclusiva é um processo dinâmico. Portanto, não é possível 

apresentar um modelo com um conjunto de capacidades fixas e de conhecimentos que todos os professores 

devem ter, para poderem ensinar em ambientes inclusivos. Por exemplo, num determinado ano pode haver uma 

criança com incapacidade visual na turma e o professor deve ser capaz de adaptar o seu método de ensino, 

conteúdos e materiais considerando as necessidades específicas das crianças com incapacidade visual. No ano 

seguinte, a criança com incapacidade visual transita, provavelmente, para o ano seguinte, e pode haver uma 

criança com dificuldades de aprendizagem na turma. O professor terá de adaptar o seu ensino de forma 

totalmente diferente. Em vez de se concentrar apenas em capacidades específicas e conhecimentos de 

estratégias de ensino, os professores devem desenvolver uma atitude reflexiva e valores inclusivos. Os 

professores devem acreditar que todas as crianças têm o direito de frequentar o ensino geral, analisar o seu 

ambiente na escola e na sala de aula e reflectir sobre como torná-los acessíveis e relevantes para todos os seus 

alunos. Devem fazer isso através de um processo contínuo, porque as comunidades, culturas, interesses, 

necessidades e capacidades das crianças e dos professores estão em constante evolução. Consequentemente, 

nas turmas inclusivas todas as crianças se sentem igualmente valorizadas. 

A Agência Europeia para o Desenvolvimento das Necessidades Educativas Especiais elaborou o perfil dos 

professores inclusivos6 com base em quatro valores fundamentais para professores inclusivos e um conjunto de 

competências relacionadas com cada valor fundamental. É reconhecido que os valores e as atitudes inclusivos na 

formação de professores são essenciais para formar professores inclusivos. As acções das escolas inclusivas (tais 

como adaptações no método de ensino, conteúdo e materiais) que não estão relacionados com valores 

inclusivos, tais como a igualdade, direitos, respeito pela diversidade e participação, etc., são menos sustentáveis e 

mais relacionadas com as instruções das autoridades superiores. As capacidades e os conhecimentos que os 

professores adquirem para ensinar em ambientes inclusivos devem, portanto, ser incluídos nos valores inclusivos 

para terem significado7. Professores que acreditam que é sua responsabilidade ensinar todas as crianças são, em 

geral, mais eficazes8. 
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Valor 1: Valorizar a diversidade dos alunos – a diferença entre os alunos é considerada como um recurso e uma 

vantagem para a educação. As áreas de competências dos professores são: 

•  Concepções de educação inclusiva. 

•  Visão do professor sobre as diferenças entre os alunos. 

Valor 2: Apoiar todos os alunos – os professores têm grandes expectativas quanto às realizações de todos os 

alunos. As áreas de competências dos professores são: 

•  Promover a aprendizagem académica, social, prática e emocional de todos os alunos. 

•  Abordagens de ensino eficazes em turmas heterogéneas. 

Valor 3: Trabalhar com os outros – colaboração e trabalho de equipa são abordagens essenciais para todos os 

professores. As áreas de competências dos professores são: 

•  Trabalhar com os pais e as famílias. 

•  Trabalhar com um conjunto de outros profissionais da educação. 

Valor 4: Desenvolvimento pessoal e profissional. As áreas de competências dos professores são: 

•  Professores como profissionais que reflectem. 

•  Formação inicial dos professores como base da aprendizagem e desenvolvimento profissional contínuo. 

Actividade 

Ver o vídeo da Laura e do Carlos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bp5dHoEk0_w 

Perguntas de Reflexão: 
•  O que os professores podem fazer para apoiar a aprendizagem da Laura e do Carlos? 

•  Em que medida os valores e as atitudes dos professores da Laura e do Carlos afectam o seu processo de 

aprendizagem? 

•  Na sua opinião, quais são os conhecimentos essenciais, as aptidões e as atitudes dos professores da Laura e 

do Carlos? 
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Para mais reflexão, ver subsecção do Capítulo IV- Conteúdo de Formação de Professores- sobre as 
componentes essenciais da formação de professores. 

Perguntas de reflexão 

•  No seu país, os valores fundamentais dos professores inclusivos são partilhados entre as principais partes 

interessadas (professores, pais, filhos, os decisores políticos, etc.)? 

•  Na sua opinião, quais são as principais atitudes, capacidades e conhecimentos dos professores inclusivos? 

•  São diferentes das atitudes, capacidades e conhecimentos que os professores devem ter em geral? 

•  Os professores do seu país recebem apoio suficiente para adquirirem as atitudes, capacidades e 

conhecimentos necessários para ensinarem em ambientes inclusivos? 

•  Se não, o que falta? O que deve mudar para se formarem melhor os professores para trabalharem em 

ambientes inclusivos? 

•  O que o UNICEF e outras agências ou parceiros poderão fazer para apoiar os professores e as partes 

interessadas a adopatarem as atitudes, capacidades e conhecimentos necessários para ensinar em 

ambientes inclusivos? 
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Para mais informação ir para: 

http://www.european-agency.org/news/teacher-education-for-inclusion-profile-of-inclusive-teachers 

Perguntas adicionais após a leitura do perfil dos professores inclusivos: 

•  O perfil do professor inclusivo ajusta-se ao seu contexto? 

• As competências mencionadas no perfil dos professores inclusivos são diferentes dos conhecimentos, 

capacidades e atitudes que qualquer professor deve ter? 

• Como é que a formação inicial e a formação em exercício dos professores do seu país já forma os 

professores para adquirirem as competências mencionadas no perfil? 

• Que componentes faltam na formação de professores no seu país? Como é que isso influencia a 

implementação da educação inclusiva? 

Actividade 

Faça um esboço com os seus colegas sobre o que acha que deve ser um professor inclusivo no seu contexto. 

Reflicta sobre os valores essenciais e as competências dos professores inclusivos. 

A seguir discuta sobre as formas de apoio ao desenvolvimento dos professores inclusivos através das 

actividades do UNICEF e dos parceiros. 
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Pontos Chave: 

•  Existem duas vias para a conceptualização das necessidades educativas das crianças com deficiência: 

•  A visão individual que coloca o ‘problema’ na criança com deficiência, o que leva a rotulá-la como sendo 

‘especial’. Isso é problemático por vários motivos: a rotulagem reduz as expectativas dos professores em 

relação às crianças com deficiência; os professores podem não se sentir responsáveis ou capazes de 

ensinar as crianças com deficiência; e perdem-se oportunidades para fazer mudanças no método de 

ensino e no ambiente da turma e da escola que beneficiariam todas as crianças. 

•  A visão curricular que problematiza o sistema educativo, em vez de problematizar a criança com 

deficiência. Baseia-se no pressuposto que todas as crianças podem ter dificuldades na escola e que estas 

dificuldades apontam as formas em que o ensino e a aprendizagem podem ser melhorados para todas as 

crianças. 

•  Nem todas as crianças com deficiência têm as mesmas necessidades de aprendizagem e não é possível 

identificar estratégias de ensino especial para crianças com deficiência que sejam significativamente 

diferentes das estratégias do ensino geral. 

•  Dado que não existem estratégias de ensino específicas para crianças com deficiência, os professores 

inclusivos usam e adaptam a pedagogia centrada na criança para atender às necessidades de todas as 

crianças. 

•  Os principais elementos da pedagogia centrada na criança são: facilitar vários métodos de aprendizagem; 

incentivar a aprendizagem conjunta; criar oportunidades de aprendizagem significativas; criar ambientes de 

aprendizagem atractivos e flexíveis; repensar as estratégias de avaliação; e mudar os papéis dos 

professores. 

 

Para responder a esta pergunta, é importante examinar, em primeiro lugar, os métodos que permitem que as 
crianças aprendam. Todas as crianças, sem excepção, podem aprender, mas a forma como aprendem nos 
diferentes momentos das suas vidas é que pode ser diferente, podendo ainda ser diferente para diferentes temas. 
Algumas crianças aprendem a ouvir o professor, enquanto que outras preferem fazer exercícios, utilizar recursos 
visuais ou discutir em grupo. Existem sete métodos de aprendizagem diferentes9: 
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Numa aula onde o professor utiliza apenas a memorização, repetindo o conteúdo do ensino várias vezes, a 

abordagem de ensino acomoda, provavelmente, apenas um pequeno grupo de alunos (os que preferem a 

aprendizagem oral). As outras crianças podem ter mais dificuldade em acompanhar as aulas. Isso não significa 

necessariamente que estas crianças tenham dificuldades de aprendizagem. 

Ver subsecção do Capítulo III Vários Métodos de Aprendizagem, para leitura adicional sobre como considerar 

diferentes métodos de aprendizagem ao planificar as aulas e as actividades de aprendizagem. 

Normalmente, nos vários países onde as crianças com deficiência têm dificuldade educativas, ‘o problema’ é 

localizado na criança, o que leva ao diagnóstico que a criança tem necessidades educativas especiais. A isso 

também se chamado visão individual do aluno10. As dificuldades de ensino definem-se com base nas 

características pessoais, tais como a deficiência da criança. Elas baseiam-se nos seguintes pressupostos: 

• O grupo de crianças é identificado como sendo especial ou diferente. 

• Estas crianças necessitam de ensino especial para responder aos seus problemas. 

• É melhor ensinar as crianças com problemas semelhantes em conjunto. 

• As outras crianças são normais e beneficiam dos tipos de escolaridade existentes. 
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A visão individual tem sido criticada por vários motivos11: 

•  Rotula ou divide as crianças por categorias como, por exemplo: ‘crianças com incapacidade visual’, o que 

pode diminuir as expectativas dos educadores em relação a estas crianças. A sobreprotecção dos 

professores pode levar à falta de desafios e de estímulos. Por exemplo, para evitar a pressão sobre as 

crianças com deficiência intelectual pode-se pedir para desenhar, enquanto que as outras crianças fazem 

exercícios de escrita. Isso pode ser aborrecido, estigmatizante e, finalmente, levar a criança ter muito pouco 

progresso educativo. 

•  Divide as crianças por categorias ou tipos, o que incentiva a ideia que estes grupos de crianças devem ser 

ensinado de forma ‘especial’ (ver mais sobre pedagogia especial na subsecção do Capítulo III- Existe 

Pedagogia Especial?), por diferentes tipos de professores ou mesmo em diferentes ambientes. Uma prática 

comum é, por exemplo, dar às crianças com deficiência tarefas extras ou trabalhos especiais para recuperar 

o atraso em relação ao resto da turma. As crianças são frequentemente separadas da turma para realizar 

estas tarefas especiais, enquanto as outras crianças têm intervalo, aulas de arte e de desporto. Isto não só 

isola as crianças com deficiência, mas também perdem actividades importantes para o desenvolvimento das 

suas capacidades sociais, ou outras capacidades importantes para o seu desenvolvimento geral. Acima de 

tudo, estigmatiza as crianças. Além disso, a presença de mais adultos para prestar apoio a cada criança 

dentro da turma pode ser uma barreira para a interacção entre a criança e o resto da turma, excepto se o 

adulto extra for considerado como meio para proporcionar maior flexibilidade ao ensino para todas as 

crianças. 

•  Devido ao enfoque dado às características pessoais (tais como QI, capacidade auditiva, etc.), os professores 

podem pensar que não é possível superar as dificuldades de aprendizagem da criança, ou que é trabalho de 

especialistas lidar com ela. 

•  A maior parte das crianças não se enquadra perfeitamente nas categorias e diferentes especialistas podem 

dar conselhos contraditórios para a mesma criança. 

•  Categorizar as crianças pode aumentar a ideia de que as crianças com deficiência precisam de recursos 

extras e diminuir a confiança dos professores, que podem pensar que as crianças com deficiência podem ser 

ensinadas apenas com esses recursos adicionais. 

•  Por causa do enfoque individual, não se questiona a comunidade escolar alargada, a organização da escola e 

o currículo. Pode-se perder a oportunidade de melhorar a escola para todas as crianças. 
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Diagrama da ‘Criança como problema’.12  
 

Mais recentemente, em vez de se problematizar a criança individualmente, problematiza-se o próprio sistema 

de educação. A isso por vezes chama-se visão curricular13. As dificuldades educativas são definidas com base 

nos serviços e nas actividades previstos para as crianças, e nas condições criadas na escola e na comunidade. 

Os principais pressupostos são: 

•  Qualquer criança pode ter dificuldades na escola, não apenas as crianças com deficiência. 

•  Estas dificuldades podem indicar formas de melhorar o ensino. 

•  Estas melhorias levam a melhores condições de aprendizagem para todas as crianças. 

•  Os professores devem receber apoio para desenvolverem a sua prática de modo a se tornarem mais 

inclusivos (em vez de se optar pelo especialista para lidar com as crianças com deficiência). 
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Diagrama do ‘Sistema de educação como problema’14. 

Perguntas de reflexão 

•  No seu país, como se definem conceitos tais como ‘deficiência’ e ‘necessidades especiais’? 

•  Como é que isso influencia as intervenções e os programas actuais, em relação às crianças com 

deficiência? 

•  As crianças com deficiência são incluídas em salas de aula normais ou são segregadas em escolas 

especiais? 

•  No seu país, qual é a eficácia do regime actual de inclusão das crianças com deficiência nas escolas? 

•  Como se pode melhorar o regime actual? 
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O termo ‘pedagogia’ é normalmente usado no âmbito da educação para referir ao ‘acto de ensinar juntamente 

com o seu respectivo discurso. É o que se precisa saber e as capacidades que se precisa comandar ’15. Os 

investigadores têm debatido se ensinar as crianças com deficiência exige abordagens de ensino específicas, ou 

se os professores podem usar as abordagens de ensino normal. 

Há duas posições principais neste debate16: 

•  A posição das diferenças únicas. 

Todos os alunos têm necessidades comuns e necessidades únicas. Em vez de assumirem que há uma 

pedagogia especial para crianças com deficiência, os professores utilizam a pedagogia centrada na criança 

para responder às necessidades de todos os alunos. Alguns chamam a isto pedagogia ‘amiga da criança’, 

para enfatizar que os professores nem sempre precisam responder às crianças individualmente, mas podem 

responder às suas necessidades comuns. 

•  A posição das diferenças gerais. 

Para além de necessidades comuns a todos os alunos e as necessidades individuais únicas, os alunos têm 

necessidades específicas do seu subgrupo. No entanto, as crianças não se enquadram perfeitamente nos 

subgrupos (que são frequentemente relacionados com a deficiência: por exemplo, crianças com várias 

deficiências). Os investigadores não foram capazes de identificar evidências que apoiem o argumento que 

todos os alunos de um subgrupo têm as mesmas necessidades. Do mesmo modo, não existe uma base clara 

de evidências que apoie o argumento que são necessárias estratégias de ensino específicas para os 

subgrupos que sejam significativamente diferentes das estratégias do ensino geral. 

O pressuposto que as crianças com deficiência têm necessidades especiais e que necessitam de metodologias 

de ensino específicas, pode levar os professores a pensarem que não são capazes, ou que não são 

responsáveis por ensinar todas as crianças das suas salas de aula. 

Os conceitos ‘continuum de abordagens de ensino’ com ‘níveis de alta intensidade’ e ‘níveis de baixa 

intensidade’ foram introduzidos para enfatizar que as abordagens de ensino que os professores usam nas suas 

salas de aula são as mesmas para todas as crianças. No entanto, para algumas crianças estas abordagens são 

utilizadas mais ou menos intensamente. 

Em geral, não se considera útil incentivar os professores a acreditar que existem abordagens de ensino 

especiais e diferentes necessárias para as crianças com deficiência. Os professores devem ser incentivados a 

incluir e a ensinar todas as crianças em turmas normais. 
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Perguntas de reflexão 

•  No seu país, como é que os professores respondem às crianças com deficiência nas turmas normais? 

•  Qual a eficácia dessas abordagens? 

•  Na sua opinião, quais são as barreiras que impedem os professores de pensar de forma diferente sobre a 

pedagogia? 

•  Como é que o UNICEF e outras agências podem apoiar este processo? 

 

Conforme explicado nas secções anteriores, os professores irão atender crianças com origens, capacidades, 

interesses e necessidades de aprendizagem muito diferentes nas suas escolas. Porque não existe pedagogia 

especial para ensinar as crianças com deficiência, os professores nos ambientes inclusivos usam a pedagogia 

centrada na criança para atender às necessidades de todas as crianças. No entanto, não é muito útil fazer uma 

divisão rígida entre educação centrada no professor e educação centrada na criança. Em muitas partes do 

mundo, a educação é muito tradicional (memorização) e em muitas culturas o respeito pelo professor é muito 

importante. Ao se implementar uma pedagogia centrada na criança, deve-se respeitar e considerar as 

condições e a cultura locais. É possível implementar elementos da pedagogia centrada na criança em 

ambientes mais tradicionais17. O ponto chave que se deve lembrar é que, para que os professores desenvolvam 

uma pedagogia mais inclusiva, devem frequentemente começar por mudar o seu comportamento na sala de 

aula: onde se colocam, como usam os recursos, a forma como falam e interagem com as crianças e a forma 

como avaliam a aprendizagem das crianças. Isso foi considerado no estudo de caso do Projecto de Educação 

Inclusiva de Laos na actividade de leitura adicional que se segue. 
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Actividade 

Leia o document em ingles: The Case Study ‘The Inclusive Lesson’ página 105 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/A_Quality_Education_For_All_LaoPDR.pdf 

Reflicta sobre as seguintes perguntas: 

• Como é que o professor mudou o seu comportamento de ensino, comparando com as abordagens de 

aprendizagem tradicionais de memorização? 

•  De que forma é que esse professor envolve todas as crianças na turma e apoia a sua aprendizagem? 

•  Ele é capaz de avaliar a aprendizagem das crianças da forma mais eficaz? 

Principais características das abordagens de aprendizagem centradas na criança: 

Algumas das abordagens utilizadas no estudo de caso são explicadas de forma mais detalhada na secção 

seguinte. 

 

Oportunidades de Aprendizagem Significativas 

Quando os alunos compreendem o objectivo das aulas e das actividades escolares ficam mais motivados. A 

ligação entre o que é e como é ensinado e a vida diária das crianças é importante. Isso só pode ser realizado se 

os professores empreenderem esforços para se relacionarem com os seus alunos, saberem o que é importante 

para eles e criarem um ambiente descontraído onde os alunos se sintam seguros para estabelecerem 

intercâmbio entre si e com o professor. Algumas ideias sobre como estabelecer essa relação são 18: 

•  Preparar as aulas com base nos conhecimentos e capacidades anteriores dos alunos. O professor deve 

conhecer os alunos muito bem e dar-lhes oportunidade de mostrar o que sabem e de dar contribuições 

importantes para as aulas. 

•  Usar experiências diárias das crianças como exemplos para explicar conceitos novos. Isso aumentará a 

relevância das aulas para as crianças. Os alunos podem ser incentivados a trazer coisas de casa e partilhar 

as suas histórias e experiências. Novamente, o professor deve estar muito consciente das circunstâncias da 

vida e da cultura dos alunos. 

•  Tornar a aprendizagem importante, dando oportunidades às crianças de praticar o que aprendem em 

situações diárias. 
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•  Relacionar o que as crianças aprendem numa disciplina com o que aprenderam noutra disciplina. Muitas 

disciplinas estão interligadas e é importante mostrar essa coerência. 

 

Várias Vias de Aprendizagem 

As crianças aprendem através de várias vias. A maior parte das crianças usa vias diferentes para aprender 

durante o seu processo de aprendizagem (ver subsecção do Capítulo III- As Necessidades Educativas das 

Crianças com Deficiência São Diferentes ou Especiais?). Os professores devem ser capazes de facilitar estas 

vias múltiplas de aprendizagem, usando abordagens de ensino diferentes para garantir que todas as crianças 

participem e aprendam em conjunto19. Os professores tornam-se ‘profissionais que reflectem’ com a pedagogia 

centrada na criança. Eles são incentivados a reflectir constantemente sobre: 

•  Quais as vias de aprendizagem em que as crianças da sua turma se sentem mais confortáveis. 

•  Por que motivos algumas crianças não progridem no mesmo ritmo que as outras. 

•  Se as estratégias e as técnicas a usar permitem que todas as crianças aprendam e realizem. 

•  Como fazer ajustamentos nos recursos, nas actividades e/ou no acesso para torná-los acessíveis para todos. 

•  A motivação e o envolvimento das crianças e como são influenciados pelos seus antecedentes e 

experiências específicos. 

•  Como os pressupostos ligados à cultura moldam a interacção com e entre as crianças, os outros professores 

e os pais. 

Dependendo de vários factores, tais como o tema da aula, as vias de aprendizagem específicas dos alunos, o 

contexto e as capacidades dos professores, etc., o professor usará várias abordagens de ensino, tais como: 

•  Dar oportunidades para explorar, apresentar, aprender e consolidar os conhecimentos. 

•  Dar liberdade às crianças de usar as suas capacidades de investigação e de resolução de problemas, e 

orientá-las para fazerem melhor uso dos seus talentos naturais. 

Muitos professores estão muito familiarizados com a memorização. Eles viveram frequentemente este tipo de 

ensino tradicional quando eram crianças e durante a formação inicial de professores. Os professores devem ser 

incentivados a dar oportunidades às crianças de explorar e experimentar (por exemplo, através de visitas de 

estudo e de jogos educativos), para facilitar as discussões em grupo e o trabalho de grupo, e usar uma grande 

variedade de material pedagógico e didáctico. Os princípios do ‘Desenho Universal da Aprendizagem’ podem 

ser usados para acomodar as diferentes necessidades e tipos de aprendizagem entre as crianças. Os princípios 

fundamentais do desenho universal da aprendizagem são20: 

•  Apresentar várias formas de representação. As crianças têm formas diferentes de perceber e de 

compreender a informação. As crianças com deficiência sensorial, com dificuldades de aprendizagem ou 

com antecedentes culturais diferentes, por exemplo, abordarão o conteúdo de forma diferente. Ao utilizar 

diferentes formas de representação, permite-se que todos os alunos estabeleçam ligações com e entre os 

conceitos. Ao utilizar diferentes formas de representação, melhora-se a qualidade da aprendizagem de todas 

as crianças. Os professores podem alternar entre informação visual e auditiva, personalizar as áreas de 

exposição, esclarecer os símbolos e o vocabulário, ilustrar através de vários media, destacar padrões, etc. 

•  Apresentar várias formas de acção e de expressão. As crianças expressam o que sabem de forma diferente. 

Por exemplo, as crianças com dificuldades na fala podem preferir expressar-se por escrito em vez de 

oralmente. As crianças usam diferentes estilos de expressão no seu processo de aprendizagem. Os  
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professores podem, por exemplo, usar dispositivos e ferramentas de assistência para comunicação 

alternativa, incentivar as crianças a explorar diferentes formas de comunicação e de expressão, e permitir que 

as crianças expressem o que aprenderam de diferentes formas (escrita, oral, desenho, etc.) em momentos 

diferentes. 

•  Apresentar várias formas de envolvimento. As crianças têm diferentes motivações para aprender. Algumas 
crianças envolvem-se pela novidade e espontaneidade, enquanto isso pode assustar outras que podem 
preferir a estrutura e a rotina. Algumas crianças preferem trabalhar individualmente, enquanto que outras 
gostam de trabalhar em grupo. Os professores podem oferecer escolha e autonomia, minimizar as ameaças 
e as distracções, facilitar a capacidade de enfrentar e de fazer autoavaliação e reflexão  

Ver também Brochura 11 para obter mais informação sobre Desenho Universal da Aprendizagem. 

Aprendizagem Conjunta 

Na aprendizagem conjunta, os alunos partilham responsabilidades e recursos no trabalho para alcançar 

objectivos comuns. O trabalho conjunto pode ser eficaz no aumento da compreensão das crianças dos 

conceitos e das atitudes positivas relacionados com o trabalho e com as relações entre si. Quando bem 

implementado, o trabalho em grupo permite que os professores passem mais tempo com os indivíduos e os 

pequenos grupos21. 

Existem muitas abordagens diferentes de aprendizagem conjunta e de trabalho em grupo. É importante que os 

professores saibam como dividir as crianças em grupos. Para garantir trabalho em grupo eficaz nas turmas 

inclusivas, especialmente no ensino de crianças com deficiência, o melhor é evitar grupos com base no nível de 

capacidade. Pôr todas as crianças com deficiência num grupo pode ser muito estigmatizante e dá às crianças 

poucas oportunidades de colaboração e de aprendizagem. A formação de grupos de crianças com vários 

antecedentes proporciona mais oportunidades de aprendizagem para todos22. 

Os professores devem criar um ambiente onde as crianças se sentem valorizadas e apoiadas para assumir 

riscos e contribuir. O trabalho em grupo deve ser planificado com cuidado para garantir que a actividade seja 

importante para todos, e os professores devem estar disponíveis durante as tarefas para prestar apoio quando 

necessário. As crianças necessitam de aprender e de praticar habilidades para que o trabalho em grupo seja 

bem-sucedido (entender a tarefa, dividir as tarefas e os recursos, revezar-se, valorizar as contribuições dos 

outros, apresentar ideias e escutar activamente, entre outros). 

Cada criança pode desempenhar um papel. Garantir que, por exemplo, os papéis sejam rotativos e que todos 

possam ser líder da equipa. Também é importante que as crianças com deficiência recebam papéis 

importantes e fundamentais no trabalho em grupo. Pode ser necessário, frequentemente, estabelecer regras 

básicas com as crianças antes de iniciarem o trabalho em grupo23. 

Para ser significativo, o trabalho em grupo deve ir para além de situações onde as crianças cumprem as tarefas 

individualmente e ajudam as outras quando necessário. As experiências de aprendizagem mais interessantes 

derivam de situações onde as crianças dependem umas das outras e têm de colaborar para realizar a tarefa. As 

diferentes formas de interdependência durante o trabalho em grupo são24: 

•  Interdependência do objectivo: o grupo tem um único objectivo. 

•  Interdependência da recompensa: todo o grupo recebe reconhecimento por alcançar o objectivo. 

•  Interdependência dos recursos: cada criança tem diferentes recursos (materiais e conhecimento) que devem 

ser combinados para se realizar a tarefa. 
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•  Interdependência do papel: cada criança tem um papel diferente que é necessário para realizar a tarefa 

(cronometrista, repórter, etc.). 

Ambientes de Aprendizagem Atractivos e Acessíveis 

O ambiente da turma e da escola pode apoiar a aprendizagem e o ensino centrado na criança. Os espaços de 

aprendizagem centrados na criança são bem-vindos para todas as crianças, são seguros para todas, permitem 

a participação equitativa de todos os alunos e dão enfoque à autodescoberta25. 

Embora seja importante criar espaços de aprendizagem atractivos e acessíveis para todos, esse não é o 

objectivo final, mas sim um meio para se implementar abordagens de aprendizagem centradas na criança 

onde se valoriza e aborda o direito de todas as crianças terem acesso a educação de qualidade. 

Algumas características de espaços de aprendizagem centrados na criança são as seguintes26: 

•  Espaço físico: garantir que todas as crianças possam circular livremente na turma e na escola, trabalhem 

individualmente e em grupo, e tenham acesso a recursos de aprendizagem, quando necessário. 

•  Cantos de aprendizagem: criar diferentes cantos de aprendizagem na sua sala onde as crianças possam 

aprender de forma independente ou em pequenos grupos, através da aprendizagem auto-dirigida. Em cada 

canto, existem recursos e instruções. Os cantos dão aos alunos a oportunidade de enriquecer o que 

aprenderam anteriormente, praticar novas habilidades e explorar novos conceitos. Os alunos podem 

participar na planificação, organização e gestão dos cantos de aprendizagem. Isto pode fortalecer a ligação 

entre a casa e a escola. 

•  Áreas de exposição: fazer um quadro de exposição na turma onde se pode apresentar o trabalho de (todas) 

as crianças e dar o feedback sobre as actividades. Mudar o quadro de exposição com frequência e usar como 

material didáctico. 

•  Biblioteca da turma: os livros são materiais didácticos muito eficazes que ajudam as crianças a aprender 

novos conceitos, a desenvolver a linguagem e a entender as mensagens. Os livros locais ou livros feitos 

pelas crianças podem ser tão eficazes como os livros infantis mais caros. 
 

Avaliação 

Os professores querem saber em diferentes pontos da aula, da semana, do prazo ou ano, o que os alunos 

aprenderam e como são capazes de aplicar os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. A avaliação da 

abordagem do ensino tradicional é geralmente sumativa. As crianças devem memorizar o conteúdo curricular, 

frequentemente extenso, e mostrar uma ou duas vezes por ano o que se lembram, durante testes escritos ou 

orais. Esta abordagem cria barreiras a muitas crianças. As crianças que têm dificuldades no processamento de 

grandes quantidades de conteúdo, que necessitam de mais tempo para responder às perguntas ou que lutam 

para apresentar o que aprenderam no texto escrito ou numa apresentação oral poderão reprovar nos testes, 

mesmo que tenham aprendido e ganho novas habilidades e conhecimento. 

Com a avaliação formativa contínua, utilizada nas turmas inclusivas e centradas na criança, todas as crianças 

têm a oportunidade de apresentar o que aprenderam de diferentes maneiras, de acordo com as suas diferentes 

vias de aprendizagem. As avaliações contínuas dão o feedback aos professores, que podem a qualquer 

momento ajustar as suas aulas para garantir que todas as crianças entendam o que se está a passar e 

aprendam como podem progredir. Ela ajuda a comunicar regularmente os pontos fortes e os pontos fracos aos 

pais, para que eles possam estar envolvidos no processo de aprendizagem dos seus filhos durante o ano 

lectivo. Nesta abordagem, a avaliação faz parte do processo educativo, promove a aprendizagem e orienta o 

ensino. É avaliação ‘para’ e ‘de’ aprendizagem27. 
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As técnicas de avaliação formativa podem incluir28: 

•  Realizar observações e manter o registo das mesmas, elaborando notas factuais sem julgamento das 

actividades das crianças. 

•  Elaborar perguntas abertas durante as actividades, para avaliar a capacidade das crianças de se expressarem 

oralmente e saber porque é que as crianças se comportam de uma determinada maneira. 

•  Realizar testes de avaliação para verificar o que as crianças já sabem e podem fazer, para dar oportunidades 

de aprendizagem significativas. 

•  Portfólios de avaliação. O portfólio inclui exemplos do trabalho da criança (exemplos escritos: ensaios, 

histórias e relatórios; e ilustrações: imagens, mapas, diagramas e fichas de matemática, etc.). Além disso, 

podem registar-se actividades não curriculares das crianças, tais como assumir a responsabilidade de uma 

comissão da sala de aula. Os portfólios representam o que a criança aprendeu e como aprendeu. Elas 

concentram-se nas realizações e não nos fracassos. A criança pode ser incluída na avaliação através de 

portfólios através de, por exemplo, decidir o que registar no portfólio. O portfólio pode ser utilizado para 

avaliar o progresso da criança ao longo de um determinado período (em vez de comparar com os resultados 

das outras crianças). O portfólio serve de base de discussão com as crianças e com os seus pais sobre o seu 

progresso na aprendizagem. 

•  Histórias de aprendizagem: este tipo de avaliação narrativa inclui documentação escrita e fotos da 

aprendizagem da criança. Não se concentra nos erros nem nos pontos fracos. Reconhece que a 

aprendizagem ocorre através da interacção única da criança com o mundo. Em geral, os pais e as crianças 

são envolvidos na documentação da aprendizagem da criança. 

•  Questionários, listas de verificação, testes de sala de aula, revistas de aprendizagem, conferências, etc. 

O feedback é parte fundamental da avaliação formativa. Ele motiva as crianças, informa-as sobre a qualidade 

do seu trabalho e mostra-lhes como podem melhorar. Mas os professores devem ter cuidado com a forma 

como avaliam as crianças e lhes dão o feedback, especialmente nas turmas inclusivas. Frequentemente, não se 

fazem perguntas directas às crianças com dificuldades de aprendizagem durante a aula, de modo a não as 

embaraçar nem interromper o decurso da aula. Isso deixa as crianças com deficiência sem feedback durante 

longos períodos. Os professores devem encontrar formas de incluir todas as crianças na avaliação e no 

feedback. O feedback pode ser dado por professores, colegas, pais e pelas crianças.29 

Diferença entre avaliação sumativa e formativa30: 

Avaliação sumativa 
  

Avaliação formativa 
  

Avalia o desempenho da criança 
  

Avalia o progresso da criança 
  

No fim de um módulo ou do curso 
  

Durante o curso ou módulo 
  

Faz a avaliação final sobre o que a criança alcançou 
  

Dá oportunidade de melhorar o processo de 
aprendizagem 
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Actividade 

Veja este vídeo com exemplos de estratégias de avaliação formativa: 
https://www.youtube.com/watch?v=ab4hbIsOonU 

Perguntas de Reflexão: 
•  Como se reflectem os princípios fundamentais da educação centrada na criança nestas estratégias de 

avaliação formativa? 

•  No vídeo, como é que o uso da avaliação formativa melhora a qualidade da educação? 

•  Porque é que a avaliação formativa dá mais oportunidades para às crianças com deficiência de mostrarem 

o que aprenderem do que a avaliação sumativa? 

Mudança nos Papéis dos Professores 

Em ambientes educativos mais tradicionais, o professor tem um papel claro: ele transmite informação às 

crianças. Ao implementar uma abordagem mais centrada na criança na sala de aula, o papel do professor 

muda. O professor já não tem um papel fixo, mas adapta-se à situação. Alguns papéis possíveis dos 

professores nas aulas centradas na criança incluem31: 

•  Facilitador: proporciona oportunidades de aprendizagem adequadas e incentiva as crianças a contribuírem 

com ideias de forma construtiva. 

•  Gestor: planifica e orienta as discussões para garantir que todas as crianças possam contribuir. 

•  Assistente: assiste as crianças enquanto trabalham individualmente, em grupo e quando brincam. Isso ajuda 

a compreendê-las melhor e a criar melhores actividades de aprendizagem. 

•  Aluno: reflecte sobre as aulas e sobre as vias para as tornar mais significativas no futuro. 

Desenvolver Culturas Inclusivas 
 

A educação inclusiva é mais do que pôr as crianças com deficiência nas escolas do ensino geral; é mais do que 
fazer adaptações na sala de aula; e é mesmo mais do que mudar a pedagogia. As escolas inclusivas partilham 
a cultura de inclusão que afecta a forma como: a escola funciona; são elaboradas e implementadas as políticas; 
são resolvidos os problemas; são apoiados os professores; e são envolvidas as comunidades32. 
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As características comuns das culturas das escolas inclusivas são33: 

•  Considerar as diferenças entre alunos e funcionários como recursos. 

•  Características organizacionais que apoiam a formação de equipa entre o pessoal. 

•  Um tipo de interacção e de resolução conjunta de problemas entre os funcionários e as crianças. 

•  Uma atitude de reflexão que leva a mudanças nos programas e nas estratégias entre os funcionários da 

escola. 

•  Liderança partilhada e distribuída entre os líderes formais e os funcionários. 

•  Disposição de lutar para manter as práticas inclusivas. 

•  Entendimento da natureza sociopolítica da inclusão. 

•  O uso de linguagem e de símbolos para comunicar ideias e difundir os compromissos na escola e na 

comunidade. 

•  Enfoque nos alunos, em vez de no conteúdo, na planificação das actividades pedagógicas e didácticas. 

•  Um compromisso crenças e firmes na educação inclusiva. 

 

Estratégias de desenvolvimento de culturas inclusivas nas escolas34: 

 

•  Transferir as políticas de educação inclusiva nacionais para as políticas de base da escola35. Estas políticas de 

base da escola devem incluir o compromisso com a não discriminação e com a inclusão, bem como a 

elaboração do quadro da escola, das autoavaliações da escola e dos planos de desenvolvimento da escola 

centrados na criança. 

 

•  Garantir que essas políticas estejam reflectidas em todos os aspectos da vida da escola: no ensino na sala de 

aula e nas relações, nas reuniões de escola e nas reuniões da direcção, na supervisão dos professores, nas 

visitas de estudo, no comportamento no pátio de recreio, na distribuição orçamental e nas interfaces com a 

comunidade local ou com o público em geral. 

 

•  Envolver as associações de professores, direcções de escola, associações de pais e de professores, e outros 

grupos de apoio à escola que funcionam com programas para melhorar o seu entendimento e conhecimento 

sobre a deficiência. 

 

•  Acabar com a segregação nas escolas: 

•  Garantido o compromisso com o ensino inclusivo na sala de aula. 

•  Elaborando políticas municipais de ambientes inclusivos na sala de aula e envolvendo escolas, professores, 

funcionários municipais, directores de escola, pais e crianças, bem como outras partes interessadas. 

•  Prestando apoio às crianças com deficiência que estão nas turmas do ensino geral. 

•  Monitorizando as escolas regularmente, para garantir que não ocorra segregação formal ou informalmente. 

A monitorização deve envolver os pais das crianças com deficiência, para que os sistemas sejam 

transparentes e responsáveis perante eles e seus filhos. 
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Perguntas de reflexão 

•  De que forma as principais características da abordagem da educação centrada na criança podem ajudar 

os professores a prepararem as aulas que acomodam as necessidades de todos os alunos com 

deficiência? 

•  Quais são as características da educação centrada na criança utilizadas no seu país? 

•  De que apoio e formação necessitam os professores do seu país para implementar a pedagogia centrada 

na criança? 
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Para mais informação consultar: 

Frequentemente, os professores acham útil conhecer novas ideias que apoiem na alteração das suas aulas 
e dos ambientes da escola para atender às necessidades das crianças com deficiência. Isso tranquiliza-os 

porque o ensino das crianças com deficiência nas salas de aula normais não requer conhecimentos, 
capacidades e materiais complexos e especializados. Reafirma que eles são capazes de ensinar as crianças 
com deficiência, usando abordagens de ensino e de aprendizagem centrados na criança. Essas ideias 
podem ser encontradas nos seguintes recursos: 

•  Toolkit for creating inclusive, learner-friendly environments, http://www.unescobkk.org/ education/

inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ 

•  Manual for child-friendly schools: http://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_ 

Schools_Manual_EN_040809.pdf 

•  Teacher guide to understand and respond to children’s needs in the classroom: http://unesdoc. 

unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf 

•  Strategies for teachers in inclusive classes: http://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/building-inclusive-

classrooms/inclusive-teaching-strategies.html 

Perguntas adicionais após a leitura dos recursos: 
•  Como é que estes guias de ensino das crianças com deficiência melhoram a qualidade do ensino e da 

aprendizagem de todas as crianças? 

•  Algumas das estratégias são caras ou complexas de implementar no seu contexto? Porquê?  

•  Que estratégias são de baixo custo? Quais são fáceis de implementar nas escolas normais no seu 

contexto? 

•  Quais são as estratégias onde os professores necessitam de apoio extra? Onde podem encontrar esse 

apoio no seu país? 

•  Qual é a flexibilidade que o currículo e os procedimentos de avaliação têm, de modo a permitir fazer 

ajustamentos quando necessário? 
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Pontos Chave: 

•  A maneira como a educação inclusiva é definida influencia a formação de professores. Nos países onde 

as políticas sobre a deficiência se baseiam no modelo clínico, a formação de professores tende a 

concentrar-se na identificação das crianças com deficiência e nas implicações da deficiência nas 

capacidades e estratégias de aprendizagem para ensinar as crianças com deficiência, em vez de se 

concentrarem nos valores subjacentes e na pedagogia centrada na criança, que poderá reduzir a 

necessidade de se fazerem ajustamentos especiais para as crianças com deficiência. 

•  A abordagem integrada, na qual os formandos aprendem algo sobre educação inclusiva em todas as 

componentes da sua formação, é mais eficaz na formação de professores para trabalharem em 

ambientes inclusivos do que os módulos separados (opcionais) sobre educação inclusiva. 

•  Os professores devem entender plenamente a pedagogia inclusiva e seus os valores fundamentais. Eles 

devem também adquirir um entendimento básico sobre os diferentes grupos de incapacidade e como 

fazer ajustamentos para garantir que as crianças com deficiência possam participar no ensino normal 

com base em princípios inclusivos. 

•  O ideal é os formadores terem experiência prática em educação inclusiva, e o modelo de pedagogia 

centrada na criança e na autorreflexão na sua abordagem de ensino. 

•  Os formados devem praticar em escolas inclusivas de sucesso, onde poderão aprender com professores 

inclusivos experientes que podem moldar uma prática eficaz. 

•  As pessoas com deficiência devem participar na formação de professores. 

A formação normal de professores não dá, frequentemente, confiança, capacidades e conhecimentos aos 
professores que deles necessitam para apoiar a aprendizagem das crianças com deficiência nas turmas 
normais. A falta de apoio aos professores, para possam atender às necessidades de todos os alunos, é um dos 
principais motivos porque tantas crianças com deficiência não frequentam a escola, a abandonam 
precocemente ou são excluídas da aprendizagem na escola. Os professores necessitam de formação inicial 
adequada, apoio em exercício e desenvolvimento profissional contínuo em educação inclusiva36. Os professores 
formados em educação inclusiva são capazes de reconhecer e valorizar a diversidade dos alunos e são mais 
positivos na inclusão das crianças com deficiência nas escolas normais37. 
 

Existem muitas e variadas definições de educação inclusiva. O entendimento do que é a educação inclusiva não 

só é diferente de país para país, mas também varia muito da política para a prática, dentro do mesmo país. É 

importante reflectir sobre como a educação inclusiva é entendida na formação de professores, uma vez que ela 

influencia a sua implementação. 

A maior parte das convenções internacionais, acordos e objectivos sobre a educação inclusiva baseiam-se no 
modelo social de deficiência (Ver Brochura 3, Legislação e Políticas da Educação Inclusiva para mais 
informação sobre a abordagem baseada em direitos para a educação inclusiva). Mesmo nos países onde as 
políticas nacionais de educação inclusiva se baseiam nessas convenções internacionais, usando o modelo 
social da deficiência, a formação de professores sobre a educação inclusiva ainda se baseia frequentemente no  
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modelo clínico de deficiência. A formação de professores inclusivos está muito preocupada com a consciência 

sobre as necessidades especiais, a identificação das crianças com deficiência, a implicação da deficiência nas 

capacidades de aprendizagem das crianças e as estratégias de ensino para as crianças com deficiência, em vez 

de se preocupar com a filosofia geral e os valores subjacentes38. O modelo clínico e o enfoque dos ‘problemas’ 

na criança são considerados como discriminatórios e levam à segregação ou a tentativas de ‘normalizar’ as 

crianças com deficiência (educação integrada). O domínio persistente do modelo clínico da deficiência na 

formação de professores abranda, ou impede  mesmo, a implementação plena da educação inclusiva. 

O ideal será os decisores políticos e os formadores entenderem que39: 

•  A educação inclusiva é um processo de abordagem e de resposta à diversidade das necessidades de todos 

os alunos através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades e da 

redução da exclusão na e da educação (para leitura adicional sobre a definição de educação inclusiva, ver 

Brochura 1). 

•  A educação inclusiva é um processo dinâmico que requer apoio contínuo e desenvolvimento profissional dos 

professores. É uma reflexão e autoavaliação contínuas da comunidade escolar, sobre barreiras que as 

crianças podem enfrentar no acesso à educação de qualidade e sobre como remover essas barreiras. 

•  A educação inclusiva é transversal a todos os aspectos da educação (elaboração do currículo e do material, 

avaliação, infraestrutura da escola, recolha de dados sobre a da educação e gestão da informação, etc.). Não 

é um projecto separado, mas uma filosofia subjacente a todo o sistema educativo. A educação inclusiva deve 

ser considerada como responsabilidade de todas as partes interessadas na educação e não apenas dos 

professores especiais ou especialistas. 

•  Os decisores políticos, formadores e professores devem adoptar valores e práticas que apoiem todos os 

alunos e ter capacidade e conhecimento para atender às necessidades específicas das crianças com 

deficiência. 

•  A educação inclusiva está associada a outros sectores como, por exemplo, o sector da saúde, do 

saneamento, dos transportes e o judicial. Esta abordagem intersectorial é especialmente importante nos 

primeiros anos de escolaridade. 

•  É necessário assumir compromissos 

explícitos para formar e recrutar 

professores com deficiência.  

•  A formação e o desenvolvimento 

profissional dos professores são 

processos contínuos que requerem 

investimento e plano financeiro claros. 

29 



Webinar 12 – Brochura Técnica Auxiliar 

Perguntas de reflexão 

•  Como é que as políticas de educação do seu país definem educação inclusiva? 

•  Isso reflecte-se na formação de professores? 

•  Como é que a formação de professores no seu país facilita ou dificulta a implementação da educação 

inclusiva? 

 

Existem duas abordagens de formação de professores para ensinarem em ambientes inclusivos: 

•  Módulos separados. 

•  Abordagem integrada. 

Em vários países, os formandos aprendem algo sobre educação inclusiva através de módulos ou unidades 
separadas. Estes módulos, chamados frequentemente ‘necessidades educativas especiais’, são frequentemente 

opcionais e com tempo limitado. Como estes módulos não são obrigatórias para todos os alunos, muitos 

perdem a oportunidade de se formar para ensinar em ambientes inclusivos. Além disso, os módulos especiais 

podem dar a impressão que a educação inclusiva é diferente da educação ‘normal’ e que não é 

responsabilidade dos professores. Reforçam a ideia que a educação inclusiva requer conhecimentos especiais. 

No modelo integrado ou permeado, a educação inclusiva faz parte da formação dos professores e é reforçada 

em cada componente da formação inicial e da formação em exercício de professores. É mais provável que os 

professores desenvolvam valores e atitudes inclusivos e se sentam responsáveis por todas as crianças através 

da abordagem integrada40. É amplamente aceite que o uso da pedagogia centrada na criança e a acomodação 

das necessidades das crianças com deficiência nas turmas normais beneficiam todas as crianças. Apresentar a 

educação inclusiva a todos os formandos através de cursos obrigatórios melhora, portanto, a qualidade da 

educação para todas as crianças41. 
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Perguntas de reflexão 

•  Como é que a formação inicial de professores está organizada no seu país? 

•  Como é que isso facilita ou dificulta a implementação da educação inclusiva?  

 

Tem havido muita discussão sobre que conhecimentos, capacidades e atitudes os professores devem ter para 

poderem ensinar em ambientes inclusivos. 

Muitos cursos de formação em educação Inclusiva colocam o problema na criança. Muitos esforços são 

empreendidos para ensinar sobre as diferentes incapacidades, causas clínicas das incapacidades, identificação 

das crianças com deficiência e ajustamentos especiais a fazer ao ensinar crianças com deficiência. 

Frequentemente presta-se pouca atenção aos factores ambientais que criam barreiras à educação das crianças 

com deficiência e, em geral, à pedagogia centrada na criança, o que poderá reduzir a necessidade de se 

fazerem ajustamentos especiais para as crianças com deficiência. Esta abordagem baseada no modelo clínico 

da deficiência leva, frequentemente, a modelos de apoio individual na prática. Os planos educativos individuais 

são estabelecidos com objectivos de aprendizagem individuais e com os ajustamentos a fazer. O ambiente de 

aprendizagem e de ensino como um todo não é questionado. Perdem-se oportunidades para fazer mudanças 

estruturais e melhorar a qualidade da educação para todas as crianças. 

Por outro lado, abordagens amplas que formam professores em pedagogia centrada na criança, em escolas 

centradas na criança e na educação para todos tendem a ignorar as crianças com deficiência, podendo reforçar 

o equívoco que existe sobre a necessidade de abordagens pedagógicas especializadas. Os professores podem 

sentir-se sobrecarregados e duvidar que se podem ensinar crianças com deficiência em turmas normais. 

Muitos professores acreditam que podem apenas ensinar crianças com deficiência ligeira ou moderada, 

enquanto que as com deficiência mais grave ou complexa devem ir para escolas segregadas para crianças com 

deficiência. 

Os professores devem entender bem a pedagogia inclusiva, ser capazes de criar ambientes inclusivos e de 

obter valores inclusivos. Os professores devem também adquirir um entendimento básico sobre os diferentes 

grupos de incapacidade e sobre como fazer ajustamentos para garantir que as crianças com deficiência 

possam participar no ensino normal, baseado nos princípios da inclusão42. 
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Principais componentes da formação de professores inclusivos43: 

•  Identificar as necessidades de aprendizagem específicas das crianças e as barreiras na turma, escola e 

comunidade que podem ter impacto na presença, participação e realização das crianças. 

•  Formas inovadoras de apoiar a aprendizagem de todas as crianças e a sua participação em todas as 

actividades escolares e da comunidade. 

•  Como colaborar com colegas, pais e membros da comunidade. 

•  Onde encontrar apoio/recursos adicionais, quando necessário. 

A prática é parte essencial da formação de professores. Tanto formandos como estagiários necessitam de 
mais oportunidades para praticar as capacidades de ensino inclusivo e centrado na criança através do teatro, de 
aulas modelo e, especialmente, de assistência e prática em escolas inclusivas. 

Perguntas de reflexão 

•  No seu país, qual é o conteúdo essencial da formação inicial em educação inclusiva? 

•  Como é que este está relacionado com as definições de educação inclusiva nacionais e internacionais? 

•  Este conteúdo forma suficientemente os professores para ensinarem em ambientes inclusivos? 

Muitos professores manifestam necessidade de experimentar e praticar a pedagogia inclusiva e centrada na 

criança44. No entanto, a maior parte dos cursos de formação inicial de professores baseia-se em palestras, com 

enfoque no conhecimento, em vez de nas capacidades, nos valores e nas atitudes. Dão poucas ou nenhuma 

oportunidade para os alunos praticarem as suas capacidades nas escolas. 

Muitos formadores têm pouca experiência com métodos de ensino inovadores ou de ensino em ambientes 

inclusivos. Para eles, é difícil formar plenamente os formandos para trabalharem em escolas inclusivas. Os 

formadores devem ser apoiados para desenvolver capacidade de autocrítica, a fim de reflectir sobre as suas 

crenças, valores, cultura e atitudes em relação à inclusão e à deficiência. Eles devem ser modelos de ensino  
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inclusivo nas suas aulas. A autorreflexão é importante tanto para formadores como para formandos. O que os 
professores aprendem nos cursos de formação (teórica) de especialistas não é, frequentemente, aplicado na 
prática, excepto se os professores tiverem capacidade de reflectir mais profundamente sobre o conteúdo, para 
desenvolverem um entendimento mais amplo sobre os conceitos e sobre como os relacionar com o seu 
contexto específico.  

Perguntas de reflexão 

•  No seu país, quem são os formadores? 

•  Que tipo de experiência têm em educação inclusiva? 

•  Como é que isso influencia a formação de professores no seu país? 

•  A formação de professores no seu país apresenta um modelo com estratégias de ensino (centradas na 

criança) inovadoras para formandos? 

A formação de professores (tanto inicial como em exercício) deve ser concebida em colaboração com as várias 

partes interessadas. Porque, frequentemente, há falta de experiência prática em educação inclusiva e em 

trabalhar com crianças com deficiência, é importante que as pessoas com deficiência e as Organizações das 

Pessoas com Deficiência (OPD) estejam representadas. 

Algumas ideias sobre como envolver as pessoas com deficiência e/ou as OPD na formação de professores45: 

•  Envolver as pessoas com deficiência nas discussões políticas sobre estratégias de educação, formação de 

professores e desenvolvimento curricular, etc. 

•  Empreender esforços para formar e contratar professores (educadores) com deficiência. 

•  Incluir oradores convidados de diferentes grupos de partes interessadas (entre os quais estão as pessoas 

com deficiência) na formação de professores. 
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•  Dar oportunidade aos formandos de praticarem em escolas inclusivas ou em instalações/eventos com 

pessoas com deficiência. 

•  Permitir que as pessoas com deficiência sejam envolvidas na gestão da escola, nas comissões de pais e/ou 

da comunidade. 

Perguntas de reflexão 

•  No seu país, as pessoas com deficiência são envolvidas na formação de professores? 

•  No seu país, quão acessível é a formação de professores para as pessoas com deficiência? 

•  No seu país, que barreiras enfrentam as pessoas com deficiência para ser professor (educador)? 

Para mais informação consultar: 

•  Revisão da literatura sobre formação de professores para crianças com deficiência: http://

www.eenet.org.uk/resources/docs/Teacher_education_for_children_disabilities_litreview.pdf 

•  Kit de ferramentas para advocacia sobre formacao de inclusiva de professores 

 http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/article/promoting-inclusiveteacher-

education/ 
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Pontos Chave: 

•  Os modelos de formação com base na escola são mais eficazes do que os modelos de formação em 

cascata para apoiar a ideia que todos os professores são responsáveis pela aprendizagem de todas as 

crianças. O modelo de formação com base na escola cria oportunidades de experiências de 

aprendizagem práticas e de trabalho. 

•  A aprendizagem de acção e a prática de reflexão apoiam todas as actividades de desenvolvimento do 

professor bem-sucedidas. Os professores devem de ser capazes de fazer ligações claras entre as novas 

teorias e ideias que estão a ser introduzidas e dar tempo, espaço e apoio para começar a introduzir estas 

na sua prática na sala de aula. Também devem de ser capazes de discutir e partilhar as suas experiências 

com tutores e colegas, a fim de consolidar a sua aprendizagem. 

•  O desenvolvimento do professor é um esforço contínuo e deve ser acompanhado de dotação orçamental 

e de elaboração de políticas para garantir que os professores possam realmente implementar o que 

aprenderam. 

•  A formação de professores em exercício deve ser coerente com a formação inicial de professores e com 

as políticas e estratégias nacionais de educação. 

•  Os professores necessitam de apoio prático para implementar a educação inclusiva. Este pode ser 

prestado através da criação de comunidades de prática entre professores em exercícios, do apoio e da 

formação de pares, do envolvimento dos pais e da comunidade, do apoio de criança para criança, de 

professores especializados e de centros de recursos. 

•  Prestar apoio adicional na sala de aula (professores especialistas, voluntários, pais, etc.) pode ser eficaz, 

mas necessita de ser pensado com cuidado. Os professores ou voluntários de apoio podem aumentar o 

estigma em relação às crianças com deficiência, que se podem tornar dependentes dos ajudantes e 

sentirem menos necessidade de interagir com os seus pares. Além disso, pode mascarar as dificuldades 

que as crianças com deficiência enfrentam no seu processo de aprendizagem e reduzir as oportunidades 

de os professores fazerem ajustamentos que beneficiem todas as crianças. 

 

Os professores necessitam de desenvolvimento profissional contínuo e de alta qualidade em educação 

inclusiva. Em muitos países, a formação em exercício de professores sobre a educação inclusiva é feita por 

ONG ou por programas financiados por doadores. O modelo em cascata é uma abordagem muito popular 

nestes programas. No modelo em cascata, o grupo principal de professores é formado para formar outros 

professores que, por sua vez, podem formar outros professores. O modelo em cascata tem potencial para 

abranger um grande grupo de professores num curto espaço de tempo, com recursos relativamente limitados. 

Esta abordagem tem sido fortemente criticada nos últimos anos, com a justificação de não ter tido impacto na 

mudança de comportamento dos professores na sala de aula. O sucesso do modelo em cascata depende 

muito da capacidade de formação do grupo principal de professores. A mensagem chave da formação original 

pode-se perder durante o processo. Os professores que formam os seus colegas não têm, com frequência, 

conhecimentos e experiência suficientemente profundos para responder às perguntas e dar exemplos da vida 

real. A formação em cascata ignora, frequentemente, princípios fundamentais da aprendizagem profissional46. 
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As estratégias para aumentar a eficácia dos cursos de formação em cascata são as seguintes47: 

•  Os grupos principais de professores devem receber materiais e planos de aula detalhados. 

•  Desenvolvimento profissional contínuo do grupo principal de professores. 

•  Apoio e aconselhamento com base na escola para transmitir conhecimentos e capacidades para a prática 

diária na escola. 

•  Tutoria dos professores sem experiência, realizada por colegas ou especialistas com experiência prática em 

educação inclusiva. 

•  Apoio de pares entre professores, através do qual podem partilhar experiências na implementação da 

educação inclusiva. 

•  Monitorização central do processo de formação e visitas de acompanhamento regulares. 

O modelo de formação com base na escola é uma alternativa ao modelo em cascata. Nesta abordagem, a 

formação é prestada na escola para todas as partes interessadas. Ela apoia a ideia de que os professores são 

responsáveis pela aprendizagem de todas as crianças e que os mesmos valores inclusivos devem ser 

partilhados por toda a comunidade escolar. O modelo de formação com base na escola cria oportunidades 

para experiências de aprendizagem práticas e de trabalho. Os formadores podem relacionar o conteúdo da 

formação com o contexto específico da escola e as novas capacidades podem ser imediatamente praticadas 

com o apoio de especialistas. É importante conceber planos de desenvolvimento escolar e de monitorização 

pós-formação para aumentar a sustentabilidade dos cursos de formação com base na escola. Várias escolas 

podem ser formadas em grupo quando necessário. Isso cria oportunidades para o intercâmbio de ideias e de 

experiências entre colegas, bem como visitas de estudo locais. Em contextos com recursos limitados ou onde 

os professores estão espalhados geograficamente, o ensino à distância pode ser uma opção. 

Além das opções de formação mais formal, existem outras abordagens para desenvolver as capacidades e as 

atitudes dos professores. Estas são, por exemplo, visitas às escolas, assistências e formação de pares, 

participação em conferências, em redes de professores, em grupos de agrupamentos de escolas e na tutoria 

informal48. 

Ao conceber a formação de professores em exercício em educação inclusiva, é importante manter a coerência 

entre a formação inicial, a formação em exercício, a estratégia geral da educação e o desenvolvimento da 

educação inclusiva. É pouco provável que ocorram mudanças apenas com base em cursos de formação de 

professores de curto prazo. O desenvolvimento do professor é um esforço contínuo e deve ser acompanhado 

de dotação recursos orçamentais e da elaboração de políticas, para garantir que os professores possam 

realmente implementar o que aprenderam. 

Os cursos autónomos de formação em educação inclusiva podem levar ao equívoco que a educação inclusiva é 

um projecto separado para professores especialistas, em vez de ser uma melhoria de toda a escola que afecta 

todos os professores e todos os aspectos da comunidade escolar. 
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Perguntas de reflexão 

•  No seu país, quem presta maioritariamente a formação de professores em exercício? 

•  Como é que a formação em exercício está relacionada com a formação inicial de professores e a com a 

estratégia da educação geral? 

•  Que modelo de formação de professores é mais comum no seu país? 

•  Como se processa a transição da formação para a prática diária? 

•  Os professores têm apoio (em termos financeiros, políticos e culturais) durante a implementação do que 

aprenderam nos cursos de formação de educação inclusiva? 
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Actividade 

Juntamente com os seus colegas, mapeie todas as organizações envolvidas na formação de professores 

em exercício no seu país. 

•  Essas organizações partilham os mesmos valores inclusivos e o mesmo entendimento sobre a educação 

inclusiva? 

•  Quais são as diferentes abordagens de aprendizagem em que os professores das diferentes organizações 

baseiam os seus programas? A acção de aprendizagem e a prática de reflexão são entendidas como 

componentes essenciais do programa? 

•  Existe coerência entre os conteúdos de formação dessas organizações? Existe coerência entre a 

formação em exercício e a formação inicial dos professores? 

O ensino em ambientes inclusivos pode parecer complexo e desgastante. No entanto, mesmo nos contextos 

mais difíceis, os professores podem encontrar apoio na comunidade escolar. Os professores podem considerar 

as seguintes fontes de apoio49: 

 

Apoio das Crianças 

Existem muitos programas que incentivam as crianças a apoiarem-se mutuamente. Os colegas podem ser 

muito eficazes no apoio à participação das crianças com deficiência na escola e na comunidade. Os programas 

de apoio entre pares baseiam-se no pressuposto que as crianças estão dispostas, são capazes e estão 

motivadas para se apoiarem mutuamente. Quando as crianças são incentivadas a conhecerem-se e a 

entenderem que desafios algumas delas enfrentam para ir à escola, é muito provável que superem o seu receio 

inicial ou os seus preconceitos e se tornem num recurso de apoio valioso nas escolas inclusivas. 

As crianças podem desempenhar diferentes papéis. Nos programas do ‘Círculo de Amigos’, por exemplo, as 

crianças são incentivadas a criar amizades. Estas relações de amizade são a base para a prestação de apoio 

prático ao outro. Na ‘Elaboração dos Planos de Acção’ (Maping Action Plans- MAPS), as crianças fazem parte 

das equipas de apoio às crianças com deficiência (juntamente com profissionais e membros da família). As 

crianças ajudam a planificar e a implementar intervenções para aumentar a participação das crianças com 

deficiência em todas as actividades da escola. Elas têm, em geral, uma perspectiva diferente sobre a situação 

da dos adultos e apresentam soluções criativas.  
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Todas as crianças relatam beneficiar dos programas de apoio entre pares. Dá oportunidade às crianças de 

desenvolver capacidades sociais e de resolução de problemas num ambiente não formal. 

 

Apoio de Outros Professores 

Os professores aprendem melhor entre si. A colaboração entre os professores é muito valiosa em termos de 

desenvolvimento profissional dos professores e como fonte de apoio adicional na implementação da educação 

inclusiva. 

 
Assistência entre Pares 
Quando os professores implementam a educação inclusiva podem sentir-se inseguros no início. É útil assistir a 

aulas que tenham, enfoque particular nos elementos da pedagogia centrada na criança. Pode ser um pouco 

intimidante quando especialistas, directores de escolas ou mesmo autoridades de educação locais fazem essas 

assistências. Frequentemente, os professores sentem-se mais à vontade e são mais abertos a aprender através 

de intercâmbio mútuo, onde têm a oportunidade de assistir às aulas entre si e depois trocar ideias. As 

assistências entre pares podem ser informais ou mais estruturadas, com reuniões iniciais e finais, assistências e 

fichas de notificação. Em qualquer caso, é importante acordar antecipadamente os procedimentos e as 

considerações éticas (por exemplo: Qual é o objectivo das assistências? Quem receberá o relatório, se houver? 

Como garantir o respeito e a igualdade?). Os professores da mesma escola ou bairro podem assistir às aulas 

entre si. Alguns acham que é menos artificial quando, em vez de se sentar no fundo da sala de aula, participar 

activamente na aula e assistindo em simultâneo 

 
Formação entre Pares 
O objectivo da formação entre pares é os professores prestarem apoio mútuo. Deve ocorrer num ambiente 

educativo e amigável, onde não existe receio da avaliação. Normalmente os professores reflectem em conjunto 

sobre os desafios que enfrentam nas suas aulas (por exemplo, a satisfação das necessidades de todos os 

alunos). Os professores mapeiam estratégias sobre como lidar com estes desafios em conjunto e seleccionam 

um parceiro para implementar as estratégias seleccionadas. O formador irá assistir, recolher documentação, 

fazer perguntas, adaptar as abordagens, etc. Em seguida, todos os professores se reúnem novamente para 

partilhar documentação, reflectir sobre estratégias e partilhar experiências. 

As três secções a seguir apresentam a vista geral de como pais, membros da comunidade e professores do 

ensino especial podem prestar apoio aos professores inclusivos na sala de aula. É uma abordagem comum na 

educação inclusiva convidar outros adultos/especialistas para garantir que sejam atendidas as necessidades de 

todos os alunos. Antes de se entrar em mais detalhes sobre como organizar este tipo de apoio, reflectir-se-á 

primeiro sobre alguns possíveis desafios que podem surgir quando se leva apoio adicional para a sala de aula: 

•  A presença de mais adultos na sala de aula pode ser motivo de distracção e até mesmo perturbar a 

concentração das crianças nas suas tarefas. 

•  Quando as crianças com deficiência recebem apoio para realizar as suas tarefas, o professor pode não 

compreender totalmente as barreiras que a criança enfrenta para acompanhar as aulas e realizar esse 

trabalho. Pode mascarar as dificuldades que a criança enfrenta e isso pode influenciar negativamente os 

resultados da aprendizagem num prazo mais longo. O professor já não é confrontado com o ajustamento do 

ensino, da aprendizagem, do currículo, do ambiente, etc. às necessidades de todas as crianças. É possível que 

se percam oportunidades para melhorar a qualidade da educação de todas as crianças. 

•  Os professores de apoio ou voluntários podem aumentar o estigma para com as crianças com deficiência. 

Eles rotulam as crianças como ‘especiais’. 

•  As crianças com deficiência podem tornar-se dependentes de mais um adulto e sentirem menos 

necessidade de cooperar com outros alunos da turma. 
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•  O professor pode sentir-se menos responsável pelos alunos com deficiência. 

O apoio adicional na sala de aula pode, entretanto, ser valioso para garantir que todas as crianças participem 

em todas as actividades e recebam apoio mais individualizado, se necessário. O apoio adicional deve ser 

planificado cuidadosamente. É importante reflectir previamente sobre os diferentes papéis dos auxiliares e 

fazer avaliações regulares sobre a sua cooperação. Os adultos podem desempenhar papéis diferentes, 

dependendo das necessidades na sala de aula: 

•  Auxiliar individual: presta apoio mais intensivo a um aluno ou a um pequeno grupo de alunos. 

•  Gestor de actividade: mantém o resto da turma ocupada com actividades e tarefas. 

•  Animador: mantém o decurso da actividade através da resolução de pequenos problemas e da 

disponibilização de recursos, quando necessário. 

Em todo o caso, os auxiliares adicionais devem ser envolvidos em actividades de formação ou de capacitação 

sobre educação inclusiva, para garantir que todos partilhem os mesmos valores inclusivos e se sintam 

igualmente responsáveis pela educação de todas as crianças. 

 

Apoio dos Pais 

Os pais são os especialistas dos seus filhos. Eles conhecem as capacidades, necessidades e interesses dos 

seus filhos melhor do que ninguém. Os professores que mantêm contacto regular com os pais podem fazer 

melhor ligação entre a situação em casa e na escola, o que é importante para a concepção de aulas centradas 

na criança com oportunidades de aprendizagem significativas e activas. Existem várias formas de articulação 

entre os professores e pais. Por exemplo: 

•  Frente a frente, quando os pais deixam ou vêm buscar os seus filhos. 

•  Visitas domiciliárias. 

•  Cadernos de trabalho de casa. 

•  Blogs da escola. 

•  Reuniões de pais e professores. 

Em muitas escolas, há associações de pais através das quais os pais apoiam a planificação, a implementação e 

a avaliação das actividades escolares. Estas associações são bons fóruns para explorar os desafios que 

algumas crianças enfrentam para ir à escola ou participar nas actividades e para reflectir em conjunto sobre 

soluções. 

 

Envolvimento da Comunidade 

As escolas podem estabelecer relações com a comunidade circundante para encontrar o apoio necessário. 

Muitos membros da comunidade têm capacidade e vontade de contribuir para a escola e de melhorar a 

qualidade do ensino e da aprendizagem de todas as crianças. Os professores podem usar questionários e 

reuniões com a comunidade para conhecer os membros da comunidade, as suas capacidades e envolvimento. 

Os membros da comunidade podem apoiar a aprendizagem de todos, na escola, através das seguintes 

estratégias: 

•  Ajudar os professores a elaborar materiais didácticos acessíveis para todos. 

•  Tornar o ambiente da escola e da turma mais acessível para todos. 

•  Providenciar transporte para as crianças com deficiência de e para a escola. 

•  Voluntariar-se para apoiar o professor na sala de aula, de modo que ele possa mais facilmente equilibrar o 

seu tempo entre o ensino individual e em grupo. 
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•  Criar em conselho da comunidade para reflectir, juntamente com os professores e as crianças, sobre como 

superar barreiras na aprendizagem. 

•  Apoiar a angariação de fundos para a compra de material de ensino, de aprendizagem e de dispositivos de 

assistência, quando necessário. 

•  Advocar junto às autoridades de educação locais para implementar políticas de educação inclusiva e garantir 

que o direito de todos à educação seja respeitado. 

 

Professores Especialista e Centros de Recursos Especiais50  

Em vários países, os decisores políticos estão a passar da educação especial para a educação inclusiva. Muitas 

escolas especiais são transformadas em centros de recursos de educação inclusiva para garantir que os 

recursos e a experiência não sejam desperdiçados. Muitos professores especiais passaram a professores de 

apoio que dão conselhos, demonstram estratégias de ensino e ajudam as escolas e as famílias na 

implementação da educação inclusiva. 

Conforme acima mencionado, embora o apoio adicional dos professores de recurso possa ser muito valioso, 

ele necessita de ser planificado cuidadosamente, para evitar o aumento do estigma em relação às crianças 

com deficiência e a ideia de que as crianças com deficiência necessitam de cuidados especiais prestados por 

especialistas. Do mesmo modo, os centros de recursos podem ser muito úteis na identificação das crianças 

com deficiência, disponibilizando intervenção precoce e partilha de recursos. É necessária uma planificação 

cuidadosa e colaboração com todas as partes interessadas, para evitar que estes centros de recursos sejam 

escolas especiais comum nome diferente. 

As evidências globais sugerem que os centros de recursos são eficazes apenas quando os professores de 

recurso são formados como professores de apoio à educação inclusiva, de modo a poderem apoiar os 

professores normais na mudança as suas práticas, tornando-as mais inclusivas. 

Perguntas de reflexão 

•  Que tipo de apoio recebem os professores do seu país, para que possam implementar a educação 

inclusiva? 

•  Qual é a eficácia desse apoio? 

•  Que tipo de apoio será útil implementar no seu país? Que tipo de recursos necessita para o fazer? 
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•  Pacote de recursos do professor sobre necessidades especiais na sala de aula: http://

unesdoc.unesco.org/images/0009/000966/096636eo.pdf 

Notas 
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Na presente brochura, foi convidado a reflectir sobre como os professores são formados para ensinar em 

ambientes inclusivos e como os professores abordam as necessidades educativas especiais nas escolas normais 

e nas salas de aula no seu contexto. 

As mensagens chave relacionadas com a pedagogia centrada na criança, a formação de professores inclusivos e 

o apoio são: 

•  A educação inclusiva é um processo dinâmico com base em valores inclusivos. Como as comunidades, 

culturas, interesses, necessidades e capacidades das crianças e professores evoluem constantemente, não é 

possível apresentar aos professores um conjunto fixo de capacidades e de conhecimentos que podem ser 

aplicados nas salas de aula inclusivas. Portanto, é importante que professores sejam profissionais que 

reflectem, capazes de analisar a situação da aprendizagem e do ensino e de fazer ajustamentos, quando 

necessário. 

 

•  A educação inclusiva envolve mudanças e alterações em conteúdos, abordagens, estruturas e estratégias, com 

a visão comum de que abrange todas as crianças da faixa etária adequada. É responsabilidade do Estado 

educar todas as crianças. 

 

•  As partes interessadas na educação, a todos os níveis, devem entender que a educação inclusiva é 

responsabilidade de todos. É uma questão transversal que deve ser abordada na elaboração das estratégias de 

educação e das políticas, currículos e materiais, na avaliação, nas infraestruturas escolares, na recolha de dados 

da educação, na gestão da informação, etc. 

 

•  As crianças têm necessidades comuns a todos e exclusivas como pessoas. É problemático procurar 

necessidades educativas comuns a um grupo específico de crianças. Portanto, não é possível identificar uma 

pedagogia especial ou estratégia de ensino para ensinar as crianças com deficiência em ambientes inclusivos. 

Os professores utilizam as mesmas abordagens de ensino que utilizam com as outras crianças, com maior ou 

menor nível de intensidade. 

 

•  A pedagogia centrada na criança permite aos professores responder às necessidades de aprendizagem de 

todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência. Os elementos chave da pedagogia centrada na criança 

incluem criar oportunidades de aprendizagem significativas, considerar várias vias de aprendizagem, 

estabelecer a aprendizagem conjunta, criar ambientes de aprendizagem atractivos e usar procedimentos de 

avaliação contínua. 

 

•  A abordagem integrada para formação inicial dos professores, em que a educação inclusiva é parte obrigatória 

da formação de todos os professores e é reforçada em cada componente da formação, é mais eficaz do que a 

apresentação de módulos separados sobre a educação inclusiva. 

 

•  A formação de professores deve garantir que todos os professores entendam bem a pedagogia inclusiva e 

adquiram o entendimento básico sobre os diferentes grupos de incapacidade e como fazer ajustamentos para 

garantir que as crianças com deficiência possam participar no ensino normal com base em princípios 

inclusivos. 

 

•  O ideal será os formadores terem experiência prática em educação inclusiva e apresentarem o modelo de 

pedagogia centrada na criança durante os seus cursos. 

 

•  É necessário ter cuidado ao implementar modelos em cascata na formação de professores em exercício. Os 

modelos de formação com base na escola são mais eficazes no apoio à ideia de que todos os professores são 

responsáveis pela aprendizagem de todas as crianças. O modelo de formação com base na escola cria 

oportunidades para experiências de aprendizagem práticas e de trabalho. 
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•  O desenvolvimento dos professores é um esforço contínuo. Deve haver coerência entre a formação inicial, a 

formação em exercício e a estratégia geral de educação, juntamente com os orçamentos e a elaboração de 

políticas, para garantir que os professores possam realmente implementar o que aprenderam. 

 

•  Além da formação inicial e da formação em exercício, os professores necessitam de apoio prático para 

implementar a educação inclusiva. Este pode ser prestado através da criação de comunidades de práticas entre 

professores, do apoio e formação entre pares, do envolvimento dos pais e da comunidade, do apoio de criança 

para criança, dos professores especialistas e dos centros de recursos. 

Notas 

44 



Webinar 12 – Brochura Técnica Auxiliar 

 

Abordagem Baseada em Direitos é um quadro conceptual do processo de desenvolvimento humano que, 

normativamente, se baseia nas normas internacionais dos direitos humanos e, operacionalmente se dirige para a 

promoção e protecção dos direitos humanos. Pretende analisar as desigualdades que estão no cerne dos 

problemas de desenvolvimento e corrigir práticas discriminatórias e distribuições injustas de poder, que impedem 

o progresso do desenvolvimento (Ver Brochura 1).  

Ambiente Inclusivo é um local (escola, instituto, centro de aprendizagem da comunidade, etc.) onde os alunos 

podem aprender e participar em conjunto de forma significativa.  

Centro de Recursos de Educação Inclusiva é um termo com significados diferentes. Na presente brochura 

entende-se por centro de recursos de educação inclusiva como um instituto que presta apoio às escolas 

inclusivas. Isso pode incluir monitorização das escolas inclusivas, formação de professores, capacitação dos pais, 

elaboração e divulgação de ferramentas de ensino e de aprendizagem e de dispositivos de assistência, apoio 

individual, aconselhamento para professores, pais e crianças, etc. 

Note-se, no entanto, que o ‘centro de recursos’ é também um termo frequentemente usado para descrever a 

prestação localizada em escolas especiais ou escolas normais que tem recursos suficientes em pessoal e 

equipamento para apoiar as crianças com deficiência. Em muitos casos, estes centros de recursos não são 

inclusivos e são uma forma de educação especial, segregada, onde as crianças com deficiência são ensinadas 

separadamente dos seus pares. Nos centros de recursos que não dão enfoque à educação inclusiva, os 

professores de necessidades especiais podem frequentemente ser uma barreira incapacitante para a inclusão 

das crianças com deficiência nas escolas normais. Isso porque apoiam, explícita ou implicitamente, o conceito que 

é necessário ensino especializado para crianças com deficiência. A UNICEF não apoia essa concepção e, sempre 

que possível, o seu pessoal deve defender e planificar com os parceiros o desenvolvimento da prestação 

inclusiva. 

Escola Especial é uma escola organizada de forma especial, para atender às necessidades de grupos de crianças 

específicos (tais como crianças com deficiência). 

Educação Inclusiva é ‘um processo de abordagem e de resposta à diversidade das necessidades de todos os 

alunos, através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da 

exclusão na e da educação. Trata-se de mudanças e alterações em conteúdos, abordagens, estruturas e 

estratégias, com a visão comum que abrange todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção que é 

responsabilidade do Estado educar todas as crianças’ (Ver Brochura 1). 

Escola do ensino geral é uma escola que presta educação a todas as crianças sem enfoque em grupos 

específicos de crianças. Por vezes também é chamada ‘escola regular’ ou ‘escola comum’. Em alguns países é 

usado o termo ‘escola normal’. Isto deve ser desincentivado, pois perpetua o mito que há crianças que são 

‘normais’ e, portanto, algumas crianças ‘não são normais’. 

Formação de Professores em Exercício é a formação e o desenvolvimento/apoio profissional para os professores 

que já trabalham nas escolas. 

Formação Inicial é também chamada formação prévia. 

Formação Inicial de Professores é a formação que os professores recebem antes de começar a trabalhar numa 

escola. 

45 



Webinar 12 – Brochura Técnica Auxiliar 

Memorização é a abordagem da aprendizagem que se baseia em decorar através da repetição. 

Modelo Clínico de Deficiência explica a deficiência como um problema de saúde ou estado clínico de uma pessoa 

que pode ser tratado com assistência médica. Portanto, a deficiência é o resultado de um estado clínico. A pessoa 

com deficiência é considerada como tendo necessidade de tratamento, e é responsabilidade do profissional de 

saúde aliviar a sua dor e o seu sofrimento. (A UNICEF contesta este modelo sempre que o encontra, a fim de 

apoiar a introdução sistemática do modelo social da deficiência – ver Brochura 1). 

Modelo Social de Deficiência explica que a deficiência resulta de interacções entre a pessoa com incapacidade 

física, intelectual, sensorial ou de saúde mental e o ambiente social e cultural envolvente. Portanto, a deficiência é 

entendida como uma construção sociopolítica, onde as barreiras das atitudes, ambientais e institucionais que 

existem inerentemente no seio da sociedade excluem sistematicamente e discriminam as pessoas com 

deficiência. Apenas com a remoção das barreiras se pode reduzir a deficiência. (Este é o modelo que a UNICEF 

defende – ver Brochura 1). 

Pedagogia é normalmente usada no âmbito da educação para se referir ao acto de ensinar juntamente com o seu 

discurso correspondente. Incluí capacidades necessárias para comandar. 

Professor Especialista é um professor com competências para trabalhar com crianças com deficiência. Estes 
professores são por vezes referidos como professores de necessidades especiais ou, por exemplo, em alguns 
países da África Austral, como ‘professores itinerantes’, porque se deslocam de escola em escola a fim de apoiar 
as crianças com deficiência. Ver a nota em centros de recursos para mais detalhes.  
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