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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA BÉLGICA (FLANDRES) 

Definição: Educação inclusiva é a educação na qual as crianças com necessidades educativas especiais 

participam num sistema educativo regular com ajustes e suporte adicional. Considera-se necessidade 

educativa uma necessidade didática ou pedagógica do aluno que, de algum modo, impede que a 

criança usufrua de um bom processo de aprendizagem. Uma necessidade educativa especial é uma 

tradução educacional do conceito psicológico de obstáculos à aprendizagem. São competências que 

faltam às crianças e que criam problemas ao seu desenvolvimento. 

Políticas educativas e implementação: Na Flandres, a política educativa está a evoluir para uma maior 

inclusão. A nova política educativa (desde 2009) foca-se nas necessidades educativas das crianças e 

não nas suas dificuldades ou deficiências. O M-decree, aprovado pelo Parlamento Flamengo a 21 de 

março de 2014, significa “Medidas para os Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)”. Este 

decreto organiza a forma como o sistema educativo flamengo lida com os alunos que apresentam 

dificuldades na frequência de aulas numa escola de ensino regular, devido a um handicap, desordem 

ou deficiência. O M-decree recomenda o investimento em cuidados básicos, por meio da 

implementação de medidas adequadas e adaptações razoáveis. A política educativa tem seis 

objetivos: (i) primazia ao ensino regular seguido de educação especial, (ii) o direito a ajustes razoáveis, 

(iii) o direito de se inscrever numa escola de ensino regular, (iv) novos tipos de escola de educação 

especial, (v) novas condições de admissão em escolas de educação especial, (vi) apoio ao ensino 

regular. As medidas pedagógicas e administrativas previstas pelo M-decree incluem a “visão do 

cuidado” como ponto de partida e não como uma medida de segurança. Esta visão possui seis ideias-

chave: (i) uma ampla definição de cuidados, (ii) uma visão mais ampla de cuidados e de diferenciação, 

(iii) uma componente preventiva e remediadora (os princípios do Design Universal para a 

Aprendizagem), (iv) uma política educativa de cuidados partilhados, liderados pela equipa educativa 

com o envolvimento da criança e dos seus pais, (v) um “continuum de cuidados” e (vi) cuidados 

integrados. 

Formação de Professores: O professor recém-formado que tenha frequentado o curso de três anos 

tem um grau de bacharelato. Os estudantes podem especializar-se em diferentes áreas durante a 

formação inicial, ou depois do estágio realizado durante o ciclo de estudos. Na universidade VIVES, 

durante os três anos de bacharelato, é introduzido, sistematicamente, este modelo de cuidado 

continuado e os estudantes experienciam a inclusão durante a sua prática. No segundo ano de 

formação, é dada maior ênfase à necessidade da integração do cuidado. A universidade VIVES tem 

disponíveis também os bacharelatos “Cuidados e Terapia” e “Educação Especial”. Diferentes 

organizações oferecem formação contínua, relacionada com este tópico, em especial na 

implementação do M-decree. 

Necessidades e desafios: Como o referido decreto é bastante recente, a implementação envolve a 

informação às escolas e a organização de formação contínua dos profissionais. Há muitas questões 

que se mantêm acerca dos diferentes níveis de envolvimento das escolas e organizações. O Ministério 

tem um orçamento limitado, o que torna a implantação do Decreto um desafio para as escolas. As 

formas de integração e a sua continuação nem sempre são evidentes, sem um orçamento extra. O 

decreto pretende estimular uma maior inclusão e, para isso, é necessário formar novos professores e 

envolver a comunidade de modo a que haja colaboração na resposta à diversidade. É necessária uma 

mudança de mentalidade.  
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Processo-chave: Visão holística (bem-estar, vinculação e envolvimento baseado na prática belga) 

Um dos seis processos-chave deste modelo que leva ao sucesso da inclusão das crianças é “a visão 

holística”. Na educação inclusiva, a questão a considerar é: “Como é que sabemos quais as crianças 

que apresentam risco no seu desenvolvimento?” Na forma tradicional de pensar o foco incide, 

principalmente, nas conquistas das crianças. As crianças que evidenciem algum atraso no seu 

desenvolvimento são rotuladas como “crianças em risco” e são sujeitas a intervenções adicionais. A 

forma tradicional de pensar concentra-se, essencialmente, no produto.  

Bem-estar, vinculação e envolvimento 

Na educação inclusiva, as questões-chave são diferentes. Não há um enfoque no que a criança 

aprendeu ou não aprendeu. Coloca-se o foco no processo da criança. A atenção recai na forma como 

a criança experiencia a sua permanência no ambiente, procurando encontrar a forma “como a criança 

evolui”. De facto, perguntamo-nos: 

 Como é que a criança se sente (bem-estar); 

 Qual o nível de envolvimento da criança nas atividades (envolvimento); 

 Como são as suas relações com os outros e com o contexto (vinculação). 

Quando estas condições são atingidas, compreende-se que tanto o desenvolvimento socioemocional, 

como o desenvolvimento cognitivo da criança estão assegurados. Acompanhando este 

desenvolvimento, é possível verificar, também, outros níveis de benefícios relacionados com esse 

desenvolvimento, através da avaliação dos níveis de bem-estar e de envolvimento. Os níveis de 

desenvolvimento não são os primeiros indicadores considerados, porque “um atraso de 

desenvolvimento”, ou “um desenvolvimento excelente”, não tem que implicar, necessariamente, que 

a criança não tem o que precisa para se desenvolver. 

Em relação a uma visão holística sobre a criança 

Em primeiro lugar, analisamos o bem-estar, o envolvimento e a vinculação da criança. Em segundo 

lugar, concentramo-nos nas competências da criança. Quais são os níveis de desenvolvimento da 

criança? Um “atraso de desenvolvimento” não implica, necessariamente, que a criança não tenha o 

que precisa para se desenvolver, sendo que “estar mais desenvolvido” não implica, igualmente, que 

o desenvolvimento da criança não esteja em perigo. É muito importante que se veja a criança como 

um todo, numa perspetiva “holística”. Na aprendizagem experiencial abordamos nove áreas de 

desenvolvimento, que o “processo de aprendizagem orientada” vê como essenciais, quando se trata 

de definir o tipo de resultados que a educação deve procurar. As competências não são encaradas 

separadamente como um conjunto de habilidades isoladas. São consideradas como uma entidade 

complexa que oferece aos educadores, aos professores e aos pais um quadro de identificação dos 

talentos das crianças, permitindo-lhes apoiar as crianças a desenvolver aprendizagens em níveis 

superiores.  

As nove áreas de desenvolvimento são (i) a saúde emocional, (ii) o desenvolvimento da motricidade 

grossa, (iii) o desenvolvimento da motricidade fina, (iv) a linguagem e a comunicação, (v) a expressão 

artística, (vi) a compreensão do mundo físico, (vii) a compreensão do mundo social, (viii) o 

pensamento lógico e matemático e (ix) a auto organização e empreendedorismo. Nestas áreas, é 

importante lembrar que o desenvolvimento pode diferenciar-se de criança para criança. É importante 

verificar o nível de desenvolvimento da criança e estimular o seu bem-estar e envolvimento em 

relação ao nível de desenvolvimento em que se encontra. Habitualmente há uma ênfase colocada em 

temas, o nosso desafio diário é colocar o enfoque na criança enquanto criança, como ela é e como se 
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relaciona com a sua cultura e experiências pessoais. Esta abordagem é menos alinhada com uma 

perspetiva “curricular” e mais de natureza “holística”. É importante distinguir competências básicas 

quando se observam crianças, desta forma é possível reconhecer os seus talentos. 

 


