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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA DINAMARCA  

Definição: o objetivo da inclusão é introduzir e manter as crianças num ambiente socialmente 

benéfico, assegurando que a criança com necessidades educativas especiais não experiencia a 

exclusão. As crianças aprendem numa sala de aula de ensino regular, por meio do suporte de auxiliares 

didáticos relevantes. A finalidade da inclusão é facilitar o envolvimento dos estudantes como parte da 

comunidade social e académica e e assegurar a progressão académica, mantendo, também, o bem-

estar dos alunos.  

Política educativa: A iniciativa de inclusão do Governo dinamarquês, em relação à deficiência, baseia-

se na Declaração de Salamanca, na Declaração das Nações Unidas e nos relatórios de pesquisa sobre 

a educação especial, realizados em 2010. O Ministério das Finanças iniciou estes relatórios tendo em 

vista a qualidade e os custos da educação, bem como as atividades no sistema escolar geral, com 

especial referência para a escola primária (Folkeskolen). A universidade de Aarus e ISFI e o Centro 

Nacional da Dinamarca monitorizaram, para pesquisa social, o desenvolvimento do processo 

relacionado com a inclusão em todos os municípios da Dinamarca. Os dados foram recolhidos e 

estruturados num relatório distribuído a cada município, no final de cada ano. Este trabalho é focado 

na inclusão, e tenta eliminar a segregação dos ambientes de trabalho dos professores/pedagogos. Em 

concordância com a Declaração de Salamanca, esta abordagem é baseada na noção de que todas as 

crianças têm o direito de fazer parte da comunidade, apesar de poderem ser portadoras de 

deficiências ou poderem estar envolvidas em qualquer circunstância social negativa.  

Implementação: Os dados constantes num relatório do SFI (2015) evidenciam que a inclusão 

aumentou quando: 

 As instituições trabalharam com abordagens sistemáticas para a implementação da prática da 

inclusão 

 Houve o recurso a pedagogos dentro do respetivo município 

 A equipa tinha um passado académico relevante 

 Existia uma relação profissional clara e eficaz entre pais e professor/pedagogo 

 Quando o município se concentrava, concretamente, na inclusão 

Dentro dos municípios dinamarqueses: 

 98% dos consultores educativos refere que a inclusão é uma tarefa para a área da prestação 

de cuidados diários 

 83% refere que têm uma estratégia de implementação 

 59% atesta que possui já um conceito de inclusão construído pronto a colocar em prática 

Necessidades e desafios: De acordo universidade de Aarus e SFI, o relatório de 2015 sublinha que: 

 50% dos educadores sociais referem que existem crianças que perdem oportunidades na 

educação, visto que raramente participam com outras crianças nas comunidades  

 29% dos educadores sociais não tiveram aceso a recursos educativos de modo a aumentarem 

as suas competências de trabalho inclusivo nos últimos 10 anos 

 50% dos recursos humanos das instituições receberam ofertas educativas no desenvolvimento 

da inclusão 



GOPRINCE project  
Document Summary: Portuguese  

 86% dos envolvidos referem que tiveram apoio de uma equipa interdisciplinar, tal como o 

“PPR” (Polícia, Psicólogo e Consultor) 

 67% dizem que estão a trabalhar com o consultor em educação do município 

Processo-chave: Reflexão (baseado na prática dinamarquesa) 

Refletir é uma investigação de impressões e experiências através da qual surgem novas 

oportunidades. Stenhouse menciona um conjunto de ferramentas que podem concentrar a 

reflexão sobre o tema "inclusão" para um grupo ou para uma única criança:   

 Questionar a sua própria prática pedagógica e de ensino de forma sistemática, como uma base 

para o desenvolvimento 

 Colocar em prática as competências necessárias para estudar a forma como ensina e aprende 

 Concentrar, questionar e testar a teoria usando essas competências 

Além disso, o professor e o educador social devem consentir que outros observem as suas práticas, 

ou curso pedagógico, com a intenção de o debater posteriormente. Em educação inclusiva de crianças 

de idades de 0 a 8 anos, utilizamos um modelo de reflexão para crianças em creches e jardins-de-

infância. Não é um modelo de planeamento, trata-se de um modelo que adiciona à didática dos 

professores ou educadores sociais uma visão abrangente, baseando-se numa perspetiva crítica e 

humanista da ciência. Este modelo pode contribuir para as principais categorias do ensino e da 

aprendizagem. Ele deve sempre ser considerado e encarado no contexto de educadores sociais e no 

contexto do papel profissional do professor em relação à criança.  

Para utilizar este modelo deve começar-se sempre pela categoria “condições de aprendizagem”, ou 

necessidades. Esta categoria é particularmente importante por se concentrar no potencial mental, 

físico e social da criança. Inclui também problemas que a criança pode ter em várias áreas, 

relacionadas com os atuais métodos de ensino e de aprendizagem a que o indivíduo pode estar 

exposto quando incluído em creches ou jardins-de-infância. Para explicar este modelo de reflexão 

didática é essencial perceber que a criança e os pais são o ponto de partida para todos os processos 

de aprendizagem. Não há aprendizagens sem uma visão das suas circunstâncias sociais, mentais e 

físicas. O professor e o educador devem ser fatores de relevância na aprendizagem da criança. Nesta 

área, as leis e regulamentações são igualmente importantes, bem como a cultura, a gestão, o tempo 

e as instalações profissionais. 
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O modelo de relação didática por Hiim and Hippe 

Para adotar a complexidade nas situações de ensino e de aprendizagem é de suma 

importância o foco ser na criança: 

 Condições de aprendizagem sociais, culturais, psicológicas e físicas 

 Ambiente cultural, social e físico 

 Objetivos de aprendizagem, conteúdo, processo de aprendizagem, avaliação. Todos estes pontos 

são utilizados para ajustar a prática educativa. Se, por exemplo, alguém desejar incluir uma criança, 

essa inclusão deve ser incorporada em todas as categorias. 

 


