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EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM INGLATERRA  

Definição: Crianças e jovens com incapacidade e sem incapacidade aprendem juntos em jardins-de-

infância, escolas e universidades regulares, com redes de suporte apropriadas (Centre for the Study 

of Inclusive Education, 2001:1). 

Políticas educativas e implementação: A noção de inclusão foi inicialmente introduzida no Warnock 

Report (1978), que assinalou um afastamento do modelo médico de incapacidade, 

aproximando-o do modelo social. Subsequentemente, a política educativa nacional e 

internacional (UNESCO, 1994) foi apoiada pela legislação, em particular pela “Special Needs 

and Disability Act” (Lei de Necessidades Especiais e Deficiência) (Great Britain, 2001). A Lei 

tornou ilegal a exclusão de crianças com necessidades educativas especiais e incapacidades 

por parte das escolas e instituições educativas. DfES (2004a) lançou quatro áreas-chave: 

intervenção precoce, remoção de barreiras à aprendizagem, aumento de expectativas e 

conquistas e melhoramentos por meio de parcerias. Esta abordagem abrangente encontra-

se, também, explícita nos documentos curriculares. O compromisso “todas as crianças são 

importantes” (DfES, 2004b) motivou o aumento do trabalho entre agências e uma abordagem 

holística das necessidades educativas da criança, ao invés de se considerar a educação, a 

saúde e as necessidades sociais separadamente. O “Código de Prática” (DfE, 2014) 

estabeleceu um caminho claro e personalizado para as crianças com necessidades 

adicionais. Está claramente centrado em permitir que as necessidades da grande maioria das 

crianças sejam atendidas dentro das instituições educativas regulares. Em Inglaterra, os pais 

de crianças com necessidades especiais têm um papel preponderante nos processos de 

tomada de decisão, considerando as necessidades dos seus filhos e os locais onde melhor 

podem ser acompanhados. 

Formação de Professores: A formação de professores em Inglaterra pode ser ao nível de Bacharelato 

ou Pós-Graduação. Os Padrões dos professores (DfE, 2012) manifestam expectativas claras acerca dos 

níveis que cada professor deve demonstrar. O “Padrão 5” refere-se à habilidade dos professores em 

adequar a sua ação para dar resposta aos pontos fortes e às necessidades de todos os alunos. A 

formação inicial de professores tem como objetivo que os professores recém-formados tenham um 

entendimento claro das necessidades de todos os alunos, incluindo aqueles que têm necessidades 

educativas especiais. A inclusão é um conceito-chave que permite o desenvolvimento de todos os 

alunos. É construído para, e não sobre, o ITT.  

Necessidades e desafios: A inclusão deve ser apoiada por um Ethos, ou filosofia de aceitação da 

diferença, em respeito pelos direitos humanos, o compromisso da igualdade no acesso a uma 

educação de qualidade e à resposta para as necessidades de aprendizagem de cada aluno, bem como 

dos seus pares. À partida, a inclusão é suportada pela comunidade educativa. Contudo, o alcance e a 

complexidade das necessidades a que os professores de ensino regular devem ser capazes de dar 

resposta é vasta e muitos professores sentem que a sua formação inicial não os preparou 

suficientemente para os desafios que os esperam. No atual panorama, com a redução dos apoios 

orçamentais das escolas, apoiar crianças com necessidades ao nível físico, social e emocional é um 

desafio.  

Processo-chave: Note-se que não existe nenhum processo-chave para Inglaterra. 

 


