
GOPRINCE project  
Document Summary: Portuguese  

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA LITUÂNIA  

Definição: Educação inclusiva na Lituânia define-se como o processo que garante educação de 

qualidade para todas as crianças, em que a atenção é centralizada nas suas expectativas e dos seus 

pais, e também nas particularidades de cada criança, necessidades de apoio e serviços especiais, que 

procuram reduzir o abandono escolar (Plano de Ação para o Desenvolvimento da Educação Inclusiva 

de 2014-2016, aprovado pelo Ministro da Educação e das Ciências, 2014-9-5).  

Políticas educativas: a educação inclusiva na Lituânia baseia-se em documentos internacionais: por 

exemplo, na Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Criança (1989), Declaração de 

Salamanca e Recomendações para a melhoria da Educação Especial (1994). Os principais documentos 

legais que regulam a educação para crianças com necessidades de educação especial na Lituânia são 

os seguintes:  

 a Lei da Integração Social de Pessoas com Deficiência (1996) – as pessoas com deficiência têm 

direito ao trabalho, a estudar e estagiar independentemente da causa, carácter, ou nível da sua 

deficiência e devem ter os mesmos direitos que qualquer residente na República da Lituânia;  

 a Lei da Educação da República da Lituânia (2011) - A educação especial é facultada por todos 

os programas de educação obrigatória de forma abrangente. Para atender às necessidades de 

uma criança com necessidades educativas especiais, esses programas precisam de ser 

alterados, adaptados ou, mesmo, criados novos programas de educação especial, podendo 

carecer da prestação de uma assistência adicional.  

Implementação das políticas educativas: a educação inclusiva na Lituânia é entendida, em 

primeira instância, como sendo a inclusão de crianças com capacidades mentais e/ou físicas 

não padronizadas nas estruturas convencionais da escola e da sala de aula. Recentemente, 

o conceito de "necessidades especiais" foi ampliado, tornou-se num termo mais abrangente 

que se refere também a crianças que enfrentam dificuldades de aprendizagem por diferentes 

causas, incluindo as devidas ao contexto social ou étnico de um aluno. 

A deteção inicial das necessidades educativas de uma criança é feita pelo seu professor. O 

professor informa os pais e só depois é iniciado o processo de avaliação das necessidades 

educativas da criança por parte de especialistas. Estes especialistas providenciam 

recomendações aos pais e à escola, acerca de que tipo de assistência especial e sobre qual 

o programa/plano a ser implementado, incluindo as medidas especiais que são necessárias 

no sentido de dar resposta ao processo de ensino e dar suporte às aprendizagens da criança.  

Necessidades e desafios: Devido à homogeneidade dentro da cultura educativa, esta é 

caraterizada pela falta de orientação intercultural, não levando em conta fatores sociais, 

étnicos e de género, sendo ministrada por pessoas indevidamente treinadas para trabalhar 

com a diversidade de grupos socioculturais. As políticas educativas falham no 

reconhecimento da desigualdade social enquanto questão central baseada em diferenças 

culturais e económicas dentro do sistema educativo. A formação de professores não 

aprofundou consistentemente a política de inclusão na Lituânia. Além disso, a educação 

intercultural raramente tem sido um tema a tratar nos cursos de formação de professores. 

Processo-chave: Ethos da educação inclusiva (baseado na prática da Lituânia) 
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A educação inclusiva procura, por definição, proporcionar iguais oportunidades educativas a 

todas as crianças. O termo “inclusão” vem substituir, em grande parte, a o termo “integração” 

e pretende representar um conceito diferente. A mudança de terminologia reflete uma viragem 

de uma perspetiva baseada nas necessidades para uma perspetiva baseada nos direitos. O 

papel dos professores no desenvolvimento da educação inclusiva é central. 

Consequentemente, as atitudes dos professores, bem como os seus comportamentos, 

desempenham um papel crucial na eficácia da implementação da educação inclusiva, sendo 

o ethos positivo um dos fatores-chave, implicando o compromisso dos professores com uma 

inclusão baseada em valores. 

A Agencia Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial (2012) lançou o perfil do 

professor inclusivo, que estabelece um quadro de valores fundamentais. O primeiro valor 

fundamental é a avaliação da diversidade dos alunos. Tal implica o desenvolvimento da 

competência intercultural do professor, a qual cria bases fundamentais para o ethos na 

educação inclusiva.  

A diversidade cultural pode ser encontrada no contexto da etnicidade, cultura, género, 

pluralidade de linguagens e religiões, idade, classe social, orientação sexual, função 

profissional, antecedentes académicos, capacidades mentais e físicas, saúde. Para que seja 

capaz de reconhecer variáveis culturais dentro de um grupo de crianças, um professor precisa 

de desenvolver sensibilidade cultural, consciência cultural, ou a chamada consciência 

crítica cultural que envolve a autorreflexão, a capacidade de olhar para si mesmo e refletir 

criticamente sobre os seus próprios valores culturais, normas, crenças e atitudes. A 

autorreflexão e a consciência crítica cultural envolvem, também, encontrar as melhores 

formas de ensinar alunos culturalmente diferentes para obter o maior número possível de 

efeitos positivos. A escassez de processos de autorreflexão e de consciência cultural crítica 

levam à negligência, falta de compreensão, categorização e rotulagem de crianças, o que, 

consequentemente, pode ter um impacto negativo no seu desenvolvimento e oportunidades 

de aprendizagem. 

Um professor inclusivo é aquele que respeita as diferenças culturais e tem consciência dos 

entraves causados pelas atitudes etnocêntricas. No cerne da atitude etnocêntrica, está o 

julgamento que os indivíduos fazem de outros grupos por referência à sua própria cultura, 

entendida como padrão, em especial no que se refere aos valores, normas sociais, crenças, 

comportamentos, costumes e religião. A atitude oposta é chamada de relativismo cultural e 

é baseada na ideia de que todas as normas, crenças e valores dependem do seu contexto 

cultural e devem ser tratadas como tal. 

Outro obstáculo à educação inclusiva prende-se com a tendência para circunscrever 

diferenças culturais e desenvolver atitudes padronizadas relacionadas com grupos 

minoritários de crianças. Noções essencialistas da cultura conduzem ao habitual erro de que 

toda a gente de uma mesma cultura é igual, o que explica o comportamento das pessoas em 

relação à sua cultura, permitindo que a “cultura” se torne maior do que as próprias pessoas. 

Deste modo, para um professor inclusivo é importante evitar cair na ratoeira cultural de 

reduzir as pessoas a menos do que elas são, da mesma forma que também é necessário 

evitar ratoeiras racistas e sexistas. 

As competências interculturais dos professores implicam a existência da consciência das 

desigualdades sociais que, muitas vezes, correspondem à sua diversidade cultural. Ao nível 

social, a diversidade transforma-se em desigualdade. Os professores inclusivos devem 

compreender os problemas relacionados com a desigualdade social e devem ter noção do 

papel-chave que eles próprios e a educação têm no estabelecimento de justiça social e 

democrática na sociedade. Eles têm a responsabilidade de promover a igualdade educativa 
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na sala de aula, tratando todas as crianças como indivíduos igualmente importantes e 

valorizados. Encarando os pais com igualdade, um professor inclusivo esforça-se por criar 

e manter relações positivas com eles.  

Visto que as emoções das crianças afetam a forma como elas se desenvolvem e aprendem, 

um professor inclusivo terá que ser capaz de se conectar com elas e entendê-las de modo 

a conhecer as suas necessidades. Por outras palavras, um professor deve enfatizar e 

concentrar a sua ação na promoção da aprendizagem e não no julgamento do desempenho. 

A empatia tem o poder de resistir aos rótulos, de superar os estereótipos e de romper 

barreiras através da construção social do outro. Esta é uma questão essencial da pedagogia 

culturalmente responsiva.  

 


