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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a
entenderem conceitos básicos de financiamento da educação inclusiva (EI), com ênfase nas crianças com
deficiência, e as recomendações sobre que modelos e estratégias de financiamento apoiam a abordagem de
educação inclusiva baseada nos direitos.

Nesta brochura será explicado:
• Qual é a importância de se financiar a educação inclusiva?
• Quais são os modelos e abordagens de financiamento que apoiam a educação inclusiva?
• Apresenta sugestões e dicas práticas sobre como apoiar a implementação de modelos e abordagens de

financiamento que apoiam a abordagem de educação inclusiva baseada nos direitos.

A presente brochura não pretende ser um guia exaustivo sobre o financiamento da programação da educação
inclusiva ou a história detalhada sobre este tema.
Para obter informação sobre os seguintes temas relacionados, consulte 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 (presente brochura)

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

13.

Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva

14.

Planificação, Monitorização e Avaliação

No documento existem caixas com o resumo dos pontos-chave de cada secção, estudos de caso e
recomendação de leituras adicionais. As palavras-chave do texto em negrito constam no glossário apresentado
no fim do documento.
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Também no fim consta uma lista de comunidades de conhecimento on-line para ajudar a aprofundar a sua
compreensão sobre a questão.
Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase " Webinar 8
– 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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CBR/PRC
CEE/CIS
CRC/CDC
CRPD/
CDPD
EADSNE

Community-Based Rehabilitation Programmes / Programas de Reabilitação Baseados na
Comunidade
Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States / Europa Central e
Oriental e a Comunidade dos Estados Independentes
Convention on the Rights of the Child / Convenção sobre os Direitos da Criança

EFA/EPT

Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência
European Agency for Development on Special Needs Education / Agência Europeia para o
Desenvolvimento da educação nas Necessidades Especiais
Education for All / Educação para Todos

IE/EI

Inclusive Education / Educação Inclusiva

NGOs/ONG

Non-governmental organizations / Organizações Não Governamentais

OECD/
OCDE
SEN/NEE

Organization for Economic Co-operation and Development / Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico
Special Education Needs / Necessidades Educativas Especiais

UN/NU

United Nations / Nações Unidas

UNESCO

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura
United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância

UNICEF

6

1

Webinar 8 – Brochura Técnica Auxiliar

A educação de qualidade é um direito de todas as crianças. A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) e
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) expressam claramente a visão de garantir
educação de qualidade para todos e a importância de se prestar o apoio necessário para desenvolver o
potencial de cada criança.
Em linha com a CDC, a CDPD e a missão do UNICEF, a educação inclusiva é a abordagem que o UNICEF usa
para garantir que todas as crianças recebam educação inclusiva de qualidade. A educação inclusiva, segundo a
Declaração de Salamanca, promove o “reconhecimento da necessidade de trabalhar no sentido de estabelecer
‘escolas para todos’, instituições que incluem todos, celebram a diferença, apoiam a aprendizagem e
respondem às necessidades individuais" .
2

Embora a educação inclusiva seja um conceito amplo, que inclui todos os grupos de crianças, a presente série
dá enfoque às crianças com deficiência. Para mais informação sobre a CRC e a CRPD, por favor, consulte a
Brochura 1 da presente série.
É difícil falar sobre medidas para promover a implementação da educação inclusiva sem se discutir como
financiá-la. A realidade de muitos países é que os orçamentos nacionais são frequentemente limitados, não
existe assistência oficial ao desenvolvimento e os pais não podem frequentemente arcar com os custos
directos e indirectos da educação. A fim de alcançar os objectivos da educação inclusiva para todos, os países
necessitam de financiamento e de apoio aos serviços de educação para alunos com deficiência. Este desafio
aplica-se às regiões (com sistemas paralelos de educação especial, tais como a região da Europa Central e
Oriental e a Comunidade de Estados Independentes [CEE/CIS]), bem como às regiões em desenvolvimento
(e.g., África e partes da Ásia) com sistemas de educação menos desenvolvidos (sem sistemas paralelos de
educação especial).

As intervenções de promoção da inclusão não precisam de ser caras. Países com escassez de recursos
elaboraram várias medidas eficazes para promover a educação inclusiva. Como exemplos temos:
• Salas de aula com diferentes idades e capacidades.
• Literacia inicial na língua materna.
• Modelos de formação de formadores para o desenvolvimento profissional.
• Estabelecimento de ligação entre formandos em formação inicial e escolas.
• Transformar escolas especiais em centros de recursos que disponibilizam conhecimentos e apoio a grupos
de escolas normais.
• Capacitação dos pais e ligação aos recursos da comunidade.
• Utilização de crianças em programas entre pares.3

A maior parte dos países da CEE/CIS realizou reformas no financiamento da educação. No entanto, os
mecanismos que garantem metas de financiamento adequadas para os alunos que mais necessitam devem ser
melhorados e a eficiência financeira dos sistemas de educação deve ser ainda melhorada . O relatório Call for
Action. Education equity now: Including all children in quality learning identificou a necessidade de os governos
tomarem medidas para reformar os seus sistemas de governação e os seus mecanismos de financiamento, a fim
de poderem atender as necessidades das crianças desfavorecidas, incluindo as crianças com deficiência. O
investimento na qualidade e na inclusão pode ser compensado por ganhos de eficiência nos orçamentos
existentes, podendo gerar poupanças .
4
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A análise de Tony Booth, que consta no documento da UNESCO de 2003, faz observações interessantes sobre
as estruturas que apoiam o financiamento da inclusão:
• Um estudo sobre políticas inclusivas realizado em 17 países concluiu que os países em melhores condições
para apoiar a educação inclusiva são países com um sistema muito descentralizado, onde os orçamentos
para as necessidades especiais são alocados do nível central para as instituições regionais (municípios,
distritos e/ou grupos de escolas).7
• Quando a alocação de fundos para instituições separadas tem influência directa sobre o montante dos
fundos disponíveis para as escolas normais e quando os centros de apoio à escola desempenham um papel
decisivo na alocação de recursos, isso parece ser eficaz para ajudar a alcançar a inclusão. 8

Sumário
• Em linha com a CDC, a CDPD e a missão do UNICEF, e com o empenho da organização com a equidade, o

UNICEF defende a abordagem da educação inclusiva para garantir que todas as crianças recebam educação
de qualidade.
• O financiamento é uma questão fundamental para os governos que considerarem implementar a educação
inclusiva. Os desafios relacionados com o financiamento são enfrentados tanto pelos sistemas de educação
desenvolvidos (com sistemas paralelos de educação especial, e.g., região da Europa Ocidental e CEE/CIS)
como pelos sistemas menos desenvolvidos (sem sistemas paralelos de educação especial, e.g., África e
partes da Ásia).
• Os governos devem agir agora no sentido de reformarem os seus sistemas, a fim de atender as
necessidades dos alunos com deficiência nas escolas normais.
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Pontos Chave:
• Os críticos da educação inclusiva afirmam que a educação inclusiva não é economicamente viável e que os

custos de integração dos alunos com deficiência nas escolas normais são superiores aos da manutenção de
um sistema de educação segregado.
• Dados e investigação mais recentes sobre este assunto revelam que a inclusão é mais eficaz em custos do
que a manutenção de um sistema segregado. Há cada vez mais países que percebem a ineficiência de
apoiar vários sistemas de administração, serviços e escolas especiais.

Embora exista um movimento no sentido da adopção de políticas de educação inclusiva em vários países e
regiões a nível mundial, os quadros orçamentais e financeiros não apoiam frequentemente a educação inclusiva.
Por exemplo, na região CEE/CIS, vários governos comprometeram-se com a educação inclusiva nos seus planos
nacionais de educação e relatórios estratégicos. Estes incluem: Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, BósniaHerzegovina, Geórgia, Kosovo, Servia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia . Contudo, não está incluído
apoio orçamental, quadros de acção, indicadores, compromissos de implementação e, frequentemente, a
educação inclusiva não está harmonizada com a planificação da educação geral. Por exemplo, a BósniaHerzegovina e a Geórgia, na CEE/CIS, são os únicos países da região que têm planos estratégicos de educação
inclusiva que integram políticas com apoio financeiro para a implementação .
9

10

Vários países, onde o UNICEF se encontra com Comissões Nacionais e quadros políticos e financeiros, apoiam a
educação inclusiva. Na Austrália, por exemplo, o relatório de 2010 elaborado pelo Conselho Legislativo da Nova
Gales do Sul descreve o apoio aos alunos com deficiência nas escolas gerais como consistindo “da equipa de
apoio à aprendizagem na escola, o Programa de Ajuda à Aprendizagem, o Programa de Apoio à Integração do
financiamento, o Coordenador do Apoio à Aprendizagem na Escola e a proposta de Programa de Apoio à
Aprendizagem na Escola”. O papel de cada um destes apoios é ajudar o professor na sala de aula a adaptar e a
alterar o currículo e o ambiente para garantir que eles possam ser acedidos de forma adequada pelos alunos com
deficiência .
11

O financiamento da educação inclusiva é influenciado pelas políticas e pelo entendimento da inclusão. Como
ponto de partida, é importante estabelecer a diferença entre os conceitos de integração (presença física de
crianças com deficiência nas turmas e escolas normais) e de inclusão (“processo de abordagem e de resposta às
diferentes necessidades de todos os alunos através da participação cada vez maior na aprendizagem, nas
culturas e nas comunidades, e da redução da exclusão na e da educação ”). Estas diferenças resultam numa
abordagem inconsistente de apoio do governo à educação inclusiva. Eis alguns factos:
12

• A Antiga República da Jugoslava da Macedónia a Ucrânia e a Rússia não fazem distinção entre integração e
inclusão. Apesar de se referirem tanto à integração como à inclusão nas suas estratégias, as suas acções não
apoiam as práticas para incluir os alunos com deficiência na escola. De facto, a maior parte das crianças com
deficiência nesses países não estão incluídas nem integradas nas escolas normais, mas são educadas em
instalações especiais.
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• Países tais como o Kosovo, a Rússia, a Sérvia, a Arménia, a Bielorrússia e o Uzbequistão manifestam a intenção
de transformar as escolas especiais em centros de recursos para apoiar a educação inclusiva nas escolas
normais.
• Montenegro tem equipas móveis que viajam pelas escolas normais para assessorar sobre educação de alunos
com necessidades especiais.
• A Sérvia realizou um estudo sobre os custos da implementação das políticas de educação inclusiva, que irão
contribuir para o desenvolvimento da fórmula de financiamento per capita.
• Na Arménia, o Ministério da Educação e da Ciência está a dirigir a inclusão plena dos alunos no ensino normal
numa região do país .
13

A educação inclusiva tem história de maior apoio em alguns países de alto e médio rendimento. Um excelente
exemplo disso são os Estados Unidos da América (EUA). Por exemplo, os dados dos EUA indicam progresso (em
média) no que diz respeito às colocações inclusivas dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE).
Nos EUA, o número de alunos com NEE que passa 80% ou mais do seu dia na escola em salas de aula do ensino
normal aumentou de 32% para 54%, entre 1989 e 2005. Simultaneamente, o número de alunos com NEE que
frequenta instalações separadas diminuiu no início desse período de 6% para 4% e manteve-se estável nos
últimos 15 anos (a percentagem remanescente de alunos com NEE está noutras categorias de colocação entre
estes dois extremos) .
14

Nota: na maior parte dos casos, o financiamento da educação inclusiva considera os alunos com necessidades
educativas especiais, não apenas os alunos com deficiência. Portanto, para os fins da presente brochura, o grupo
de alunos com NEE inclui (mas não exclusivamente) os alunos com deficiência.

Os oponentes da educação inclusiva têm defendido a manutenção do sistema de educação segregado com o
argumento que a educação inclusiva não é economicamente viável e que os custos de manutenção deste sistema
são elevados. A escassez de recursos financeiros e humanos é o obstáculo mais frequentemente citado à
expansão da educação inclusiva . A recente análise da educação inclusiva na região CEE/CIS verificou que a
Albânia, Sérvia, Moldávia, Rússia e Ucrânia mencionaram a falta de orientações financeiras e os recursos
limitados para escolas normais como um dos principais factores que atrasam a implementação da educação
inclusiva. Para esta região, o problema está enraizado nos investimentos históricos nos sistemas segregados das
escolas especiais, bem como na falta de vontade política para tornar a educação inclusiva disponível para todos .
15

16

O financiamento tem sido citado como um grande desafio para que os governos de África implementem a
educação inclusiva. Nestes países, o principal constrangimento é a grave escassez de recursos: falta de escolas
ou instalações inadequadas, falta de profissionais e de especialização dos mesmos, falta de material pedagógico
e equipamentos especializados, etc., para ajudar os alunos com deficiência nas escolas normais . Vários estudos
indicam que a implementação da educação inclusiva na Namíbia, África do Sul, Zâmbia e Zimbabwe foi adiada
por falta de recursos financeiros .
17

18

Apesar de a responsabilidade de disponibilizar educação (inclusiva ou outra) para os alunos seja do Estado, em
vários países em desenvolvimento são as organizações não governamentais (ONG) que desempenham um papel
importante na prestação de apoio financeiro aos governos para implementarem projectos de educação mais
inclusiva. A análise da educação especial nos países em desenvolvimento da Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) indica que, em 26 deles, as ONG são consideradas como a
principal fonte de financiamento, enquanto que, em vários outros, as ONG alocam até 40% dos custos do
atendimento das necessidades especiais no sistema escolar .
19
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Um exemplo deste tipo de apoio que leva ao sucesso da educação inclusiva é o projecto da República
Democrática Popular do Laos. A Save the Children e a Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento
Internacional concederam financiamento de longo prazo e prestaram apoio técnico ao Projecto de Educação
Inclusiva de 1993-2009. O projecto resultou numa abordagem nacional centralizada para a elaboração de
políticas e práticas de educação inclusiva. Os serviços iniciaram em 1993, quando abriu a escola piloto na capital,
Vienciana. Actualmente existem 539 escolas em 141 distritos que disponibilizam educação inclusiva e apoio
especializado a mais de 3.000 crianças com deficiência .
20

Embora o financiamento da implementação da educação inclusiva seja uma questão fundamental para muitos
governos, o financiamento da educação inclusiva não é mais caro do que a manutenção do sistema de educação
segregada. Existem cada vez mais países que percebem a ineficiência dos vários sistemas de administração,
estruturas organizativas, serviços e escolas especiais . Além disso, um conjunto cada vez maior de evidências
indica que a inclusão é mais eficaz em custos do que os sistemas de educação segregados . Eis alguns factos:
21

22

• O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de 1994 estimou que os
custos médios da colocação segregada das crianças com necessidades educativas especiais são sete a nove
vezes superiores aos da colocação destas crianças nas salas de aula do ensino geral .
23

• A investigação mais recente da OCDE verificou que os custos per capita da educação especial eram cerca de
2,5 vezes superiores aos do ensino normal. Isso deve-se principalmente aos salários, uma vez que o rácio
professor/aluno é mais favorável para os alunos com deficiência .
24

• A avaliação da educação inclusiva na Albânia, em 2005, constatou que os custos de educação dos alunos com
deficiência nas salas de aula normais eram 1/16 do custo médio de educação dos alunos em instituições
especiais .
25

• Em 2009, o Escritório do UNICEF na Arménia encomendou um estudo para analisar a estrutura dos custos da
institucionalização, que constatou que a transição dos cuidados residenciais para serviços mais baseados na
comunidade economiza dinheiro tanto a curto como a longo prazo .
26

• Estudos recentes realizados em três estados (Califórnia, Illinois e Massachusetts) dos Estados Unidos indicam
uma relação positiva entre a inclusão e o desempenho dos alunos com NEE. Além disso, dois destes estudos
com dados comparados (Califórnia e Illinois) verificaram que não existe relação entre inclusão, resultados
educativos e média das despesas por aluno da educação especial. Estes dados indicam que a inclusão é a
forma mais eficaz em custos e eficiente de melhorar os resultados dos alunos com NEE. Também indicam que
se podem alcançar maiores níveis de inclusão sem aumento geral das despesas .
27
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Para mais informação ir para:
• Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United Nations, 2008
• The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, UNESCO, 1994
• Policy Guidelines on Inclusion in Education, UNESCO, 2009
• Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, UNESCO, 2005
• Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education: A Challenge & A Vision Conceptual Pa-

per, UNESCO, 2003
• Best Practices in Inclusive Education For Children with Disabilities: Applications for Program Design in the

Europe & Eurasia Region, USAID, 2010
• Inclusive Education: An EFA Strategy for All Children, World Bank, 2004
• Inclusive Education at Work: Students with Disabilities in Mainstream Schools, OECD, 1999
• World Report on Disability, WHO & World Bank, 2011

Notas
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Pontos Chave:
• A principal barreira à introdução de reformas no financiamento que apoiem a implementação da educação

inclusiva continuam a ser as políticas centralizadas e as abordagens de financiamento da educação.
• Embora os governos enfrentam vários desafios para implementar a educação inclusiva, muitas regiões

registam progressos na descentralização do financiamento da educação.
• Frequentemente, o problema não é apenas ao nível dos recursos, mas também na forma como estes são

distribuídos.

Várias abordagens de financiamento tradicionais (e.g., as utilizadas na CEE/CIS) são muito centralizadas. Embora
os governos estejam a descentralizar gradualmente a autoridade nas políticas de educação, o caminho para
descentralizar o financiamento é frequentemente mais longo . Nos estudos realizados sobre as fórmulas de
financiamento verifica-se uma tendência generalizada para a descentralização, onde os governos concedem
verbas, através de financiamento em bloco, às autoridades de nível local que, em seguida, alocam os fundos
determinados pelas necessidades locais .
28

29

Existem fortes vínculos entre a descentralização das responsabilidades do governo para o nível local e o
financiamento da educação inclusiva. A descentralização permite que os serviços se adaptem às necessidades
locais e permite uma maior democracia e responsabilização local. Presta também apoio e incentiva práticas
inovadoras para atender às necessidades específicas das comunidades, das escolas e dos alunos das
comunidades locais .
30

Quando se discutirem os principais modelos que apoiam o movimento para a educação inclusiva, na Secção IV,
ficará claro que os sistemas de financiamento devem implementar a componente dos mecanismos de
financiamento baseados na comunidade. Para que eles funcionem de forma eficaz, a autoridade política e as
finanças devem ser descentralizadas. Embora existam desafios evidentes, realizam-se progressos nesta frente.
Eis alguns factos:
• Cerca de metade das 10 províncias do Canadá têm sistemas de subsídios cujas receitas são recolhidas nas
fontes locais e provinciais/territoriais, e redistribuídas com base na fórmula por aluno para os distritos
escolares locais.
• Na Austrália, vários governos estaduais e territoriais optaram, ao longo da última década, pelo financiamento
dos alunos desfavorecidos e das escolas através de fórmulas de financiamento com base no aluno, onde os
recursos podem ser destinados como carga ou peso na alocação de recursos com base na escola .
31

• Na região da CEE/CIS, pelo menos nove países iniciaram algum tipo de financiamento por aluno para
promover mais inclusão.
• O Banco Mundial dirigiu estruturas de financiamento por aluno em vários países da CEE/CIS, incluindo a
Bósnia e Herzegovina, o Uzbequistão e a Antiga República Jugoslava da Macedónia .
32

• Na Turquia, existe um fundo especial para acelerar as intervenções de educação inclusiva privadas.
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Além disso, a experiência mostra que este processo está longe de ser simples e que vários factores podem
afectar a capacidade dos sistemas de se transformarem. Eis alguns factos:
• Na Sérvia, onde o governo federal financia 85% do sistema de educação, com o município a cobrir o
remanescente, os governos locais não são, por vezes, suficientemente funcionais para continuar os esforços de
implementação da educação inclusiva sem projectos de capacitação sólidos.
• Na Arménia, onde os esforços de descentralização estão em curso há vários anos, existe um fosso cada vez
maior na articulação entre os formuladores de políticas e os profissionais, devido à incapacidade de se
estabelecerem claramente os papéis e as definições antes de se descentralizarem vários processos .
33

Para mais informação ir para:
• The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education.

UNICEF, 2012
• UNICEF Disabilities Website
• UNICEF Education Website

Notas
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Pontos Chave:
• Para determinar o financiamento para alunos com deficiência existem três modelos principais:

• Modelos de entrada ou per capita.
• Modelos baseados em recursos.
• Modelos com base em resultados.
• Cada abordagem tem vantagens e desvantagens no que se refere à:

• Adequação/suficiência no cumprimento dos objectivos de apoio à educação inclusiva.
• Promoção da equidade e da inclusão dos alunos com deficiência.
• Eficácia/eficiência de custos da administração a nível local/escola, a fim de abranger o maior número de
alunos com deficiência.
• Por favor, consulte a tabela no fim da presente secção para obter informação importante sobre estes

modelos de financiamento.

Vista Geral
As fórmulas de financiamento per capita contam o número de alunos com necessidades educativas especiais,
incluindo as crianças com deficiência. A base principal da fórmula per capita é o número de alunos. Neste tipo de
fórmula, o financiamento acompanha o aluno .
34

Fórmula per capita simplificada:
Montante per capita X número de alunos que satisfazem os critérios.
Na prática, o montante per capita varia sistematicamente em determinadas categorias de alunos. Estas
variações do montante do financiamento per capita são por vezes referidas como ‘pesos de financiamento’. Os
maiores montantes per capita podem ser especificados para factores, tais como:
Diferente classe/idade.
Currículo.
Local.
Língua minoritária.
Desfavorecimento social.
Estado da deficiência.
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Exemplo de alocação total per capita para escola do ensino primário com 100 alunos pode ser:
60 alunos sem necessidades especiais: (60 X 1 = 60)
30 alunos desfavorecidos (30 X 1,2 = 36)
7 alunos de língua minoritária (7 X 1,5 = 10,5)
3 alunos com deficiência (3 X 2,5 = 7,5)
Para esta escola a contagem total de alunos ponderada é igual a: 114 (60 + 36 + 10,5 + 7,5).
O financiamento para esta escola é igual a: 114 X montante de financiamento de base.
(Nota: os pesos acima apresentados são apenas para fins de ilustração.) 35

Para alunos com deficiência, pode-se utilizar um único peso de financiamento. No entanto, uma vez que o país
pode ter várias subclassificações para alunos com deficiência, pode ser necessário usar pesos diferentes. Por
exemplo, nos Estados Unidos, onde cerca de 13,5% das crianças das escolas públicas são identificadas como
tendo necessidades educativas especiais, são utilizadas várias classificações. É determinada a categoria principal
de deficiência para cada criança e os custos variam consideravelmente nas e entre estas categorias .
36

Os fundos podem ser alocados às regiões ou municípios, quer como:
• Subvenção fixa.
• Sistema ponderado por aluno (Nota: conforme consta na descrição deste modelo).
• Contagem baseada no censo, onde se contam todos os alunos e se presume uma percentagem igual de alunos
com necessidades especiais em todas as regiões/municípios .
37

Os modelos per capita encontram-se frequentemente em vários países de alto e médio rendimento, tais como
EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Além disso, os países com percentagens elevadas de alunos em escolas
especiais usam, na maior parte das vezes, modelos per capita onde os serviços são financiados pelo governo
central com base na contagem das crianças . Os países na Europa que trabalham com este tipo de modelo, ao
nível da escola, são: Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Holanda e Suíça. Países com percentagens baixas
de alunos em escolas ou turmas especiais, tais como Chipre, Espanha e Suécia usam também este modelo .
38

39

Vantagens
• O financiamento e os recursos acompanham o aluno, o que incentiva as escolas locais a aceitarem crianças
com deficiência e a superarem as preocupações sobre a capacidade de prestarem os apoios necessários.
• Permite flexibilidade na expansão ou contracção dos orçamentos nacionais na base de o montante de
financiamento poder variar ao longo do tempo.
• Reflecte os custos reais da educação dos alunos com deficiência.
• Os alunos são financiados de forma equitativa com base nas suas necessidades educativas. Além disso, outros
factores podem ser incluídos na fórmula de financiamento para proporcionar maior equidade, (i.e., diferenças
de custos entre zonas urbanas versus zonas rurais, entre escolas segregadas versus normais).
• Estudos relatam que esta abordagem aumenta o poder parental na capacidade de os pais obterem o apoio
certo para os seus filhos .
40
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Desvantagens
• Os custos são frequentemente elevados devido à necessidade de diagnosticar e identificar os alunos
individualmente para acederem ao financiamento.
• Este modelo pode incentivar a inflacção do número de crianças com deficiência, para aumentar o
financiamento. No entanto, a auditoria pode ser um desincentivo importante para a apresentação de dados
falsos.
• Centra-se na deficiência e não nas necessidades educativas do aluno.
• Modelos que não incluam a abordagem ponderada por aluno não podem captar plenamente os custos da
educação de uma grande variedade de alunos com deficiência. Por exemplo, não consideram as grandes
variações e intensidade dos serviços que podem ser necessários para os alunos consoante as categorias da
deficiência (e.g, Perturbações do Espectro do Autismo), bem como de todas as categorias de deficiência (e.g,
Dificuldades de Aprendizagem vs. Dificuldades Desenvolvimentais .
41

Vista Geral
Os modelos baseados em recursos são também conhecidos como modelos ‘produtivos’, porque o financiamento
se baseia nos serviços prestados, em vez de se basear na contagem das crianças. Os modelos baseados em
recursos são geralmente acompanhados por políticas fiscais que orientam unidades de ensino ou programas
qualificados.
Países que dão enfoque a este tipo de financiamento descentralizado das necessidades especiais são: Dinamarca,
Finlândia, Grécia, Islândia, Noruega e Suécia. Aqui, os municípios decidem sobre como devem ser usados os
fundos das necessidades educativas especiais e sobre o nível de financiamento .
42

Eis alguns exemplos de modelos baseados em recursos:
• A Finlândia, onde a maior parte das escolas são apoiadas por, pelo menos, um professor de educação especial
permanente. Estes professores realizam avaliações, elaboram planos de educação individualizados, coordenam
os serviços e prestam orientação aos professores do ensino normal.

43

• A Alemanha, onde os professores das turmas ‘integradas’ recebem tempo extra, dependendo da gravidade da
deficiência do aluno. Por exemplo, as turmas integradas devem ter 18 alunos ‘normais’ e dois ou três com
necessidades especiais.
• A Áustria, onde são definidos e financiados três tipos de turmas de integração:
• Turmas de educação inclusiva compostas por 20 alunos (quatro dos quais com deficiência).
• Turmas pequenas.
• Turmas de cooperação .
44

Vantagens
• O estudo realizado em 17 países pela Agência Europeia para o Desenvolvimento na Necessidades Educativas
Especiais (EADSNE) recomenda o financiamento baseado em recursos produtivos como a melhor opção a
nível regional (municipal), com a ressalva de ele dever ser acompanhado de financiamento baseado em
produtos (i.e., fundos vinculados aos resultados dos alunos) .
45

• O financiamento dá enfoque aos recursos e ao apoio dado aos professores para que possam dar uma
educação de qualidade para alunos com necessidades especiais.
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Estes modelos incentivam iniciativas locais de elaboração de programas e de criação de serviços. No entanto,
sem mecanismos de avaliação ou de monitorização, não há incentivo para se elaborarem programas de
qualidade ou tentar melhorar.
Desvantagens
• Este modelo tem sido criticado por vários investigadores porque contêm um incentivo implícito para adaptar os
alunos aos programas existentes, em vez de adaptar os programas para atenderem às necessidades dos
alunos.
• As escolas podem ser penalizadas em termos de sucesso quando os alunos já não necessitarem dos serviços e
perde-se ou reduz-se o financiamento.

Vista Geral
Embora vários países reconheçam a necessidade da responsabilização e da avaliação dos programas em termos
de eficácia de custos, poucos países usam o modelo baseado em produtos em grande medida.
Este modelo foi usado pelo programa Nenhuma Criança Fica Para Trás do governo federal dos Estados Unidos.
Este programa vincula o financiamento e a acreditação da escola directamente à classificação do aproveitamento
dos alunos, com sanções económicas drásticas para os alunos com fraco desempenho. No Reino Unido, a
publicação das ‘tabelas de classificação’ (essencialmente, boletim escolar com as notas dos testes dos alunos de
cada escola) está associada a um número cada vez maior de alunos com necessidades especiais em ambientes
segregados .
46

Mais recentemente, o governo da Austrália passou para uma abordagem mais ‘baseada em resultados’ para
financiar alunos desfavorecidos e comunidades escolares através do SPP das Escolas Nacionais e de Parcerias
Nacionais. Nos termos destes acordos, o governo (e o sector não governamental para as Parcerias Nacionais) tem
maior flexibilidade na forma como o financiamento é usado, desde que as escolas estejam a trabalhar para
alcançar os objectivos nacionais e a implementar as orientações para a reforma acordadas por todos os governos
estaduais/territoriais no âmbito do Acordo Nacional da Educação .
47

Vantagens/Desvantagens
• Esta abordagem pode aumentar o número de alunos com necessidades especiais em ambientes segregados,
porque apresenta um incentivo implícito para as escolas encaminharem os alunos para programas de
educação especial, para evitar a informação sobre o aproveitamento dos alunos de uma classe inferior .
48

• Penaliza as escolas por situações de fora do seu controlo, tais como elevadas taxas de mobilidade e de
absentismo dos alunos, financiamento inadequado dos manuais e materiais curriculares adaptados e actuais .
49
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Sumário dos Principais Modelos de Financiamento
Modelo

Definição

Principais Características

Vantagens/Desvantagens

Países

Per Capita

• Conta o número

• A fórmula per capita é:

• Reflecte os custos reais de educar

EUA, Canadá,
Austrália, Nova
Zelândia,
Áustria, Bélgica,
França,
Alemanha,
Irlanda,
Holanda, Suíça,
Chipre,
Espanha,
Suécia, etc.

de alunos com
necessidades
educativas
especiais.
• A base principal é
o número de
alunos.

•

•

Baseado
em
recursos

Baseado
no Produto

• O financiamento
baseia-se nos
serviços
prestados, em vez
de se basear na
contagem das
crianças.

• Vincula o
financiamento
directamente ao
aproveitamento
do aluno.

•

•

montante per capita X
número de alunos.
O montante varia para
determinadas categorias de
alunos. Estas variações são
frequentemente referidas
como ‘pesos de
financiamento’.
Montantes per capita
superiores podem ser
especificados para factores,
tais como:
• Diferença de classe/
idade.
• Currículo.
• Local.
• Língua minoritária.
• Desfavorecimento social.
• Estado de deficiência.
Modelos baseados em
recursos são normalmente
acompanhados por políticas
fiscais que orientam
unidades de ensino ou
programas qualificados.
Por exemplo, na Alemanha
as turmas integradas
devem ter 18 alunos
‘normais’ e 2-3 com
necessidades especiais.

os alunos com deficiência.
• Os custos são frequentemente
elevados devido à necessidade de
diagnosticar e identificar os alunos
para o acesso ao financiamento.
• Incentiva o inflacionamento dos
números das crianças com
deficiência, a fim de aumentar o
financiamento.
• Centra-se na deficiência e não nas
necessidades educativas do aluno.

• O financiamento dá enfoque aos
recursos e ao apoio para
professores.
• Incentiva iniciativas locais de
elaboração de programas e de
criação de serviços.
• Incentiva a adaptação dos alunos
aos programas existentes, em vez
da adaptação dos programas para
atenderem as necessidades dos
alunos.
• As escolas podem ser penalizadas
em termos de sucesso quando os
alunos já não necessitarem dos
serviços e perde-se ou reduz-se o
financiamento.

• Este modelo foi usado no

• Esta abordagem aumenta o número

programa Nenhuma
Criança Fica para Trás do
governo federal dos
Estados Unidos. Este
programa vincula o
financiamento e a
acreditação da escola
directamente ao
aproveitamento dos alunos,
com sanções económicas
drásticas para alunos com
fraco desempenho.
• No Reino Unido, a
publicação das ‘tabelas de
classificação’ (essencialmen
te boletim escolar com as
notas dos testes dos alunos
de cada escola) está
associada a um número
cada vez maior de alunos
com necessidades especiais
em ambientes segregados.

de alunos com necessidades
especiais em ambientes segregados.
• O modelo apresenta um incentivo
implícito para as escolas
encaminharem os alunos para
programas de educação especial.
• Penaliza as escolas em situações de
perda de controlo, tais como
financiamento inadequado dos
manuais actuais e materiais
curriculares adaptados, etc.

Áustria,
Dinamarca,
Finlândia,
Grécia, Islândia,
Noruega,
Suécia, etc.

Parte dos
sistemas dos
EUA e do Reino
Unido. Poucos
países usam o
modelo
baseado no
produto em
grande medida.
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Para mais informação ir para:
• Special Needs Education in Europe, European Agency for Development in Special Needs Education

(EADSNE), 2003.
• Special Needs Education (SEN). Country Data 2012, EADSNE, 2012.
• Conference on Inclusive Education for Children with Disabilities in CEE/CIS, UNICEF, Moscow, 2011.
• Financing of Special Needs Education: A Seventeen-country Study of the Relationship between Financing of
Special Needs Education and Inclusion, EADSE, 1999.

Notas
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Pontos Chave:
• Independentemente da abordagem de financiamento adoptada, ela deve ser capaz de: apoiar os princípios

da educação inclusiva; aderir a princípios de justiça e equidade do financiamento ao nível da comunidade e
da escola; disponibilizar os recursos necessários para os alunos com deficiência a fim de promover ainda
mais a implementação da educação inclusiva na sala de aula, etc.
• O financiamento da educação inclusiva através do modelo de financiamento per capita tem várias

vantagens, tais como:
• Adequação/suficiência.
• Equidade e inclusão.
• Eficiência/eficácia nos custos.
• Promover a educação inclusiva nos países com sistemas de educação menos desenvolvidos e mecanismos

de financiamento que não sejam muito dependentes do modelo de financiamento. Para estes países, a
forma criativa e eficiente em custos com que eles alocam os recursos às suas comunidades para apoiar a
educação inclusiva tem um impacto maior.

Seja qual for o modelo de financiamento utilizado, ele deve:
• Ser fácil de entender.
• Ser flexível e previsível.
• Disponibilizar fundos suficientes.
• Basear-se nos custos e permitir o controlo dos mesmos.
• Vincular a educação especial à educação geral.
• Ser neutro na identificação e colocação.
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Embora o empenho no apoio a um modelo de financiamento que aloque o financiamento adequado à educação
inclusiva seja importante (e.g., o modelo per capita), a forma como o financiamento é alocado pode ter um grande
impacto na implementação da educação inclusiva. São necessários modelos de financiamento que:
• Sejam apoiados pelo compromisso com o direito universal à educação e a obrigação de ministrá-la numa base
inclusiva a todos os níveis.
• Considerem os benefícios escolares e sociais da inclusão, bem como os factores económicos.
• Disponibilizem financiamento flexível/adequado e fórmula de alocação justa, o que é fundamental ao nível da
escola e da comunidade, para o arranque e a continuação do programa inicial, para os incentivos e salários do
pessoal, formação, equipamento especial, organizações/serviços da comunidade e para o apoio aos pais.
• Garantam a ambos um nível de apoio mínimo através de subvenções fixas, que serão ajustadas de acordo com
os índices de pobreza/riqueza, a nível nacional, e as fórmulas baseadas em recursos para alocar fundos aos
serviços necessários, a nível local, para atender as necessidades das salas de aula e dos alunos
individualmente.
• Reconheçam que, embora os investimentos iniciais nos programas de educação inclusiva possam ser elevados,
eles são mais eficientes a longo prazo porque beneficiam o sistema de educação em geral e maior número de
alunos.
• Prestem apoio financeiro adequado para garantir que o país possa gerir uma transição bem-sucedida do
financiamento disponibilizado pelos doadores (quando aplicável) para o financiamento nacional dos custos
correntes da educação inclusiva dentro do modelo de financiamento.
• Apresentem incentivos para um sistema de serviços de educação unificado que incentive o investimento em
abordagens de educação preventivas, bem como o apoio eficaz aos alunos com necessidades específicas.
• Não exijam que as crianças sejam rotuladas e classificadas de forma a receber os serviços adequados mas que,
em vez disso, que sejam orientados para dar respostas flexíveis, eficazes e eficientes às necessidades dos
alunos.
• Promovam colaboração intersectorial dos serviços relevantes associados ao apoio aos alunos com deficiência .
51

As recomendações da secção Avançar - Recomendações para Modelos que Apoiam a Abordagem Baseada no
Direito à Educação Inclusiva não apresentam ‘uma abordagem única’ e consideram vários factores com base em
cada região e país. No entanto, há uma grande quantidade de investigação e de boas práticas discutidas no
Documento Síntese The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive
Education do UNICEF, que recomenda aos países da região CEE/CIS que passem para o financiamento per
capita para apoiar o crescimento da educação inclusiva.
A caixa a seguir apresenta o resumo das principais vantagens do financiamento per capita para alunos com
deficiência.

22

Webinar 8 – Brochura Técnica Auxiliar

Adequação/Suficiência:
• O financiamento e os recursos acompanham o aluno, o que incentiva as escolas locais a aceitarem crianças
com deficiência e a superarem as preocupações relacionadas com a capacidade das escolas de prestar o
apoio necessário.
• Permite flexibilidade na expansão ou contracção dos orçamentos nacionais na base de o montante de
financiamento poder variar ao longo do tempo.
• Obriga os governos a considerar quanto financiamento é necessário para alcançar os objectivos nacionais
da educação para alunos com deficiência.
Equidade:
• O financiamento é disponibilizado com base numa estrutura consistente, clara e transparente, e as crianças
com deficiência são tratadas de forma equitativa, a nível nacional, com base nas suas necessidades
educativas.
• Os alunos são financiados numa base equitativa, a nível nacional, com base nas suas necessidades
educativas. Além disso, outros factores podem ser incluídos na fórmula de financiamento para proporcionar
maior equidade, (i.e., diferenças de custos entre zona urbana versus rural, entre escolas segregadas versus
normais).
• Permite melhor acompanhamento da utilização dos fundos e dos respectivos resultados. Desta forma, os
resultados educativos e sociais associados à colocação em escolas institucionais e normais podem ser mais
facilmente comparados.
Eficiência/ Eficácia nos Custos:
• A flexibilidade permite atender melhor as necessidades dos alunos num nível de gastos fixo.
• As diferenças nos pesos do financiamento podem ser usadas para criar incentivos fiscais para práticas
alinhadas com os compromissos do governo com a educação inclusiva. Por exemplo, o financiamento per
capita pode ser um meio eficaz para desinstitucionalização dos serviços para alunos com deficiência em
ambientes segregados e colocação nas escolas do bairro e em turmas inclusivas.
• Com o decorrer do tempo os serviços do bairro para alunos com deficiência serão, provavelmente, menos
dispendiosos e atenderão mais alunos com deficiência52

Enquanto os debates sobre que modelo de financiamento se deve adoptar que melhor apoie a educação inclusiva
é um ponto de discussão entre os sistemas de educação mais desenvolvidos, os sistemas de educação menos
desenvolvidos estão focados na adopção de formas eficientes em custos de disponibilizar recursos para apoiar a
educação inclusiva. Consequentemente, para estes governos, as estratégias de desenvolvimento e apoio à
educação inclusiva baseiam-se numa ampla gama de recursos, internos e externos, para as escolas. A seguir
destacam-se algumas dessas medidas:

Formação de professores e estratégias de desenvolvimento profissional

• Uma vez que os custos com o pessoal constituem a maior parte das necessidades de financiamento na
educação, se os países puderem usar esses recursos de uma forma mais eficaz em custos, libertarão mais
recursos para apoiar a educação inclusiva.
• O modelo de formação de formadores é eficaz em custos para a formação de professores e desenvolvimento
profissional. Na América Latina, a estratégia regional de formação chamada ‘modelo em cascata’ envolveu 28
países. Dois especialistas por país foram formados em apoio aos alunos com necessidades educativas
especiais. Estes especialistas formaram mais 30 por país, até finalmente serem formados 3.000 .
53

• Na Costa Rica, a resposta à grave escassez de professores foi proporcionar formação em exercício para
professores do ensino geral, bem como pagar-lhes horas extraordinárias para ensinarem turmas adicionais de
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alunos da educação especial. Estas turmas foram oferecidas depois das aulas como apoio suplementar à
participação das crianças nas turmas normais durante a manhã .
• O Botswana optou pela formação inicial de professores, incluindo currículos de educação especial nos institutos
de formação de professores a nível nacional, qualificando muitos professores . Em Malta, o apoio à formação
surgiu com as ONG A Fundação Eden associou os seus serviços à Universidade de Malta para elaborar o
programa de educação inclusiva com o Departamento de Psicologia da Faculdade de Educação .
• Existem países que utilizam a experiência das pessoas com deficiência para formar professores. Por exemplo:
em Moçambique, onde existe uma grave carência de professores, adultos com deficiência auditiva são usados
como professores de pessoas com deficiência auditiva. Além disso, a Papua Nova Guiné envolveu adultos com
deficiência auditiva na prestação de serviços e na prestação de apoio à educação inclusiva ao nível da
comunidade.
54

55

56

Transformar as escolas especiais em centros de recursos centralizados
• Alguns países fizeram progressos na transformação das escolas especiais em centros de recursos. As equipas
interdisciplinares incluem, frequentemente, pessoal com competências clínicas, na saúde, psicologia e
educação especial .
• Os futuros planos prevêem centros de recursos como apoio à planificação das aulas, à realização de avaliações
e à prestação directa de serviços aos alunos das escolas da comunidade. Vários países da região CEE/CIS
(Rússia, Sérvia, Bielorrússia e Kosovo), da Europa, bem como os EUA e o Canadá adoptaram este modelo.
• Em El Salvador foram criadas ‘salas de apoio’ nas escolas do ensino primário normais para a prestação de
serviços a alunos com deficiência. Os serviços incluem avaliação dos alunos, ensino individual ou em pequenos
grupos, apoio aos professores do ensino geral, terapia da fala e da linguagem e serviços semelhantes. Os
professores da sala de apoio trabalham em estreita colaboração com os pais e recebem orçamento do
Ministério da Educação para formação e salários. Em 2005, cerca de 10% das escolas do país tinham salas de
apoio .
• No Bangladesh, a abordagem de grupo é usada para prestar formação em exercício aos professores através de
centros de recursos. A África do Sul usa o modelo para abranger as zonas rurais. Na Índia, o Fundo Luz Divina
transformou a sua escola especial para pessoas com deficiência visual num centro de divulgação e de
recursos .
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Programas de Reabilitação Baseados na Comunidade
• A Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) tem provado ser um dos programas melhor sucedidos nos
países em desenvolvimento para melhorar a educação inclusiva. Os programas têm sido bem-sucedidos no
apoio às escolas inclusivas com materiais, equipamento e assessoria técnica que necessitam para funcionar
normalmente .
• No Quénia, os trabalhadores da RBC itinerantes implementam o programa de ‘educação aberta’ nas zonas
rurais. Estes trabalhadores visitam crianças com deficiência visual nas suas casas e trabalham com os pais para
proporcionarem actividades de estímulo precoce que as ajudarão a entrar na escola. Os trabalhadores dão
também aulas em Braille nas escolas e participam nas reuniões de professores para ajudar na planificação e
adaptação do currículo. A Tanzânia usa um modelo semelhante de trabalhadores da RBC itinerantes nas
escolas financiado pela Sociedade das Pessoas com Deficiência Visual da Tanzânia .
• O programa itinerante do Vietname é outro exemplo de articulação entre a RBC e a educação inclusiva. O
programa, que é copatrocinado pelos Serviços de Saúde e Educação, disponibiliza trabalhadores de RBC para
trabalharem com os professores para que os materiais de reabilitação para alunos com deficiência nas salas de
aula tenham custos mais baixos e para realizarem inquéritos conjuntos para identificar as necessidades dos
alunos.
• A coordenação entre a RBC e a educação inclusiva tem várias vantagens de redução de custos, alivia a grave
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escassez de professores e dá confiança aos professores das salas de aula normais para encontrarem formas
de atender às necessidades de aprendizagem das crianças.
Pais
• Com base nos pontos fortes e nas motivações dos pais para angariarem recursos para a educação inclusiva, a
Jamaica elaborou o projecto de intervenção precoce para crianças com deficiência baseada no domicílio, e
conta com os pais para prestarem serviços aos filhos após formação inicial. As visitas de acompanhamento
aos pais proporcionam apoio contínuo. O custo é de 300 USD por ano, por criança, o que é consideravelmente
menor do que o custo da educação especial na Jamaica .
62

Para mais informação ir para:
• Inclusive Education: An EFA Strategy for All Children, World Bank, 2004.
• The Right to Inclusive Education for Children with Disabilities: Good Practices in the CEE/CIS Region and

Recommendations to the Albanian Government, World Vision, 2012.
• Inclusive Education Initiatives for Children with Disabilities: Lessons From The East Asia And Pacific Region,

UNICEF, 2003.
• Examples of Inclusive Education: India, UNICEF Regional Office for Southeast Asia, 2003.
• Examples of Inclusive Education: Bangladesh, UNICEF Regional Office for Southeast Asia, 2003.

Notas
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Agora é a hora de agir. Enquanto espera por mais orientações de outros webinars da presente série, pode
também identificar imediatamente oportunidades de advocacia para destacar a importância de apoiar o país onde
trabalha para tomar medidas a fim de melhorar o financiamento da educação inclusiva.
Embora o presente webinar enfatize o mérito dos governos que passaram para o modelo per capita para apoiar a
implementação da educação inclusiva, a realidade ‘no terreno’ nos vários escritórios a nível mundial é que a
abordagem de financiamento mais adequada da educação inclusiva será determinada pelo ambiente educativo
onde se opera. Para uns, isso significa promover e/ou apoiar o movimento em direcção aos modelos per capita,
enquanto que para outros, isso significa apoiar uma gama diversificada de formas eficientes em custos para os
governos e as ONG alocarem recursos para apoiar a educação inclusiva.
Na caixa a seguir apresentam-se actividades para continuar com o diálogo a todos os níveis do governo com
quem interage no país onde trabalha.

Actividade
Para começar, por favor, reflicta sobre a afirmação a seguir e preencha as linhas abaixo: “No meu país, os
mecanismos de financiamento que já existem para apoiar a educação inclusiva são...” (reflicta sobre que tipos
de mecanismos/abordagens de financiamento já existem para estabelecer a situação à partida do seu país).

Para começar, por favor, reflicta sobre a seguinte afirmação e preencha as linhas abaixo: “No meu país, a
melhoria do financiamento da educação inclusiva pode ser implementado através...” (reflicta sobre que tipos
de investimento, recrutamento e apoio à capacidade serão necessários para alcançar a melhoria).
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“No meu país, posso apoiar a capacitação local para promover o desenvolvimento de um melhor
financiamento da educação inclusiva através…”

“No meu país, existem três actividades/acções principais que posso tentar realizar durante os próximos 12
meses para apoiar os governos locais e as ONG, para ajudar a melhorar o financiamento da educação
inclusiva…”
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Nos modelos de financiamento per capita, quais são os pesos do financiamento e como eles estão
relacionados com os alunos com deficiência?
A fórmula per capita simplificada é igual ao montante per capita X número de alunos. No entanto, na prática, o
montante de financiamento per capita varia sistemicamente para determinadas categorias de alunos. O maior
montante per capita pode ser especificado para factores tais como:
• Diferença de classe/idade.
• Currículo.
• Local.
• Língua minoritária.
• Desfavorecimento social.
• Estado de deficiência.
Estas variações sistémicas dos montantes de financiamento per capita são, por vezes, referidas como ‘pesos’ de
financiamento. Estes pesos são determinados por vários montantes de financiamento per capita especificados
por aluno de ‘base’. Por exemplo, o aluno de base pode não ter condições especiais (e.g, estado da deficiência) na
escola do ensino primário.
Segue-se o exemplo de uma jurisdição que usa um único peso de financiamento para cada factor:
Exemplo de alocação total per capita para escola do ensino primário com 100 alunos pode ser:
• 60 alunos sem necessidades especiais: (60 X 1 = 60)
• 30 alunos desfavorecidos (30 X 1,2 = 36)
• 7 alunos com língua minoritária (7 X 1,5 = 10,5)
• 3 alunos com deficiência (3 X 2,5 = 7,5)
Para esta escola, a contagem total de alunos ponderados é igual: 114 (60 + 36 + 10,5 + 7,5).
O financiamento para esta escola é igual: 114 X montante de financiamento de base.
(Nota: os pesos acima mencionados são apenas para fins de ilustração.)
O factor importante aqui é que o maior peso para estudantes com deficiência gera maior montante de
financiamento para a escola na base por aluno. Isto ajudará a atender às necessidades do aluno num ambiente
integrado. Além disso, proporciona maiores incentivos para que a escola implemente a educação inclusiva e ajuda
a garantir que as escolas retenham os alunos com deficiência.

Nos modelos de financiamento per capita, porque é que é vantajoso usar pesos diferenciados para alunos com
deficiência a fim de incentivar a implementação da educação inclusiva?
Para os alunos com deficiência, pode-se utilizar um único peso de financiamento. No entanto, na medida em que
o país tenha várias subclassificações para alunos com deficiência, pode ser preferível usar pesos diferenciados.
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Nos EUA, onde cerca de 13,5% das crianças das escolas públicas têm necessidades educativas especiais, usamse várias classificações dentro da mesma categoria de deficiência. Para cada criança, é determinada a categoria
principal da deficiência. Isto porque os custos variam consideravelmente dentro e entre estas categorias.
Isto é importante porque, em média, os custos necessários para atender alunos com diferentes deficiências
variam. Por exemplo, em 1999/2000, a despesa média para educar um aluno com Perturbações do Espectro do
Autismo nos EUA foi de 18.790 USD, enquanto que o custo médio de um aluno com Perturbações da Fala foi de
10.558 USD. Usando este exemplo, os países que usam esta informação atribuem maior peso à fórmula para
alunos com autismo, de modo a reflectir o seu maior nível de necessidades dentro da escola.
Pesos diferenciados no modelo de financiamento alocam maiores níveis de financiamento para atender os alunos
com mais necessidades. Isto ajuda a prestar apoio adicional na escola para ajudar ainda mais a educação
inclusiva (e.g, auxiliares de educação), bem como outro apoio auxiliar (e.g., terapeuta da fala, terapeuta
ocupacional, etc.). O modelo de financiamento não aloca excesso de fundos para atender os alunos com menos
necessidades.
Em geral, os pesos diferenciados ajudam a facilitar a educação inclusiva porque o financiamento acompanha o
aluno e ajuda as escolas locais a atenderem os alunos com deficiência quando trazem receitas suplementares
para, pelo menos, compensar parcialmente os seus custos adicionais.

Notas
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O UNICEF não assume a responsabilidade pelo acesso aos documentos ou sítios a seguir mencionados.

Livros e Documentos
• The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education. UNICEF,
2012.
• The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education - A Declaração de
Salamanca é o principal documento político internacional que delineia o consenso geral sobre a necessidade de
reformar a educação e as políticas e estratégias necessárias para incluir as crianças com deficiência no sistema
de ensino. UNESCO, 1994.
• Inclusive Education - Este relatório reúne a experiência de uma vasta gama de países. Identifica os princípios
subjacentes que informam a prática através de uma ampla variedade de contextos e apresenta ilustrações
breves de vários países. Destina-se a ajudar directores da educação e decisores para irem além de assumir
compromissos políticos para a implementação da educação inclusiva. UNESCO, 2002.
• Special Needs Education. Country Data 2012 – A cada dois anos a Agência Europeia para o Desenvolvimento
nas Necessidades Educativas Especiais realiza o exercício de recolha de dados com todos os países membros
da Agência. Recolhem-se os principais dados quantitativos sobre o número e a colocação dos alunos com NEE,
bem como a respectiva informação qualitativa para contextualizar os dados estatísticos. European Agency for
Development in Special Needs Education, 2012.
• Education for Children with Disabilities – Melhorar o Acesso e a Qualidade. O documento encontra-se no
Departamento para o Desenvolvimento Internacional, Reino Unido, 2010.
• Making Schools Inclusive: How Change can Happen, Pinnock H. Lewis, I. - Como as organizações não
governamentais podem ajudar os sistemas de ensino nos países em desenvolvimento a serem mais inclusivos.
Usando exemplos de 13 países, descreve estudos de caso de programas que: visam grupos específicos de
crianças vulneráveis; criam comunidades escolares inclusivas; promovem a mudança no sistema de educação;
e abordam as barreiras financeiras à educação inclusiva. Save the Children, 2008.
• Schools for all: Including Children With Disabilities in Education - Principalmente para educadores, dando
enfoque à inclusão das crianças com deficiência nas escolas, mas também é útil para ONG trabalhadores de
reabilitação baseados na comunidade, Organizações de Pessoas com Deficiência e grupos da comunidade que
participem na defesa e ajudem a conceber esforços de educação inclusiva. Save the Children, 2002.
• Inclusive Education: Where There are Few Resources - Este livro tem como objectivo apresentar antecedentes
e uma vista geral crítica das principais questões, conceitos e estratégias relacionados com a educação inclusiva
relevantes para situações onde os recursos económicos e o acesso à informação são limitados. S. Stubbs,
Noruega, 2008.
• A Human Rights-Based Approach to Education for All - Este documento reúne o pensamento actual e a prática
de abordagens baseadas nos direitos humanos no sector da educação. Apresenta as principais questões e
desafios das abordagens baseadas nos direitos e apresenta o quadro de elaboração de políticas e programas
desde o nível da escola ao nível nacional e internacional. UNESCO e UNICEF, 2007.
• Education for Some More Than Others? A Regional Study On Education In Central and Eastern Europe and the
Commonwealth of Independent States (CEE/CIS) – Será que este estudo é um acompanhamento da Educação para Todos? UNICEF Innocenti Research Centre’s (IRC) 1998 Regional Monitoring Report in Central and
Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. Este relatório verifica que, desde o início da
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transição, houve um aumento significativo na diferença entre a quantidade e a qualidade da educação na
região. Como resposta, recomenda Doze Fases para a Educação para Todos resolver vários problemas .
UNICEF, 2007.
• Inclusive Education Initiatives for Children with Disabilities: Lessons from the East Asia and Pacific Region - Este
documento destaca bons exemplos de iniciativas de educação inclusiva no Camboja, China, Laos, Vietname e
Tailândia. O último capítulo resume as lições aprendidas e apresenta recomendações para os ‘caminhos a
seguir’, a fim de se alcançarem os objectivos da igualdade de acesso a educação de qualidade para as crianças
com deficiência durante a próxima década. UNICEF, 2003.
• Inclusive Education in Europe: Putting Theory into Practice. International Conference: Reflections from
Researchers - Resumo da conferência sobre a educação inclusiva realizada na Dinamarca, em Novembro de
2013, da Agência Europeia para Necessidades Especiais e Educação Inclusiva (a agência [anteriormente
conhecida como a Agência Europeia para o Desenvolvimento nas Necessidades Educativas Especiais]. EASNIE,
2013.
• Conference Report: Regional Ministerial Education Conference: Including all Children in Quality Learning - A
conferência, coorganizada pelo Governo da Turquia e pelo Escritório Regional do UNICEF para a Europa Central
e Oriental e Comunidade de Estados Independentes, foi realizada em Istambul de 10 a 13 de Dezembro de
2013. Os objectivos deste evento de alto nível foram: (i) lançar o Apelo para a Acção ‘Equidade na Educação Já!
Incluir todas as crianças na aprendizagem de qualidade’; (ii) dar um novo impulso e promover um maior
compromisso político com a equidade na educação; (iii) partilhar as boas práticas na região para melhorar a
participação e a aprendizagem no ensino primário e no secundário; e (iv) acelerar as reformas a nível nacional e
contribuir para os debates regionais em curso sobre a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015.

Comunidades de conhecimento e Plataformas na Internet
• Enabling Education Network (EENET) - Um dos sítios da Internet mais completos sobre a educação inclusiva,
com forte ênfase em publicações escritas por e para especialistas e defensores da educação inclusiva da
região global sul. Regularmente Atualizado, o sítio da Internet apresenta informação sobre uma ampla gama
de temas relacionados com a educação: educação de crianças com diferentes tipos de deficiência, questões
relacionadas com a família, a rapariga, formação do professor e avaliação de diferentes abordagens.
• ‘Inclusive Education in Action’, elaborado com a colaboração da Agência Europeia para o Desenvolvimento de
Necessidades Educativas Especiais.
• Comunidade de conhecimento on-line: ‘Building Inclusive Societies for Persons with Disabilities’
Para lista de recursos mais completa ou actualizada consulte: www.inclusiveeducation.org.
• Acrescente a seguir os seus recursos:
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo (A/RES/61/106),
adoptada em 13 de Dezembro de 2006, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e aberta à assinatura em
30 de Março de 2007. Houve 82 signatários da Convenção, 44 signatários do Protocolo Facultativo e uma
ratificação da Convenção. Este foi o maior número de signatários da história de uma Convenção das Nações
Unidas no dia da sua abertura. É o primeiro tratado abrangente dos direitos humanos do século 21 e é a primeira
convenção sobre os direitos humanos que se abre para assinatura de organizações de integração regional. A
Convenção entrou em vigor a 3 de Maio de 2008. [iii] Para mais informação visite: http://www.un.org/disabilities/.
Convenção sobre os Direitos da Criança: um Tratado internaciona sobre direitos humanos adoptado e aberto à
assinatura, ratificação e adesão pela Resolução 44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de
Novembro de 1989, em Nova Iorque, entrou em vigor a 2 de Setembro de 1990, em conformidade com o Artigo
49. Criança significa todo o ser humano com idade inferior a dezoito anos, excepto se, ao abrigo da lei aplicável à
criança, a maioridade for atingida antes. Para mais informação visite: http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx.
Deficiência é o resultado da interacção entre a incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo
e as várias barreiras no ambiente que podem dificultar a participação plena e efectiva de uma pessoa na
sociedade em igualdade de condições.
Educação para Todos representa um movimento e compromisso internacional para garantir que todas crianças e
adultos recebam ensino básico de boa qualidade. Baseia-se tanto na perspectiva dos direitos humanos, como na
convicção generalizada que a educação é fundamental para o bem-estar individual e para o desenvolvimento
nacional. Ela ganhou primeiro a atenção internacional na Conferência Mundial sobre a Educação para Todos em
Jomtien, na Tailândia, em 1990. Para mais informação consulte: http://www.un.org/en/globalissues/
briefingpapers/efa/index.shtml.
Inclusão é onde há reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, políticas e práticas da escola,
para acomodar as diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de eliminar as barreiras que
impedem essa possibilidade.
Educação Inclusiva é “um processo de abordagem e de resposta à diversidade das necessidades dos alunos,
através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da exclusão
na e da educação. Envolve alterações e modificações dos conteúdos, abordagens, estruturas e estratégias, com a
visão comum que abrange todas as crianças da faixa etária apropriada e a convicção que é responsabilidade do
Estado educar todas as crianças.” [vi]
Integração é o local onde as crianças com deficiência são colocadas no sistema de integração, frequentemente
em turmas especiais, ou na sala de aula geral com adaptações e apoio adequados.
Escolas do Ensino Geral são escolas disponíveis para todos os alunos, independentemente de terem ou não
deficiência.
Pessoas com Deficiência são as que têm incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que,
em interacção com várias barreiras, podem impedir a sua participação plena e efectiva na sociedade em
igualdade de oportunidades.
Segregação é quando grupos de crianças são propositadamente separados da maioria por causa das suas
diferença. Por exemplo, crianças com deficiência são classificadas de acordo com a sua incapacidade e colocadas
numa escola concebida para responder a essa incapacidade específica.
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Escolas Especiais são as que prestam serviços muito especializados para crianças com deficiência e
permanecem separadas das instituições de educação geral; também chamadas escolas segregadas.
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