
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: Inclusão e Intervenção Precoce na Infância: Estudo Comparativo 

entre os Sistemas Português e Finlandês  

 

Autoria: Catarina Martins, Patrícia Salin, Célia Ribeiro  

Palavras-chave: Intervenção Precoce na Infância, Finlândia, Inclusão  

Resumo O Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OECD - PISA – considerou a 

Finlândia como o país com melhores resultados aferidos em 2010. No método finlandês de educação 

os estilos de ensino são adaptados aos ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. São organizados 

grupos de apoio para aqueles que manifestam dificuldades específicas, sendo colocado na sala um 

professor assistente para ajudar. Há psicólogos, que apoiam os alunos e estão presentes a tempo 

inteiro na escola, na razão de 1 para 200. A mediação educativa acontece desde o jardim-de-infância. 

Os alunos que apresentem maiores limitações são encaminhados desde o início da escola do 1º ciclo 

para turmas especializadas nas quais serão apoiados, em grupos de cinco alunos, por professores com 

formação específica. As turmas de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) estão 

incluídas nas escolas, o que permite a sua inclusão em turmas regulares nas disciplinas em que tal é 

considerado adequado. Quando as limitações são menos significativas, a inclusão total é privilegiada, 

com apoio de todos os meios técnicos necessários de modo a potencializar a aprendizagem. A inclusão 

pretende que todos atinjam, ao mais alto grau, as suas potencialidades, contemplando sempre a 

participação plena na sociedade. Tendo esta base como proposição, são usadas as mais diversas 

estratégias para que TODOS alcancem esse patamar, e os finlandeses começam essa caminhada 

através da intervenção educativa precoce. Estão presentes em todas as escolas os mais diversos meios 

que permitem o aluno estar em contacto com o conhecimento. O professor é mais um recurso que 

auxilia os alunos na construção do “saber”. A investigação que propomos apresentar tem como 

finalidade observar o modelo educativo Finlandês, partindo da premissa que é um sistema de elevado 

nível de sucesso escolar mundialmente considerado. Vários domínios deste sistema educativo 

merecem referência. Iremos, no entanto, focar-nos na Educação Especial, de forma particular na 

Intervenção Precoce, assim como no papel dos psicólogos. Paralelamente, estabeleceremos a 

comparação com o sistema português, procurando pontos em comum e a aproximação de boas 

práticas. A primeira finalidade da escola é formar cidadãos livres, independentes, autónomos, 

verdadeiramente incluídos na sociedade. A escola é o local onde podem e devem aprender-se valores 

que serão transportados para a vida e a procura de boas práticas, é, por isso, fundamental. É necessário 

que os métodos e as estratégias de ensino sejam apropriados às finalidades a que se destinam, devendo 

auxiliar a generalização das aquisições e o alcance de um nível de produções que favoreça a sua 



 

 

manutenção ao longo do tempo. Na Finlândia a escola é uma instituição amada e honrada. O aluno, 

e não os saberes, estão no centro do sistema educativo. Por considerarmos um exemplo de boas 

práticas, o estudo comparativo, parece-nos relevante. 
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