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O objectivo da presente brochura e webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a 
compreender os conceitos básicos de educação inclusiva (EI), com ênfase nas crianças com deficiência, e 
como ela se encaixa no âmbito da missão do UNICEF. 

Para orientação mais detalhada sobre a programação para a educação inclusiva, por favor reveja as seguintes 
brochuras incluídas na presente série: 

 

1. Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF (presente brochura) 

2. Definição e Classificação da Deficiência 

3. Legislação e Políticas para a Educação Inclusiva 

4. Recolha de dados para a Deficiência na Criança 

5. Mapeamento de Crianças com Deficiência Fora da Escola 

6. SGIE e Crianças com Deficiência 

7. Parcerias, Advocacia e Comunicação para a Mudança Social 

8. Financiamento da Educação Inclusiva 

9. Programas Pré-escolares inclusivos 

10. Acesso à escola e ao 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. Participação dos Pais, da Família e da Comunidade na Educação Inclusiva 

14. Planificação, Monitorização e Avaliação 

Ao longo do presente documento constam caixas que resumem os pontos chave de cada secção, apresentam 
estudos de caso e recomendam leituras adicionais. As palavras chave são destacadas a negrito em todo o texto 
e estão incluídas no glossário que consta no fim do documento. 
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Nesta brochura será explicado: 

•  Qual é a importância da educação inclusiva. 

•  O que é educação inclusiva e o que não é. 

•  Como a educação inclusiva está relacionada com a missão do UNICEF, bem como com as agendas de 

deficiência e educação da organização. 

•  O envolvimento recente do UNICEF na educação inclusiva a nível global e regional. 



Webinar 1 – Brochura Técnica Auxiliar 

Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase "Webinar 
1 – 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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APDC/APCD Association of Parents with Disabled Children/Associação de Pais da Crianças com 

Deficiência 
CBR/RBC Community-based Rehabilitation/Reabilitação com Base na Comunidade 

CEDAW/CEDCM Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
CFS/EAC Child-Friendly Schools/Escolas Amigas da Criança 

CRC/CDC Convention on the Rights of the Child/Convenção sobre os Direitos da Criança 

CRPD/CDPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities/Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência 
EFA/EPT Education for All/Educação para Todos 

EMIS/SGIE Education Management Information Systems/Sistemas de Gestão da Informação na 

Educação 
GDP/PIB Gross Domestic Product/Produto Interno Bruto 

GPcwd/PGccd Global Partnership on Children with Disabilities/Parceria Global pelas Crianças com 

Deficiência 
GPE/PGE Global Partnership for Education/Parceria Global para a Educação 

HRBA/ABDH Human Rights-Based Approach/Abordagem Baseada nos Direitos Humanos 

ICF/CIF International Classification of Functioning, Disability and Health/Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Deficiência e Saúde 
IDA/AID International Disability Alliance/Aliança Internacional pela Deficiência 

IDDC/CIDD International Disability and Development Consortium/Consórcio Internacional da Deficiência 

e do Desenvolvimento 
IE/EI Inclusive Education/Educação Inclusiva 

IEG/GEI Inclusive Education Group/Grupo de Educação Inclusiva 

OECD/OCDE Organisation for Economic Co-operation and Development/Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico 
OHCHR/EACDH Office of the High Commissioner for Human Rights/Escritório do Alto Comissário das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos 
MDG/ODM Millennium Development Goal/Objectivo de Desenvolvimento do Milénio 

SDG/ODS Sustainable Development Goal/Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 

UN/NU United Nations/Nações Unidas 

UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation/Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
UNICEF United Nations Children’s Fund/Fundo das Nações Unidas para a Infância 



A crença de que todas as crianças têm direito a uma educação de qualidade, que respeite e promova a sua 
dignidade e desenvolvimento óptimo estão no centro da abordagem de direitos humanos do UNICEF para a 
educação. 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 o 
objectivo de garantir uma educação de qualidade para todos e a importância de prestar o apoio holístico 
necessário para desenvolver o potencial de cada criança. A educação de qualidade só pode ser alcançada 
quando todas e cada criança, incluindo as mais marginalizadas e excluídas, frequentarem a escola receberem 
educação inclusiva de qualidade, que lhes proporcione a aprendizagem necessária para a vida. 

 

Embora a educação inclusiva seja um conceito amplo que inclui todos os grupos de crianças, a presente série 
incidirá especificamente nas crianças com deficiência. No entanto, a programação da educação do UNICEF 
abrange todos os grupos de crianças e presta atenção especial às crianças em risco de ficarem excluídas da 
educação. 

 

A deficiência não é invulgar e faz parte da diversidade humana. Estima-se que 15% da população a nível 

mundial tenha deficiência1, uma percentagem que se prevê que cresça por causa dos maus cuidados de saúde 

e da má nutrição nos primeiros tempos de vida, do aumento da população idosa e dos conflitos civis violentos2. 

Por cada criança que morre devido a conflito, estima-se que três vezes mais ficam feridas ou adquirem 

deficiência permanente3. Entre a população com deficiência, cerca de 80% vive em países em desenvolvimento 

e está desproporcionalmente representada na população mais pobre4. Isto é importante porque a deficiência 

afecta não apenas as pessoas, mas também as suas famílias e os seus prestadores de cuidados. 

 

Também é bem compreendido que as crianças com deficiência enfrentam várias formas de discriminação que 

levam à sua exclusão da sociedade e da educação. Por exemplo, as jovens com deficiência são particularmente 

vulneráveis e estão em maior risco de violência baseada no género, abuso sexual, negligência, maus tratos e 

exploração5. 

 

As atitudes em relação às crianças com deficiência, bem como a falta de ambientes de aprendizagem inclusiva, 

acompanhada pelos recursos e informação necessários, agravam os desafios que estas enfrentam no acesso à 

educação6 7. Consequentemente, as crianças com deficiência estão desproporcionalmente representadas entre 

as crianças sem acesso à educação8 9.  

 

A boa notícia é que existem formas eficazes de se criar sociedades inclusivas, onde as crianças com e sem 

deficiência podem usufruir dos seus direitos, incluindo o direito à educação de qualidade, com as mesmas 

condições que os seus pares sem deficiência. Algumas destas formas que serão abordadas no presente 

webinar e muitas outras serão discutidas em futuros webinars, mas é fundamental que as barreiras físicas, de 

atitude e políticas, incluindo o estigma negativo e a discriminação, sejam abordados e superados10. 

 

Em conformidade 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 de qualidade. A educação inclusiva, 

conforme definida na Declaração de Salamanca, promove o “reconhecimento da necessidade de trabalhar no 

sentido de ‘escolas para todos’ - instituições que celebram as diferenças, apoiam a aprendizagem e respondem 

às necessidades individuais” 11. A educação inclusiva é um processo que valoriza o bem-estar de todos os 

alunos e não é um fim em si. 
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Sumário 

• Segundo a abordagem baseada nos direitos humanos (ABDH) TODAS as crianças têm o direito à 

educação inclusiva. 

•  Em conformidade com a CDC, a CDPD e a missão do UNICEF, bem como com o empenho da 

organização pela equidade, o UNICEF defende o fortalecimento dos sistemas de educação para se 

tornarem inclusivos, a fim de garantir que cada criança receba educação de qualidade. 

• O UNICEF trabalha frequentemente com governos, doadores e organizações da sociedade civil, para 

garantir o usufruto do direito das crianças com deficiência à educação num ambiente mais inclusivo. 

• Meios eficazes estão disponíveis para criar sociedades inclusivas onde as crianças com e sem deficiência 

possam usufruir dos seus direitos de forma equitativa, incluindo o direito à educação de qualidade. 
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Pontos chave 

•  A deficiência é um factor importante relacionado com a exclusão da educação e, consequentemente, as 

crianças com deficiência estão desproporcionalmente representadas entre as crianças fora da escola. 

•  Embora tenha havido progresso nas últimas décadas em relação à educação para todo, subsistem 

lacunas significativas, especialmente em alcançar e incluir as crianças com deficiência. 

•  Com frequência as principais políticas relacionadas com a educação não incluem as crianças com 

deficiência. 

Embora as crianças com deficiência tenham os mesmos direitos que as outras crianças, elas têm estado 

historicamente entre as mais excluídas do sistema de educação. Em seguida são apresentados alguns factos 

sobre a situação actual: 

•  As crianças com deficiência têm significativamente menos probabilidade de serem matriculadas na escola 

do que os seus pares sem deficiência13. Eis os resultados de alguns estudos que ilustram este facto: 

•  Um estudo realizado nas Filipinas verificou que ter um membro da família com deficiência aumenta a 

probabilidade em 25% das crianças dos 7 aos 16 anos não frequentarem a escola sendo este valor de 13% 

no Uganda14. 

•  Um inquérito realizado na República Unida da Tanzânia, em 2008, verificou que as crianças com 

deficiência que frequentavam a escola primária evoluíram para níveis superiores de ensino em apenas 

metade da percentagem das crianças sem deficiência15. 

•  Um estudo realizado no Iraque, em 2006, verificou que 10% das crianças dos 6 aos 9 anos sem risco de 

deficiência nunca frequentaram a escola, mas 19% das crianças com risco de ter deficiência auditiva e 51% 

das crianças com maior risco de deficiência mental não frequentavam a escola16. 

•  Um estudo realizado na Tailândia verificou que quase todas as crianças dos 6 aos 9 anos sem deficiência 

frequentavam a escola em 2005/06, contudo 34% das crianças com deficiências motoras não 

frequentavam a escola17. 

•  Um estudo realizado no Malawi, em 2004, verificou que uma criança com deficiência tinha duas vezes 

mais probabilidade de não frequentar a escola do que os seus pares sem deficiência18. 

•  A deficiência é frequentemente o factor mais significativo relacionado com a exclusão da educação, mais do 

que o género ou a localização geográfica, e viver na pobreza ou ter pai/mãe com deficiência também 

aumenta a probabilidade de a criança não frequentar a escola19 20.  
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•  Outras razões que contribuem para que as crianças com deficiência não se matriculem na escola são, mas 

não se limitam a: os pais não saberem que o seu filho tem direito à educação, os pais terem poucas 

expectativas para o seu filho, as famílias terem vergonha do seu filho com deficiência ou não acreditarem 

no seu potencial, a criança residir numa instituição ou as instalações da escola serem inacessíveis21 22.  

•  Até agora, os estudos sobre o número de crianças fora do ensino primário em idade escolar não consideram 

adequadamente as crianças com deficiência. Consequentemente, o número de crianças com deficiência fora 

da escola é, na melhor das hipóteses, é um cálculo aproximado23. 

•  As crianças com deficiência não são incluídas nas principais políticas relacionadas com a educação. 

•  A legislação discriminatória omite frequentemente o reconhecimento ou exclui especificamente algumas 

crianças com deficiência do acesso à educação24. 

•  Milhões de crianças com deficiência não constam nos planos do sector de educação, devido à fraca 

recolha de dados e à falta de conhecimento dos decisores políticos sobre como as incluir25. 

•  As crianças com deficiência têm-se mantido relativamente invisíveis nos esforços para alcançar o acesso 

universal ao ensino primário, tal como nos Objectivos da Educação para Todos (EPT) e no Objectivo 2 dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)26. 

As secções a seguir delineiam como se chegou onde se está hoje, de que forma a educação inclusiva aborda as 
questões actuais e como ela se encaixa na missão e no mandato do UNICEF. 

Para mais informação consulte: 

•  UNICEF State of the World’s Children Report, 2013. http://www.unicef.org/sowc2013/. 

•  The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education. 

UNICEF, 2012. 

•  Education for Children with Disabilities - Improving Access and Quality. Document can be found at  De-

partment for International Development, United Kingdom, 2010. 

Notas 
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Pontos Chave 

•  A deficiência faz parte da diversidade humana e as pessoas com deficiência são um grupo heterogéneo; as 

experiências multidimensionais das crianças com deficiência devem ser consideradas ao se conceber o 

trabalho de defesa e de programação. 

•  O UNICEF segue o modelo social de conceptualização da deficiência, que explica a deficiência como o 

resultado da interacção da incapacidade da pessoa com o seu ambiente. 

•  O UNICEF promove a educação inclusiva para satisfazer o direito de cada a criança à educação. 

•  O movimento Educação para Todos e os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio têm sido importantes 

para salientar a questão da educação universal para todas as crianças. No entanto, é necessário prestar 

mais atenção às crianças com deficiência, a fim de alcançarem resultados tangíveis. 

 

O Artigo 1 da CDPD descreve as pessoas com deficiência como “as que têm incapacidade física, mental, 
intelectual ou sensorial de longo prazo que em interacção com várias barreiras ficam impedidas de participar 
plena e efectivamente na sociedade em igualdade de condições que as outras”28. 

Esta abordagem é coerente com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde da 
Organização Mundial de Saúde, mais vulgarmente conhecida como CIF, que conceptualiza o nível de 
funcionamento de uma pessoa como a interacção dinâmica entre as suas condições de saúde, factores 
ambientais e factores pessoais29. Ela define funcionamento e deficiência como conceitos multidimensionais 
relacionados com:  

•  As funções e estruturas do corpo das pessoas. 

•  As actividades que as pessoas realizam e as áreas da vida em que participam. 

•  Os factores do seu ambiente que afectam essas experiências. 

 

Estas abordagens reconhecem a importância do contexto e do ambiente de facilitar ou dificultar a participação 
efectiva das pessoas na sociedade. Também são referidas como o modelo social de deficiência. 
 

Ao longo do tempo a opinião sobre a deficiência evoluiu de forma muito substancial e as três principais 

abordagens de conceptualização da deficiência foram, historicamente, as seguintes: 

 

•  Modelo da caridade: O mais antigo e desactualizado é o ‘modelo da caridade’, onde a deficiência é 

considerada um castigo ou tragédia, normalmente com a intervenção de deus. Segundo este modelo, a 

pessoa é considerada carente e desprezível e só pode encontrar a salvação através da misericórdia, do amor 

e dos cuidados dos outros. 
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•  Modelo clínico: A seguir na história apareceu o ‘modelo clínico’, que conceptualiza a deficiência como uma 

condição da pessoa que necessita de tratamento e cura, com a ajuda de profissionais de saúde. 

•  Modelo social: Mais recentemente, devido a uma maior compreensão sobre as barreiras que impedem a 

participação das pessoas com deficiência, surgiu o modelo social. Este sustenta que a deficiência resulta de 

interacções entre a pessoa com incapacidade física, intelectual, sensorial ou mental específica e o ambiente 

social e cultural circundante. Portanto, a deficiência é entendida como uma construção sociopolítica, segundo 

a qual as barreiras de atitudes, ambientais e institucionais que existem inerentemente no seio da sociedade 

excluem e discriminam sistematicamente as pessoas com deficiência30. Isso também está de acordo com a 

abordagem baseada nos direitos humanos e com o modelo dos direitos humanos de conceptualização da 

deficiência. 

Com a mudança de paradigma para o modelo social da deficiência nas últimas décadas, ficou claro que o 

sistema de educação inclusivo sem barreiras - desde o pré-escolar até ao ensino superior - é a abordagem que 

reduzirá a maior parte dos obstáculos para que as crianças com deficiência tenham acesso e recebam 

educação de qualidade, bem como mais oportunidades de participação em igualdade com os seus pares sem 

deficiência. As caixas a seguir reflectem os diferentes paradigmas que influenciaram a opinião sobre a 

deficiência. Ver glossário de termos no fim da brochura, para obter mais dados sobre os modelos. 

Modelo de Deficiência da Caridade – O bem-estar está nas mãos dos deuses ou do destino 

•  A deficiência é uma punição ou tragédia. 

•  A pessoa é considerada carente, desprezível e até mesmo condenável. 

•  A salvação faz-se através da misericórdia, do amor e dos cuidados. 

Modelo de Deficiência Clínico - O bem-estar está nas mãos dos médicos 

•  A deficiência é uma condição da pessoa que pode ser tratada. 

•  A pessoa é considerada como quem necessita de cura ou de tratamento da doença. 

•  É responsabilidade e potencial do profissional de saúde aliviar a dor. 

Modelo de Deficiência Social - O bem-estar está nas mãos da sociedade 

•  A deficiência é um problema da sociedade. 

•  A pessoa é considerada vítima de preconceito social. 

•  A sociedade tem a responsabilidade de eliminar as barreiras. 

Mais informação sobre a deficiência consta em segundo módulo da presente série e vídeo sobre Orientação 
da Deficiência do UNICEF, disponível on-line em Inglês, Francês e Espanhol em: 
http://www.unicef.org/disabilities/index_71294.html. 
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A deficiência faz parte da diversidade humana e é importante lembrar que as pessoas com deficiência são um 
grupo heterogéneo. As questões de discriminação, inclusão e desenvolvimento da criança podem variar muito, 
dependendo do tipo de deficiência, do ambiente, da cultura, das tradições, do género e da situação 
socioeconómica. Estas diferenças e as experiências multidimensionais das crianças com deficiência devem ser 
consideradas ao se moldar a defesa e o trabalho de programação de sobre a deficiência.  
 

 
 
A Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada em 1989, é um tratado holístico dos direitos humanos que 
aborda os direitos sociais, económicos, culturais, civis, políticos e de protecção das crianças, e foi o primeiro 
tratado a afirmar que as opiniões das crianças devem ser consideradas31. Enfatiza tanto o direito à educação 
com base na igualdade de oportunidades, como os amplos objectivos da educação em termos de promover o 
maior desenvolvimento possível da criança. O Artigo 2 introduziu, pela primeira vez, a obrigação explícita dos 
governos de garantir o usufruto de todos os direitos das crianças sem discriminação, incluindo com base na 
deficiência. O Artigo 23 trata do direito à assistência das crianças com deficiência, para garantir que possam 
aceder à educação, de modo a promover a sua inclusão social32. O Comité dos Direitos da Criança, na 
Observação Geral 9 sobre os Direitos das Crianças com Deficiência, salienta ainda que a educação inclusiva 
deve ter o objectivo de educar as crianças com deficiência33. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adoptada em 2007, não introduziu novos direitos 
- os direitos das pessoas com deficiência são exactamente os mesmos que os de qualquer outra pessoa - mas 
reafirmou esses direitos e introduziu obrigações adicionais para os governos a fim de garantirem o seu usufruto. 
A CDPD inclui disposições pormenorizadas sobre o direito à educação (Artigo 24), ressaltando de forma mais 
explícita do que na CDC a obrigação dos governos de garantirem “um sistema da educação inclusiva a todos os 
níveis”. Também apresenta uma gama de obrigações para superar as barreiras que impedem o usufruto dos 
direitos das pessoas, incluindo as crianças com deficiência, e para garantir uma protecção mais eficaz e uma 
voz mais forte para que as crianças com deficiência possam reivindicar os seus direitos34. A CDPD foi o primeiro 
instrumento internacional juridicamente vinculativo destinado a promover especificamente a educação inclusiva 
como um direito. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDCM), 
adoptada em 1979, é outro tratado importante, que exige que os Estados garantam “a eliminação dos conceitos 
estereotipados dos papéis dos homens e das mulheres a todos os níveis e em todas as formas de educação”, 
em especial “através da revisão dos manuais e dos programas escolares e da adaptação dos métodos de 
ensino”35. 

 

Para uma análise mais aprofundada da CDC, CDPD e CEDCM consulte a publicação do UNICEF, Using the 
Human Rights Framework to Promote the Rights of Children with Disabilities: Discussion Paper, on-line em: 
http://www.unicef.org/disabilities/files /Synergies_paper_V6_Web_REVISED.pdf. Para comparação 
específica de como a educação é abordada em CRC (Artigo 28) e CRPD (Artigo 24) consulte a publicação 
do UNICEF, The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive 
Education, Position Paper (2012),  
em: http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf. 

Para o texto completo da Convenção sobre os Direitos da Criança consulte http://www.ohchr.org/en/ 
professionalinterest/pages/crc.aspx e para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

consulte http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150. Para ver que governos assinaram ou 

ratificaram a CRPD consulte http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166. 
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Quadro dos Direitos para a Inclusão36
   

•  2014: Estão em curso negociações do quadro de desenvolvimento pós-2015 (Objectivos do Desenvolvi-

 mento Sustentável), com enfoque na educação inclusiva de qualidade. 

•  2006: Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência promove os direitos 

 das pessoas com Deficiência e a integração da deficiência no desenvolvimento. 

•  2001: Referência da EPT sobre o Direito à Educação das Crianças com Deficiência: Rumo à Inclusão. 

•  2000: Quadro de Acção do Fórum Mundial da Educação, Dakar, Objectivos da EPT + ODMs, garantir que 

 todas as crianças tenham acesso à educação e concluam o ensino primário gratuito e obrigatório 

 até 2015. Enfoque nos marginalizados + as raparigas. 

•  1994: Declaração de Salamanca e Quadro de Acção sobre Necessidades Educativas Especiais. 

•  1993: Normas Padrão das Nações Unidas sobre a Equalização das Pessoas com Deficiência, Norma 6, 

 não só afirmam o direito à educação das crianças, jovens e adultos com deficiência, mas também 

 afirma que a educação deve ser oferecida "num ambiente escolar integrado" e no "ambiente   

 escolar geral". 

•  1990: Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (Declaração de Jomtien). 

•  1989: Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança assegura o direito de todas as crianças 

 a receberem educação, sem qualquer tipo de discriminação. 

•  1948: Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura o direito ao ensino básico gratuito e           

 obrigatório para todas as crianças. 
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A Educação para Todos representa um movimento e compromisso internacional para garantir que cada criança 
e adulto recebam ensino básico de boa qualidade. Ela 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 recebeu primeiro atenção mundial na Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Uma década mais tarde, para ajudar os governos a progredirem no 
sentido da realização da EPT, estes concordaram com os seis objectivos da EPT. 
 

Os seis Objectivos da EPT são: 

•  Objectivo 1: Expandir os cuidados e a educação na primeira infância. 

•  Objectivo 2: Disponibilizar o ensino primário gratuito e obrigatório para todos. 

•  Objectivo 3: Promover a aprendizagem e as habilidades para a vida em jovens e adultos. 

•  Objectivo 4: Aumentar a alfabetização de adultos. 

•  Objectivo 5: Alcançar a paridade de género. 

Simultaneamente aos objectivos da EPT foram adoptados os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, dos 

quais o segundo objectivo é “assegurar que até 2015 todas as crianças, tanto rapazes como raparigas, 

concluam o ensino básico completo”37. 

Objectivo de Desenvolvimento do Milénio da Educação38  

OBJECTIVO 2: ALCANÇAR O ENSINO PRIMÁRIO UNIVERSAL 

Meta 2.A: Garantir que, até 2015, todas as crianças, tanto rapazes como raparigas, concluam o ciclo 
completo de ensino primário. 
 
Situação: 
•  A taxa líquida de matrícula no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu os 90% em 2012, 

dos 83% em 2000, o que significa que mais crianças do que nunca frequentam o ensino primário.39 

•  Em 2011, 58 milhões de crianças em idade de ingresso no ensino primário não frequentavam a escola.40 

•  Mais de quatro em dez crianças fora da escola nunca entrarão numa sala de aulas.41 

•  Estima-se que a nível mundial, de 250 milhões dos 650 milhões de crianças em idade de ingresso no 

ensino primário não aprendam nem sequer as habilidades mais básicas de alfabetização e aritmética. 

Destas, 130 milhões frequentam a escola, o que sugere graves lacunas na qualidade da educação.42 

Sabe-se que até agora a EPT não tem prestado atenção suficiente a alguns grupos de crianças marginalizadas, 

em particular as consideradas como tendo ‘necessidades educativas especiais’ ou deficiência43. As crianças 

com deficiência permanecem relativamente invisíveis e a falta de enfoque na deficiência nos quadros actuais, 

incluindo em metas ou indicadores, resulta frequentemente na exclusão efectiva das crianças com deficiência 

das escolas e da integração na educação em geral44. Fica claro que, sem medidas orientadas que abordem as 

crianças com deficiência, elas continuarão a ser marginalizadas.  
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Consequentemente, o UNICEF e vários parceiros defendem que o quadro de desenvolvimento pós-2015 seja 
inclusivo para todas e cada criança, considere a necessidade de sistemas de educação equitativos de alta 
qualidade e reconheça o ciclo de vida (do nascimento até à idade adulta). No momento da impressão da presente 
brochura e dada a continuação das negociações, a proposta do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
4 prevê: “Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos”. Para actualizações do texto consulte o sítio da Internet das Nações Unidas 
www.sustainabledevelopment.un.org. 
 

 

A agenda EPT está muito alinhada com a da educação inclusiva, conforme expresso a nível global na Conferência 

Mundial sobre Necessidades Especiais em Salamanca, Espanha, em 1994. A Declaração de Salamanca 

(documento final da Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais) inicia com o compromisso da EPT, que 

reconhece a necessidade e a urgência de garantir a educação para todas as crianças, jovens e adultos dentro do 

‘sistema de educação geral’. Afirma que as crianças com necessidades educativas especiais “devem ter acesso às 

escolas gerais” e acrescenta que “as escolas gerais com orientação inclusiva são os meios mais eficazes para 

combater as atitudes discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade inclusiva e 

alcançar a educação para todos”.45 
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Principais quadros regionais de promoção da EPT e da educação inclusiva 

Um exemplo é a Estratégia de Incheon de “Tornar o Direito Real” para Pessoas com Deficiência na Ásia e 
Pacífico e o Objectivo 5 de expandir a intervenção precoce e educação das crianças com deficiência. 

Meta 5.A 
Melhorar as medidas de detecção e intervenção precoce para crianças com deficiência, desde o nascimento 
até a idade pré-escolar. 

Meta 5.B 
Reduzir para metade a diferença das taxas de matrícula no ensino primário e secundário entre as crianças 
com deficiência e as crianças sem deficiência. 

Indicadores de acompanhamento do progresso 

Principais indicadores 
1. 5.1. Número de crianças com deficiência a receber intervenção precoce na infância. 

2. 5.2. Taxa de matrícula no ensino primário de crianças com deficiência. 

3.  5.3. Taxa de matrícula no ensino secundário das crianças com deficiência. 

Indicadores complementares 
1. 5.4. Percentagem de instalações de cuidados pré-natais a disponibilizar informação e serviços de 

detecção precoce da deficiência em crianças e protecção dos direitos das crianças com deficiência. 

2.  5.5. Percentagem de crianças com deficiência auditiva a receber instrução em linguagem gestual. 

3.  5.6. Percentagem de alunos com deficiência visual a ter materiais educativos em formato facilmente 

acessível. 

4.  5.7. Percentagem de alunos com deficiência intelectual, de desenvolvimento, auditiva e visual, com 

autismo e com outras deficiências a ter dispositivos de assistência, currículos adaptados e materiais 

didáticos adequados. 
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Enquanto a EPT estipula o objectivo do direito universal, a inclusão pode ser entendida não apenas como um 

veículo para acabar com a segregação, mas também como um compromisso com a criação de escolas que 

respeitem e valorizem a diversidade, abordem eficazmente as necessidades de todas as crianças e visem 

promover os princípios democráticos. A educação inclusiva é um conjunto de valores e convicções 

relacionados com a igualdade e a justiça social, para que todas as crianças possam participar no ensino e na 

aprendizagem46. Estes valores estão muito de acordo com a abordagem equitativa do UNICEF.  

Os Membros da PGE Apelam para a Acção pela Educação Inclusiva 

Lançado durante a Segunda Reposição em Bruxelas, 25-26 de Junho 2014 

No 20º aniversário do Quadro de Acção sobre Necessidades Educativas Especiais de Salamanca, os 
membros da Parceria Global pela Educação reafirmaram o seu compromisso em proteger e defender o 
direito de todas as crianças e jovens a uma educação inclusiva de qualidade. Solicitaram aos governos, 
doadores, organizações internacionais, organizações da sociedade civil, sector privado, fundações, professores 
e alunos a tomarem medidas coordenadas para honrarem os compromissos com as crianças e os jovens 
com deficiência. 

https://www.globalpartnership.org/content/inclusive-quality-education-all-children-disabilities 

Uma via que o UNICEF usa para abordar a questão da matrícula é a Iniciativa das Crianças Fora da Escola. Esta 

iniciativa permite que o UNICEF e os seus parceiros usem abordagens inovadoras, para identificar os rapazes e 

as raparigas que ficam para trás e ajudá-los a alcançar o seu pleno potencial. Em 2014, mais de 35 países 

participaram na iniciativa, bem como na iniciativa sub-regional dos Estados das Caraíbas Orientais e na 

iniciativa regional da Europa Central e da Comunidade de Estados Independentes da Commonwealth47. É 

importante garantir os estudos das Crianças Fora da Escola e as respostas políticas e dos programas que 

abordam a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. 
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Existem três grandes abordagens para a educação das crianças com deficiência. Elas são: segregação, onde as 

crianças são classificadas de acordo com a sua incapacidade e colocadas numa escola concebida para 

responder a essa incapacidade específica; integração, onde as crianças com deficiência são colocadas num 

sistema de integração, frequentemente em turmas especiais, ou numa sala de aula geral com ou sem 

adaptações e apoios adequados; e inclusão, onde há o reconhecimento da necessidade de transformar as 

culturas, políticas e práticas da escola, para acomodar as diferentes necessidades de cada aluno, e a obrigação 

de eliminar as barreiras que impedem essa possibilidade48. Estas abordagens são explicadas mais 

detalhadamente no diagrama e nas secções a seguir.  
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Educação Especial ‘Educação Normal’ Educação integrada 

Criança especial 
Tacos quadrados para bura-
cos quadrados 
Professores especiais 
Escolas especiais 

Criança normal 
Tacos redondos para bura-
cos redondos 
Professores normais 
Escolas Normais 

Mudar a criança para se 
adaptar ao sistema 
Tornar o quadrado 

redondo 

Sistemas mantêm-se 
os mesmos 
Crianças devem 
adaptar-se ou reprov-
am 

Terapia de 
reabilitação 

Educação Inclusiva 

•  Crianças são diferentes 

•  Todas as crianças podem aprender 

•  Diferentes capacidades, grupos étnicos, tamanho, 
idade, antecedentes, género 

•  Muda o sistema para se adaptar à criança 

Figura: Explicação das diferenças entre educação especial, integrada e inclusiva49. 
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Em linha com o modelo clínico de deficiência, a abordagem até agora tem sido principalmente para atender à 
incapacidade individual e de grupos com deficiência, através de escolas especiais/segregadas (i.e., escola para 
deficientes visuais, escola para deficientes auditivos, etc.) ou para integrar crianças com deficiência em salas de 
aula normais ou em unidades separadas dentro de escolas normais. Isto é considerado na primeira parte do 
diagrama da página anterior. 

As escolas especiais ou turmas separadas foram concebidas como uma boa alternativa a outras formas de 

ensino, ou a nenhum ensino, porque as turmas tendem a ser mais pequenas, os edifícios são normalmente 

mais adaptados às necessidades dos alunos, existe potencial para menos discriminação entre si, e porque os 

professores são frequentemente formados para lidar com crianças com incapacidade, acredita-se que se pode 

prestar ajuda personalizada ao aluno. No entanto, as escolas especiais são caras e em grande parte centradas 

nas zonas urbanas, negando oportunidades educativas à maioria das crianças com deficiência em zonas rurais 

e semiurbanas. Em alguns países, tal como a Bulgária, o orçamento por criança educada em escola especial 

pode ser até três vezes maior do que para uma criança semelhante da escola geral51. 

Frequentemente os alunos das escolas especiais não têm acesso à mesma amplitude e profundidade de 

currículo que nas escolas gerais inclusivas. A investigação verificou também que na escola especial se gasta 

menos tempo em actividades escolares52. Há menos expectativas de sucesso escolar das crianças com 

deficiência, devido aos efeitos de longo prazo do sistema de educação e da sociedade, que valorizam de forma 

insuficiente a obtenção de bons resultados destas crianças53. Em geral, a investigação verificou que as escolas 

especiais são menos eficazes do que a educação inclusiva devidamente planificada54. Será fornecida mais 

informação na secção seguinte sobre a educação inclusiva. 

 
Além disso, a tendência é ter poucas escolas especiais em cada país, o que significa que as crianças e jovens 

que frequentam essas escolas ficam frequentemente longe das suas famílias durante longos períodos. Por 

exemplo, de acordo com a Inclusion InterAmericana, em Setembro de 2000, em El Salvador “o número de 

jovens em idade escolar com deficiência era 222.000. Dois mil desses alunos frequentavam cursos em escolas 

especiais, num total de 30 a nível nacional. Isso significa que menos de 1% frequentava uma escola especial ou 

outra escola relacionada com essa questão.”55
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O UNICEF define educação inclusiva de acordo com a definição amplamente aceite proposta pela UNESCO: 

“um processo de abordagem e resposta à diversidade de necessidades de todos os alunos, através do aumento 

da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da exclusão no e do ensino. 

Envolve alterações e modificações dos conteúdos, abordagens, estruturas e estratégias, com uma visão comum 

que abrange todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção que é responsabilidade do Estado educar 

todas as crianças.“56 

Na prática, a educação inclusiva refere-se a uma ampla gama de estratégias, actividades e processos que 

procuram tornar realidade o direito universal a educação de qualidade, relevante e adequada57. 

Para mais esclarecimentos, eis a lista dos principais recursos e princípios da educação inclusiva:  

•  Baseia-se em direitos e segue o modelo social de deficiência. 

•  Trata de mudar o sistema para se adaptar ao aluno, não mudar o aluno para se adaptar ao sistema, porque o 

‘problema’ de exclusão está firmemente no sistema, não na pessoa ou nas suas características. 
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•  Reconhece que a aprendizagem começa ao nascer e continua ao longo da vida e inclui a aprendizagem em 

casa e na comunidade em situações formais, informais e não formais. Também abrange uma ampla gama 

de iniciativas da comunidade, incluindo, por exemplo, programas de reabilitação com base na comunidade 

(RBCs). 

•  É um processo dinâmico que está em constante evolução de acordo com a cultura e o contexto local. 

•  Destina-se a permitir que as comunidades, sistemas e estruturas combatam a discriminação, celebrem a 

diversidade, promovam a participação e superem as barreiras à aprendizagem e à participação de todas as 

pessoas. 

•  Reconhece e respeita as diferenças de acordo com a idade, sexo, etnia, língua, estado de saúde, situação  

económica, religião, deficiência, estilo de vida e outras formas de diferença. 

•  Faz parte de uma estratégia mais ampla de promoção do desenvolvimento inclusivo, com o objectivo de criar 

um mundo onde há paz, tolerância, uso sustentável dos recursos e justiça social; onde são satisfeitas as 

necessidades básicas e os direitos de todos. 

Conforme promovido pelo Artigo 24 da CDPD, a educação 

inclusiva requer tanto a remoção activa de barreiras à   

inclusão (tais como, a remoção de barreiras ao acesso físico 

ao edifício escolar), como a criação de ambientes nas   

escolas gerais centrados na criança e inclui representações 

de amplo espectro das pessoas que vivem na sociedade - 

não apenas pessoas com deficiência58. A educação inclusiva 

pressupõe que todas as crianças devem ter oportunidades 

de aprendizagem equivalentes e sistemáticas numa ampla  

gama de escolas e em ambientes educativos adicionais (i.e., com base na comunidade, tais como centros de  

reabilitação com base na comunidade), e devem receber o apoio individualizado necessário para facilitar a sua 

inclusão. 

 

É importante destacar que a educação inclusiva não trata de ensinar os alunos a lidarem com um sistema de 

ensino indiferente. É o meio através do qual os métodos de ensino, currículo, pessoal e apoio pedagógico estão 

adaptados à aprendizagem de TODOS os alunos, incluindo os alunos que os sistemas tradicionais não foram 

capazes de alcançar. Para ser eficaz, deve também ser transsectorial e envolver diferentes ministérios e partes 

interessadas, não apenas da educação. Também se aplica a todas as disciplinas, incluindo, por exemplo, 

educação física e recreação59.  

Em resumo, a educação inclusiva oferece uma abordagem pedagógica fundamentalmente diferente da enraizada 

no desvio ou na diferença. Ela realça:60 

•  O potencial de aprendizagem aberta de cada aluno, em vez de uma hierarquia de capacidades cognitivas. 

•  A reforma do currículo e a pedagogia transversal que reconhece o potencial de cada criança de aprender, em 

vez da necessidade de se concentrar na deficiência dos alunos. 

•  A participação activa dos alunos no processo de aprendizagem, em vez da ênfase no conhecimento da        

disciplina especializada como chave para a especialização dos professores. 

•  Um currículo único para todos baseado no ensino diferenciado e/ou individualizado, em vez de um currículo 

alternativo a ser elaborado para alunos com fraco aproveitamento. 

•  Professores preparados e capazes de aplicar a metodologia inclusiva centrada na criança e que reconhecem as 

diferentes necessidades de cada criança. 
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Um conjunto de evidências cada vez maior mostra que as escolas inclusivas são mais eficazes em custos, 

académica e socialmente, do que as escolas especiais. Um estudo realizado nos Estados Unidos verificou que 

os “programas especiais custam 130% mais do que o ensino geral. Se o distrito escolar gastar 5.000 USD por 

aluno, então, cada aluno indicado para programas especiais custa 11.500 USD ao distrito.”63 Outro estudo 

mostrou que quanto mais os alunos são servidos em colocações segregadas muito restritivas, maior será o 

custo da sua educação64. 

“A educação inclusiva permite que as crianças com deficiência fiquem com a sua família e frequentem a escola 

mais próxima com os pares da sua comunidade. Isso é vital para o seu desenvolvimento pessoal, porque 

interromper o desenvolvimento normal de uma criança pode ter consequências muito mais graves do que a 

própria deficiência.”65 A qualidade do ensino pode também variar muito nas escolas especiais,66 67 68 69 o que, por 

sua vez, significa que alguns alunos podem não estar bem preparados para o mercado de trabalho e não terão 

a experiência para estarem entre os seus pares com e sem deficiência. Existe cada vez mais a tendência de 

fortalecer o papel das escolas especiais para que actuem como recurso da educação inclusiva na comunidade 

e nas escolas gerais. 

A natureza transectorial da educação inclusiva será mais discutida em webinar 3. 

Exemplo do País: Avançar com a Educação Inclusiva na Mongólia70 

Na Mongólia, através da colaboração entre Governo, organizações não governamentais internacionais, grupos 
de pais e doadores, incluindo a União Europeia, está-se a elaborar o programa nacional da educação 
inclusiva. Antes de 1989, o país dispunha de escolas especiais e de cuidados residenciais para crianças e 
adultos com deficiência, que atendiam as suas necessidades básicas mas os impedia de usufruir de outros 
direitos, tal como a inclusão na sociedade. Com algumas mudanças políticas e económicas, as escolas e as 
instituições especiais foram obrigadas a fechar, o que abriu espaço para uma nova abordagem. Em 1998, foi 
fundada a Associação de Pais com Filhos com Deficiência (APCD), para defender e proteger os direitos das 
crianças com deficiência. A APCD realizou várias actividades, incluindo a revisão das políticas, workshops de 
formação sobre educação inclusiva, para aprender com outros países, trabalhar com o Ministério da 
Educação na reforma das políticas e na mudança de práticas e identificar vários serviços de apoio 
necessários, para permitir que as crianças com deficiência sejam incluídas na educação. A reabilitação com 
base na comunidade fez também parte da estratégia geral, com serviços para a detecção precoce, 
tratamento médico e reabilitação colocados em centros com base na comunidade local. Em 2003, o 
Ministério da Educação criou a Unidade de Educação Inclusiva, juntamente com a comissão de 
implementação do programa, em colaboração com os Ministérios da Saúde e Bem-Estar Social e do 
Trabalho. O enfoque inicial para a promoção da educação inclusiva foi no nível pré-escolar e mais tarde 
alargado para o nível do ensino primário. Como resultado destes esforços, milhares de crianças com 
deficiência foram incluídas em jardins-de-infância e os professores foram formados em abordagens de 
inclusão. 
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Para melhor se compreender as diferenças entre a abordagem tradicional, que pode incluir a integração, e a 
abordagem de inclusão, a tabela a seguir compara as principais características de ambas. 

Abordagem tradicional (que pode incluir integração) Abordagem de inclusão 

•  Enfoque no aluno 

•  Avaliação do aluno realizada por especialista 

•  Programa diagnóstico/prescritivo 

•  Colocação em programa adequado 

•  Alunos com necessidades 'especiais' 

•  Altera/remedeia o caso 

•  Beneficia de integração os alunos com necessidades 

especiais 

•  Apoio profissional, conhecimento especializado e 

formal 

•  Intervenções técnicas (ensino especial, terapia) 

  

•  Enfoque na sala de aula 

•  Examina factores pedagógicos/didáticos 

•  Resolve problemas com colaboração 

•  Estratégias para os professores 

•  Ambientes da sala de aula normal adaptados e de 

apoio 

•  Direitos de todos os alunos 

•  Muda a escola 

•  Beneficia todos os alunos com a inclusão de todos 

•  Apoio informal e experiência de professores do 

ensino geral 

•  Bom ensino para todos 

  

Porter (1995): Comparação da abordagem tradicional e a de inclusão71, que mostra as diferenças na          

compreensão das necessidades educativas e respostas com base no modelo clínico e modelos sociais da    

deficiência. 

 

As secções a seguir descrevem porquê que a educação inclusiva é importante, como se pode defender a 
educação inclusiva perante os principais decisores e a introdução à forma como alcançar a educação inclusiva. 
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Para mais informação consulte: 

•  UNICEF’s Inclusive Education On-line Database: www.inclusive-education.org, contém um conjunto muito 

completo de recursos. 

•  The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education.    

UNICEF, 2012 http://www.unicef.org/ceecis/IEPositionPaper_ENGLISH.pdf. 

•  Enabling Education Network: http://www.eenet.org.uk. 

•  UNESCO Inclusive Education Website: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-

education-systems/inclusiveeducation/. 

•  UNESCO Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive Learning-Friendly Environments:              

http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/. 

•  International Disability Alliance Position Paper on Inclusive Education:                                                     

http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/ida-position-papers-and-statements. 

•  Handicap International Policy Paper Inclusive Education: http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/

PP08IE.pdf. 

•  Inclusive education: where there are few resources, S. Stubbs Oslo, Norway, 2008:                               

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf. 

Notas 

23 



Webinar 1 – Brochura Técnica Auxiliar 

  

Pontos chave 

•  A educação inclusiva leva a melhores resultados de aprendizagem para todos. 

•  As crianças em ambientes de educação inclusiva podem beneficiar socialmente. 

•  A educação inclusiva pode ser eficaz em custos. 

Existem benefícios educativos para todas as crianças inerentes à prestação da educação inclusiva, através de 

grandes mudanças na forma como a escolarização é planificada, implementada e avaliada. Onde as crianças 

com deficiência e outros grupos desfavorecidos foram incluídos em escolas inclusivas, tem havido melhoria na 

qualidade do ensino, uma vez que está mais centrado na criança e concentrado no alcance de bons resultados 

de aprendizagem para todas as crianças, incluindo as que apresentam uma gama diversificada de 

capacidades72. 

A investigação mostra que as crianças com deficiência, incluindo as que têm dificuldades de aprendizagem, 

têm maiores ganhos gerais em termos de resultados e comportamentos académicos nas escolas gerais73 do 

que os seus pares com deficiência semelhante em salas de aula segregadas74. Além disso, quando os 

professores são formados para incluir as crianças com deficiência, o nível e o padrão de aprendizagem das 

crianças com deficiência aumenta bem como o nível de aprendizagem dos alunos sem deficiência aumenta 

também75. 

Todas as crianças, mas em particular as crianças com padrões de aprendizagem incomuns, beneficiam, porque 

cada criança trabalha com objectivos individuais enquanto estão com os outros alunos da sua idade. Em geral, 

a educação inclusiva dá acesso às crianças com deficiência a um currículo mais amplo76 do que aquele que é 

normalmente disponibilizado nas escolas especiais, onde “a existência do que são consideradas pedagogias 

especializadas marginalizam ainda mais e excluem as crianças com dificuldades”.77 As salas de aula inclusivas 

tendem também a concentrar muito mais tempo na instrução académica do que a criar ambientes 

segregados78. 

 

Ao alargar o espectro da população escolar, professores, administradores e funcionários da escola beneficiam 

da educação inclusiva. A escola que é inclusiva para todos os alunos desenvolve um etos mais inclusivo, onde 

os adultos aprendem uns com os outros e com os seus alunos. Ao tornar-se mais consciente das capacidades 

de todas as crianças, é mais provável que os funcionários da escola garantam que o ensino e a aprendizagem 

se baseiem em expectativas elevadas, criando um ciclo autossustentado de sucesso. 

 

 

A educação inclusiva garante que todas as crianças possam viver, aprender e brincar umas com as outras. 

Oferece a todas as crianças a oportunidade de aprender e aceitar as habilidades, os talentos, as personalidades 

e as necessidades dos outros. Também lhes permite desenvolver relacionamentos e amizades importantes, 

que as ajudam a desenvolver competências sociais79 e confiança na sua capacidade de interagir entre si e com 

o mundo que as rodeia. Aprendem que todas as crianças fazem parte da sua comunidade e juntas  
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desenvolvem o sentimento de pertença. 
 
Quando todas as crianças aprendem em conjunto, há uma mudança para atitudes positivas nas escolas e nas 

comunidades vizinhas, levando que as crianças com deficiência sejam menos estigmatizadas e mais incluídas 

socialmente80. Um estudo realizado verificou que alunos com deficiência moderada a grave em ambientes 
inclusivos têm resultados semelhantes ou mesmo superiores nas suas avaliações de independência e de 

capacidades sociais do que os seus pares em salas de aula segregadas81. 

 

O que é evidente é que todas as crianças aprendem a tolerância, a aceitação da diferença e o respeito pela 

diversidade82, bem como a experiência da deficiência. Além disso, as crianças com deficiência que aprendem 

juntamente com os seus colegas têm muito mais possibilidade de se tornarem membros produtivos das suas 

sociedades83. 

 
 

Existem argumentos económicos fortes a favor da educação inclusiva, em particular no que diz respeito à redução 
da pobreza e à redução dos seus custos. 
 

Redução da pobreza: A falta de educação adequada continua a ser um factor de risco chave para a pobreza e 

exclusão das crianças com e sem deficiência. No entanto, para as crianças com deficiência, o risco de pobreza 

devido à falta de escolarização pode ser ainda maior do que para as crianças sem deficiência. As crianças com 

deficiência excluídas da escolarização serão com certeza pobres de longa duração e ao longo da vida. Serão 

quase que inevitavelmente um encargo económico para a sociedade e para as suas famílias. Segundo o Banco 

Mundial, “a deficiência está associada à pobreza de longo prazo no sentido em que as crianças com deficiência 

têm menos probabilidade de adquirir capital humano que lhes permita ganhar rendimentos mais elevados”84. 

Como é sabido, existe perda de Produto Interno Bruto (PIB) porque as pessoas com deficiência não participam na 

economia. Para se ter uma ideia da dimensão das reduções induzidas pela deficiência no produto e rendimento 

mundial, um investigador estimou a perda do PIB devido à deficiência, por extrapolação dos resultados do estudo 

sobre a perda do PIB no Canadá como resultado da deficiência. O intervalo estimado para a perda do PIB mundial 

devido à deficiência era entre 1,71 triliões USD e 2,23 triliões USD anuais, o que equivale a estar entre 5,35% e 

6,97% do PIB total mundial85. É importante reconhecer todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência, 

como contribuintes e não como encargos para a sociedade. Proporcionar educação inclusiva de qualidade pode 

reduzir, a longo prazo, a dependência do Estado e promover o seu potencial de capacidade económica. 

Exemplo do País: Bangladesh 

Um estudo estimou que o custo da deficiência devido à perda de rendimento derivada da falta de escolarização 
e ao emprego, tanto das pessoas com deficiência como dos seus prestadores de cuidados, era de 1,2 bilhões 
USD por ano, ou 1,7% do PIB.86 

Custo da educação: Segundo a UNESCO, “as escolas inclusivas que oferecem uma educação efectiva para todos 

os seus alunos são um meio mais eficaz em custos de prestar educação para todos”.87 Um relatório da OCDE de 

1999 estimou que os custos médios das colocações segregadas eram entre sete a nove vezes maior do que a 

colocação das crianças com deficiência em salas de aula da educação geral88. Uma investigação mais recente da 

OCDE verificou que os custos de educação especial per capita eram cerca de 2,5 vezes superiores aos da 

educação geral. Isso deve-se principalmente aos salários, uma vez que o rácio professor/aluno é mais favorável 

para os alunos com deficiência. Nas escolas inclusivas esse número diminuiu duas vezes, embora haja uma 

variação substancial entre países89. Esta investigação mostra que pode ser menos oneroso estabelecer e manter 

escolas que ensinam todas as crianças em conjunto do que criar de um sistema complexo de diferentes tipos de 

escolas especializadas para diferentes grupos de crianças. 
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Para mais informação consulte: 

•  Together we learn better: Inclusive Schools Benefit All Children. 

•  Every Child Strengthens the Literate Community. 

Notas 
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A presente secção apresenta uma introdução sobre como avançar para a educação inclusiva para todos e revê os 
conteúdos que os restantes manuais e webinars da presente série abrangerão, incluindo os diferentes aspectos e 
abordagens sistémicas para fortalecimento da educação inclusiva. 

Na prática, a educação inclusiva implica proporcionar oportunidades de aprendizagem importantes para todos os 

alunos do sistema escolar geral. O ideal seria que ela permitisse que as crianças com e sem deficiência 

participassem nas mesmas turmas da escola local, com apoio adicional individualmente adaptado, conforme 

necessário. Ela exige acomodação física (p.e., rampas em vez de escadas, portas suficientemente largas para 

cadeiras de rodas, etc.), bem como um currículo centrado na criança, que inclui representações de todo o espectro 

de pessoas que existem na sociedade (e não apenas as pessoas com deficiência)90. 

Para incluir todas as crianças em ambientes de educação inclusiva, o sistema tem de mudar, não a criança. O 

diagrama a seguir indica as áreas que devem mudar para se ter uma escola melhor para todos:91  

 

  

A abordagem baseada no direito à educação exige mais do que ‘o habitual’ e o compromisso com a educação 
inclusiva envolverá uma abordagem tridimensional. Ela exige que se compreenda a inclusão como uma 
abordagem da educação para todas as crianças, que inclui: 

•  Políticas e estratégias de educação para promover o direito de acesso à educação. 

•  O direito a educação de qualidade. 

•  O respeito pelos direitos no ambiente de aprendizagem. 
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De acordo com os três princípios básicos delineados, as obrigações gerais do governo podem ser aplicadas, para 
se elaborar um quadro conceptual claro, a fim de prosseguir com os objectivos da EPT no âmbito de uma 
abordagem inclusiva e garantir que as crianças com deficiência sejam capazes de usufruir do seu direito à 
educação.  

Além disso, esta abordagem deve ser apoiada por um empenho estratégico alargado a todo o governo, para se 

criar o ambiente necessário a fim de garantir os direitos das crianças com deficiência92.  

Legislação, políticas, processos e apoios específicos para introduzir e manter a educação 

inclusiva 

Governo investe amplamente em sistemas, estruturas e processos para 

apoiar a educação inclusiva 

Seguem-se exemplos de estratégias para satisfazer o direito a uma educação inclusiva de qualidade: 
 

•  Criar quadros legislativos que permitam promover o direito de acesso a uma educação inclusiva de qualidade. 
Isso inclui ratificar e implementar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, garantindo que as leis nacionais, especialmente as leis da educação, estejam em 
harmonia com estas convenções. 

Exemplo: Na Macedónia, o UNICEF apoiou o Governo na elaboração e aprovação da nova Lei de 
Desenvolvimento na Primeira Infância e de 27 novos regulamentos, em 201, que constituem a base legal e 
política para o acesso universal a oportunidades de aprendizagem inicial de qualidade para todas as crianças, 
incluindo as crianças com deficiência. 

Exemplo: No Vietname, o UNICEF apoiou o Governo no fortalecimento dos quadros legais e regulamentares 

para promover os direitos das crianças com deficiência. O UNICEF apoiou a elaboração da Lei Nacional das 

Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor em 2011. Com o apoio do UNICEF, o governo emitiu duas 

circulares relevantes para a educação das crianças com deficiência, nos termos das quais a idade de entrada 

para a 1ª Classe das crianças com deficiência foi alargada e regulamentos que estipulam sobre os centros de 

apoio ao desenvolvimento da educação inclusiva para crianças com deficiência. O Governo emitiu também 

uma circular que permite que as escolas solicitem fundos para apoiar a educação inclusiva de crianças com 

deficiência. Actualmente o UNICEF apoia a elaboração de outra circular interministerial sobre políticas para 

professores que trabalham com crianças com deficiência. 

•  Elaborar planos/políticas sectoriais de educação inclusivos para crianças com deficiência que promovam a 

inclusão do sistema de educação. Desenvolvimento de capacidade e disponibilização de recursos e liderança 

para  
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  implementar os planos do sector da educação inclusivos. Garantir que os currículos, materiais didáticos, 
processos de aprendizagem e avaliação da aprendizagem sejam acessíveis a crianças com deficiência. 

Exemplo: Na Tanzânia, o último Plano de Desenvolvimento do Sector da Educação (2008-2017) afirma 

claramente a intenção de investir em “promover entre os alunos o sentido de autoconfiança e o elevado 

respeito por todas as pessoas, independentemente da raça, sexo, localização geográfica e deficiência”. Rumo a 

um melhor acesso ao ensino primário de qualidade, a acção prioritária é “fortalecer a oferta de conhecimento e 

capacidades técnicas às crianças que estão fora da escola, aos grupos vulneráveis (pessoas com deficiência, 

órfãos, pessoas que vivem com o HIV/SIDA, idosos, mães jovens, analfabetos, etc.), aos jovens e adultos, 

homens e mulheres, tanto das zonas rurais como urbanas.” No ensino básico, o objectivo é orientar os 

professores do ensino pré-primário para a pedagogia amiga da criança, incluindo práticas adequadas para 

raparigas e para quem tem deficiência. Ele também afirma que, “sempre que possível, as crianças com 

necessidades educativas especiais devem aprender em turmas ‘normais’ de escolas ‘normais’: esta abordagem 

inclusiva exige professores devidamente formados e edifícios escolares ‘amigos da deficiência’ e a 

sensibilização da comunidade, se necessário.94 

 

•  Melhorar os dados sobre a deficiência e a educação, e desenvolver responsabilidade pela acção. Fortalecer os 
 Sistemas de Gestão da Informação na Educação (SIGE) para recolher dados fiáveis, objectivos e desagregados 
 por tipo de deficiência e incapacidade, bem como os dados sobre a acessibilidade e a inclusão do sistema de 
 ensino, para informar a planificação da educação. 

Exemplo: A Sede do UNICEF elaborou o guia sobre SIGE que incluem a deficiência e que será testado em três 
países com programas do UNICEF em 2014-15, para fortalecer os SGIE a fim de recolherem e reportarem 
melhor dados sobre crianças com deficiência e sobre a acessibilidade do ambiente de aprendizagem. 

Exemplo: No Gana, a Divisão da Educação Especial, com o apoio do UNICEF, desenvolveu a Ferramenta de 
Monitorização da Educação Inclusiva, para monitorizar e ajudar as escolas a avaliarem e melhorarem a sua 
compreensão sobre a educação inclusiva. Realizaram-se formações para funcionários de 12 distritos, 100 
supervisores e representantes do circuito. Como resultado da iniciativa, em 2013, a percentagem de Escolas 
Amigas da Criança (EAC) que cumpre as normas aumentou de 14% para 20% nas três regiões do norte. 
 

•  Adaptar e tornar as escolas, salas de aula e outros ambientes de aprendizagem acessíveis e relevantes para 
todos. Os critérios de acessibilidade e de desenho universal tornam obrigatória que a concepção, construção ou 
reabilitação de infraestruturas educativas prevejam o aprovisionamento de materiais didáticos acessíveis e 
dispositivos e tecnologia de assistência relevantes e apropriados, para promover o acesso ao processo de 
aprendizagem. 

Exemplo: No programa nacional de desenvolvimento da escola de 2004-2009, o governo do Uzbequistão 
incluiu o requisito da acessibilidade física, disponibilizando rampas e outros recursos de acessibilidade física 
para todas as escolas. Isso levou a que muitas mais escolas estejam equipadas para a inclusão de todas as 
crianças, tanto através da reabilitação de edifícios antigos como da construção de novos com estes requisitos 
incluídos nos planos. 

Exemplo: O governo da Croácia reabilitou as escolas mais antigas e considerou 200 delas ‘livres de barreiras’. O 
UNICEF está a trabalhar com comunidades locais na Croácia para as capacitar a angariar recursos, a fim de 
incluírem mais meios de acessibilidade física nas suas escolas. 
 

•  Não devem haver acções discriminatórias na prestação de apoio e acomodação, para que todas as crianças 
aprendam em igualdade de condições no sistema de ensino geral. 

Exemplo: A Roménia instituiu orçamentos locais para atribuir dinheiro a projectos de infraestruturas específicas, 
que reflectem o efeito da localização do financiamento das escolas e permitem que os distritos financiem os 
seus projectos. No Vietname, o governo emitiu uma circular com disposições para as escolas solicitarem fundos, 
para apoiar a educação inclusiva para crianças com deficiência.  
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•  Facilitar a formação de professores. Garantir que haja professores suficientemente formados e equipados, para 
ensinarem em ambientes inclusivos com apoio, tutoria e monitorização contínuos. Garantir que os programas 
de preparação dos professores incluam a educação de crianças com deficiência como parte integrante e 
transversal do currículo de formação de professores e promover a instrução de TODOS os alunos (incluindo os 
com deficiência), tanto nas necessidades gerais como nas específicas, no bairro/escolas gerais. 

Exemplo: Em 2013, o UNICEF no Uganda apoiou workshops de ‘formação de formadores’ sobre metodologia 
sensível à deficiência dos colegas professores que abrangeram 180 professores.  

Exemplo: No Ruanda, o UNICEF trabalhou com as autoridades locais para elaborar o Manual de Ensino e 
Aprendizagem Activa com conteúdo específico sobre a educação inclusiva, que está a ser implantado em todas 
as instituições de formação de professores, a nível nacional. Simultaneamente, apoiaram a formação de 
professores na selecção de Escolas Amigas da Criança, para incluir as crianças com deficiência, mais 
especificamente, como aplicar métodos e técnicas de ensino participativos e criar salas de aula mais 
estimulantes.  

Formação de Professores em Educação Inclusiva 

Estudos revelam que os professores e directores que receberam formação em educação inclusiva tiveram 

atitudes mais positivas e visões mais inclusivas do que os seus pares que não receberam formação. Além disso, 

os que têm experiência de inclusão real tiveram as atitudes mais positivas.95 

•  Promover o intercâmbio de conhecimento e apoio horizontal. 

Exemplo: Na Sérvia, a Rede de Educação Inclusiva inclui profissionais da educação de todos os níveis de ensino, 

bem como parceiros da sociedade civil envolvidos na prestação de serviços de apoio às crianças, para garantir 

prestações de serviços contínuos, bem como a transferência de conhecimentos e de experiências entre as 

partes interessadas96. 

 
•  Coordenar os serviços entre os sectores para apoiar a participação da criança na escola. 

Exemplo: Na Arménia, o grupo de trabalho interministerial sobre crianças com deficiência trabalhou em 
conjunto para redefinir a deficiência em conformidade com a CDPDNU e agora tem o objectivo de racionalizar 
os serviços e apresentar recomendações para serviços de apoio que incentivam e motivam as crianças com 
deficiência e suas famílias a frequentarem escolas inclusivas. Para mais informação, consulte              
http://www.unicef.org/armenia/. 
 

 Fortalecer as parcerias. Trabalhar aos diferentes níveis e com diferentes partes interessadas, para enfrentar as 
atitudes que reforçam e sustentam a discriminação e eliminar o estigma e as percepções negativas. 

Exemplo: Em Montenegro, a campanha Trata-se de Capacidade reuniu mais de 100 organizações nacionais, 
incluindo o presidente e o primeiro-ministro, crianças com deficiência e suas famílias, para enfrentar os 
obstáculos tradicionais e culturais à equidade e à inclusão. Para mais informação sobre a campanha consulte: 
http://www.unicef.org/montenegro/15868.html. 
 

•  Promover programas de cuidados na primeira infância e de educação inclusivos. Com um grande enfoque na 
educação inclusiva, o UNICEF na Arménia trabalhou em estreita colaboração com o governo em 2013, para 
incluir a componente de desenvolvimento na primeira infância. O programa tem apoiado a elaboração de 
planos educativos individuais para crianças com deficiência, a criação de serviços de apoio às famílias e a 
transformação dos internatos para crianças com deficiência. O UNICEF apoiou o Ministério do Trabalho na 
concepção do modelo de determinação da deficiência (para avaliar a elegibilidade para os serviços e benefícios) 
e lançou a campanha de advocacia a nível nacional com base na avaliação qualitativa das percepções e atitudes  

30 



em relação às crianças com deficiência. 

Exemplo: No Egipto, dá-se um grande enfoque à inclusão de crianças com deficiência nas suas iniciativas de 

Escolas Amigas da Criança e na integração e alargamento destas iniciativas com enfoque nas normas de 

qualidade para o ensino pré-primário e baseado na comunidade. 
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Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância Inclusivo97 

O Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância Little Rock foi criado em 2003 em Kibera, um dos maiores 

subúrbios pobres de África, em Nairobi, no Quénia. Foi criado para atender crianças que não adquirem 

capacidades básicas necessárias para entrar no ensino primário, e foi criado com uma abordagem inclusiva, 

que mais tarde levou a uma comunidade inclusiva. Das crianças de 0-8 anos que recebem alimentos, cerca de 

um terço dos alunos são crianças com deficiência. Um grupo de apoio de pais ajuda a melhorar a compreensão 

sobre a deficiência e apoia as famílias para acederem aos cuidados de saúde e a oportunidades de emprego. O 

apoio que o Little Rock oferece às crianças e famílias não termina com a graduação na Escola da Primeira 

Infância porque continuam a ter acesso à sua biblioteca, recebem tutoria depois da escola e participam em 

actividades criativas e desportivas. Desde 2006 que a organização não governamental internacional 

AbleChildAfrica estabeleceu parceria com o Little Rock para prestar apoio financeiro, equipamento 

especializado, capacitação através de tutoria e formação e governação para apoiar os Curadores. Leia alguns 

estudos de caso do Little Rock em sítio da Internet: http://ablechildafrica.org/our-partners/ littlerock/educlr/. 

•  Advogar com o Ministério da Educação por um ministério e sistema de educação responsável pela educação 
de todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência. 

Exemplo: Em Agosto de 2009, o Ministério da Educação e Ciência da Sérvia aprovou uma lei sem precedentes 
sobre os Fundamentos do Sistema de Educação, único na região dos Balcãs, que estabelece o quadro legal do 
sistema de educação inclusiva. A nova lei apoia a inscrição de todas as crianças no sistema de ensino geral. 

 
•  Promover a participação das crianças. Envolver as crianças com deficiência na tomada de decisões e garantir 
 que os sistemas de direcção da escola incluam disposições para a participação efectiva das crianças com 
 deficiência e dos seus pais, bem como das organizações e comunidades de pessoas com deficiência. 

Exemplo: Conforme mencionado anteriormente, a campanha Trata-se de Capacidade em Montenegro incluiu, 

como parte da campanha, a participação e a liderança das crianças e jovens com deficiência e suas famílias, 

em todos os aspectos do planificação e implementação da campanha.99 

Embora o debate sobre a educação inclusiva tenha desempenhado, sem dúvida, um papel importante na 
sensibilização para a educação das crianças com deficiência, é importante lembrar que a educação inclusiva não 
é uma abordagem filosófica ou educativa exclusivamente para crianças com deficiência. É uma abordagem 
fundamental para satisfazer o direito à educação de todas as crianças, especialmente dos grupos marginalizados  
e.g., raparigas ou crianças de comunidades indígenas. 
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As crianças com deficiência não são o único grupo excluído, nem são um grupo homogéneo. Elas podem 

identificar-se mais fortemente com outros aspectos da sua identidade geral, tais como sexo, situação económica 

ou etnia, ou uma combinação destas. Pertencer a um ou mais destes grupos aumenta significativamente a sua 

vulnerabilidade e o investimento na abordagem do direito à educação deve considerar essas várias 

vulnerabilidades100. É útil reconhecer a deficiência como uma das muitas questões da diferença e da 

discriminação, em vez de uma forma isolada de exclusão, e a inclusão como uma estratégia para abordar todas 

as formas de exclusão e de discriminação101. “A educação inclusiva representa a mudança de se estar preocupado 

com um determinado grupo para o enfoque na superação de barreiras à aprendizagem e à participação.”102 

  

 

A experiência de contextos com poucos recursos mostra que 
os professores podem ficar entusiasmados com a inclusão 
porque se percebem a si mesmos, bem como às suas 
comunidades como ‘criativos’, e têm uma abordagem de 
resolução de problemas para ensinar, em vez de esperar por 
instruções detalhadas ou pelo diagrama acima103. A 
experiência no Lesoto, por exemplo, verificou que os 
professores têm grande sentido de dever cristão e 
responsabilidade perante a comunidade, que foi muito  

priorizado para o desenvolvimento individual, e isso motivou-os a trabalhar arduamente, para garantir que os 

alunos com deficiência fossem incluídos, apesar da falta de recursos e da superlotação.104 Há uma mudança 

normal da atitude negativa para positiva, quando os professores compreendem que as crianças com deficiência 

podem e têm o direito de aprender. Eles sentem um grande dever ou obrigação moral.  

Os programas do ensino pré-primário inclusivo, o acesso à escola e a um ambiente de aprendizagem ensino 

centrado na criança, a pedagogia, o envolvimento da comunidade, a planificação e a monitoria e avaliação 

serão mais discutidos nos módulos 9-14 da presente série. 

Notas 
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Pontos Chave 

•  A educação inclusiva é a parte central da missão e da agenda da equidade do UNICEF para satisfazer os 

direitos de todas as crianças. 

•  A educação inclusiva está em conformidade com a agenda do UNICEF sobre a deficiência, já que ambas 

são orientadas por uma abordagem baseada nos direitos humanos e no quadro de desenvolvimento 

inclusivo. 

•  A inclusão é a componente central das Escolas Amigas da Criança e do Plano Estratégico de 2014-2017 

(Resultado 5). 

A educação inclusiva é a parte central da visão do UNICEF para construir um mundo onde cada criança possa 

crescer saudável, educada e protegida de danos, e alcançar o seu pleno potencial. Isto está claramente 

delineado na missão do UNICEF, que afirma: “O UNICEF é mandatado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas para defender a protecção dos direitos das crianças, ajudar a satisfazer as suas necessidades básicas e 

alargar as suas oportunidades para atingir o seu pleno potencial.”106 

De acordo com a missão e com o enfoque na equidade da organização - alcançar os mais marginalizados – o 
UNICEF tem o mandato de apoiar o governo e parceiros da sociedade civil para a satisfação dos direitos de 
todas as crianças, incluindo as com deficiência. Na educação, significa especificamente que os programas 
devem garantir o acesso e a aprendizagem inclusiva de qualidade para todas as crianças. Por isso, a educação 
inclusiva é a parte central da agenda do UNICEF, através do Resultado 5 do Plano Estratégico de 2014-17, que 
inclui indicadores que mencionam especificamente a educação inclusiva e as crianças com deficiência. 
 

A presente secção discute como a educação inclusiva se enquadra nas agendas de deficiência e educação da 

organização. 

Proteger os direitos das crianças com deficiência não é um tema novo para o UNICEF. Faz parte da nossa 

programação desde que a Convenção sobre os Direitos da Criança entrou em vigor. O presente trabalho ganhou 

um novo impulso com a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência107. 

O UNICEF usa o termo “deficiência” em conformidade com a definição prevista na CDPD (Artigo 1.º): “As 

pessoas com deficiência são as que têm incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que, 

em interação com várias barreiras, podem ficar impedidas de participar plena e efectivamente na sociedade em 

igualdade de condições que as outras pessoas”.108 

 

Os principais objectivos da agenda da deficiência são integrar a deficiência em todas as políticas e programas 

do UNICEF - tanto de desenvolvimento como de acção humanitária - desenvolver a liderança assente nos 

direitos das crianças com deficiência e capacitar funcionários e parceiros.109 
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O trabalho do UNICEF na área da deficiência é orientado por uma abordagem baseada nos direitos humanos e 
no quadro de desenvolvimento inclusivo, de acordo com o modelo social da deficiência. O UNICEF empenha-se 
pela participação significativa das pessoas com deficiência, incluindo crianças, adolescentes e mulheres com 
deficiência, em todos os aspectos do seu trabalho (no espírito do lema Nada Sobre Nós Sem Nós) e como 
titulares de direitos. O UNICEF reconhece que a base da igualdade e da inclusão está enraizada nas atitudes das 
pessoas, da comunidade e da sociedade. O UNICEF reconhece que a base da igualdade e da inclusão está 
enraizada nas atitudes das pessoas, da comunidade e da sociedade. Portanto, é realizado um esforço 
sustentado para reduzir o preconceito, o estigma, a discriminação, as atitudes e as práticas estereotipadas 
negativas ao nível individual, sectorial e social. A organização acredita que para lidar com as percepções da 
sociedade e mudar as atitudes em relação às crianças com deficiência, é necessária uma comunicação eficaz 
das intervenções de desenvolvimento que integram a advocacia, a sensibilização social e as estratégias de 
mudança de comportamento social. Também reconhece que demonstrar e reforçar atitudes positivas pode 
gerar um impacto com maior potencial quando esta atinge crianças de tenra idade.  
 
A educação inclusiva está em conformidade com a agenda da deficiência do UNICEF, já que ambas são 
orientadas por uma abordagem baseada nos direitos humanos e pelo quadro inclusivo. Elas reconhecem as 
pessoas com deficiência como titulares de direitos e como actores chave do seu desenvolvimento, e não como 
recipientes passivos de benefícios, e identificam as respectivas obrigações em matéria de direitos humanos das 
entidades responsáveis, tanto estatais como não estatais.  

Para mais informação sobre a agenda do UNICEF, consulte: http://www.unicef.org/disabilities/; e veja os 
seguintes vídeos: 

•  A deficiência no ciclo da vida (vídeo). 

•  Vozes de Crianças (vídeo). 

•  Orientação para a Deficiência de todos os funcionários (vídeo). 

 

O UNICEF define educação inclusiva de qualidade como os processos e serviços que permitem que as escolas 

trabalhem para todas as crianças e que permitem que as crianças possam atingir o seu pleno potencial. Ao 

longo dos últimos 15 anos, a abordagem Escolas Amigas da Criança tem sido o principal meio através do qual 

o UNICEF promove, apoia e implanta escolas centradas na criança, inclusivas, protectoras e participativas. 

 

O conceito subjacente das EAC é simples: as escolas devem funcionar no melhor interesse da criança. Devem 

ser concebidas e funcionar de modo a garantir que todas as crianças possam aprender em ambiente seguro, 

saudável, fiável, estimulante e protegido110. A abordagem EAC incide em todas as necessidades da criança 

como aprendiz, para que o aluno possa desenvolver o seu potencial. O objectivo geral é promover a educação 

centrada na criança, com professores formados em conformidade, e apoiada por recursos adequados e 

condições físicas, emocionais e sociais adequadas para a aprendizagem. A EAC é uma abordagem 

multissectorial que integra muitas acções de outras áreas, incluindo saúde, nutrição, água e saneamento, bem 

como protecção, num pacote abrangente de intervenções para melhorar o acesso à educação, a qualidade e os 

resultados de aprendizagem. No entanto, a EAC não é um modelo ‘único’ e a forma como foram construídas e 

operam pode diferir de país para país111.  

 
As Escolas Amigas da Criança estão centradas em quatro princípios chave (ver caixa), com a criança colocada 

firmemente no centro das intervenções da educação. Os princípios destacam que nenhuma criança deve ser 

excluída da educação devido ao seu sexo, raça, cultura, língua, capacidade ou estatuto social112. 
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Princípios Fundamentais das Escolas Amigas da Criança: 

•  Centrada na criança: Central para as tomadas de decisão na educação é a salvaguarda dos interesses da 

criança. 

•  Participação democrática: Como titulares de direitos, crianças e os que facilitam os seus direitos devem ter 

uma palavra a dizer sobre a forma e o conteúdo da sua educação. 

•  Inclusão: Todas as crianças têm direito à educação. O acesso à educação não é um privilégio que a 

sociedade doa às crianças, é um dever que a sociedade cumpre perante todas as crianças. 

•  Protecção: Todas as crianças têm o direito de aprender num ambiente onde podem crescer e atingir o seu 

potencial. Têm o direito de serem protegidas de serem magoadas e maltratadas, física e mentalmente. 

Sistemas inclusivos são os que têm sido desenvolvidos pelas escolas que se baseia na “pedagogia centrada na 

criança capaz de educar com sucesso todas as crianças, incluindo as que têm grandes desvantagens e 

incapacidades. O mérito destas escolas não é apenas por serem capazes de oferecer educação inclusiva de 

qualidade a todas as crianças, mas (também porque) o seu estabelecimento é uma fase fundamental para 

ajudar na mudança das atitudes discriminatórias, na criação de comunidades acolhedoras e no 

desenvolvimento de uma sociedade inclusiva.“113 

A programação das EAC centra-se na criação de mudanças em quatro áreas chave: Pedagogia (métodos de 

ensino e de aprendizagem); Ambiente de Aprendizagem (saudável, seguro e protector); Escola Etos com 

Ligação à Comunidade; Infraestrutura e Projecto. 

 

Nestas quatro áreas, a educação inclusiva é promovida através, por exemplo: 

•  Pedagogia – que promove a formação de professores em metodologias centradas na criança e garante que 

o processo de ensino e aprendizagem esteja adaptado às necessidades de cada criança. 

•  Ambiente de Aprendizagem – que aplica medidas de protecção contra os riscos para a saúde e segurança, 

bem como previne a violência contra as crianças, o bullying, o abuso e os castigos corporais. 

•  Escola Etos e Ligação às Comunidades – que cria vínculos com os pais e as comunidades, a fim de procurar 

as crianças que estão fora da escola e trazê-las para a escola; envolve os pais na gestão da escola; promove 

ambientes escolares que respeitam todas as crianças, etc. 

•  Infraestrutura e Projecto – que defende e promove projectos e arquitetura de escolas amigas da criança que 

proporcionam ambientes seguros, inclusivos e acolhedores para todas as crianças; e que permite ambientes 

de aprendizagem, incluindo acomodação para crianças com deficiência física e mental/de aprendizagem. 
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Exemplo de País: Combinação de implementação e advocacia do programa: 
Compromisso com a Educação Inclusiva Amiga da Criança de Islamabad 

Niaz Ullah Khan, Director no País, Sightsavers Paquistão, 2011114 

Desde 2003 que a organização não governamental internacional Sightsavers trabalha na educação inclusiva, 

em Islamabad, com o Ministério da Assistência Social e Educação Especial e, em 2009, criou o Grupo de 

Educação Inclusiva (GEI), a nível nacional, com várias partes interessadas. Estabeleceu vários 

relacionamentos chave, incluindo com a UNESCO e o UNICEF, que dão enfoque à promoção das EAC no 

sistema nacional de educação e reconhecem que as EAC e a educação inclusiva caminham de mãos dadas. 

Portanto, o GEI evoluiu para Grupo Nacional da Educação Inclusiva Amiga da Criança, que trabalha para 

incluir as crianças marginalizadas no sistema de educação, em todas as fases e em todos os aspectos da 

educação, garantindo a inclusão das crianças que estão fora da escola. Em Novembro de 2010, o Ministério 

da Educação, em colaboração com o UNICEF, a UNESCO e a Sightsavers organizou consultas nacionais de 

alto nível que resultaram no Compromisso com a Educação Inclusiva Amiga da Criança de Islamabad. Foi 

assinado pelo Ministro da Educação Federal, juntamente com os Departamentos Provinciais de Educação, e o 

Governo compromete-se explicitamente a promover a educação inclusiva para todas as crianças no 

Paquistão. 

Para o UNICEF na Região da Europa Central e Comunidade dos Estados Independentes (CEE/CEI), isso traduz-

se na visão de que todas as crianças da região terão acesso e concluirão o ensino básico de boa qualidade 

informado pela Educação para Todos e pelos princípios fundamentais do Declaração de Salamanca e o Quadro 
de Acção. 

 

Apelo para a Acção ‘Equidade na Educação Já’ 

De 10 a 13 de Dezembro de 2013, representantes de 20 países da Europa e da Ásia Central, e parceiros da 
região e de fora reuniram-se em Conferência Regional dos Ministérios da Educação – ‘Incluir todas as 
Crianças em Aprendizagem de Qualidade’ - em Istambul, na Turquia. A Conferência lançou este Apelo para 
Acção, para acabar com a exclusão de crianças da educação e garantir que cada criança esteja incluída na 
aprendizagem de qualidade. 

http://education-equity.org/wpcontent/uploads/2013/12/EducationEquityNow_Call_for_ 
action_WEB_ FINAL_ENG.pdf. 

O último Plano Estratégico de 2014-2017 do UNICEF menciona a educação inclusiva no Resultado 5: 

“resultados de aprendizagem e educação equitativa e inclusiva melhorados” e apela à elaboração de relatórios 

sobre “os países com políticas de educação inclusiva que abrangem as crianças com deficiência”115 no indicador 

do produto P5.e.3. É evidente que a agenda da educação do UNICEF incide, de facto, na educação inclusiva, e 

trabalha com os governos para adoptarem políticas relacionadas. 
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Com maior enfoque na equidade e empenho no alcance de resultados para as crianças mais marginalizadas, o 

UNICEF está a reforçar o seu trabalho relacionado com as crianças com deficiência e a educação inclusiva, a 

nível internacional, regional e nacional. 

 

A nível internacional, o UNICEF empreende esforços para o estabelecimento da Parceria Mundial pela Criança 

com Deficiência (2012) e, em 2013, o UNICEF lançou o seu relatório principal, State of the World’s Children, 

com enfoque específico nas crianças com deficiência. 

 

O UNICEF trabalha para melhorar os dados sobre as crianças com deficiência, através do desenvolvimento de 

módulos de inquérito aos agregados familiares, sobre a avaliação da deficiência da criança e do ambiente 

escolar, o kit de ferramentas de avaliação da deficiência e o guia sobre a deficiência nos Sistemas de Gestão da 

Informação na Educação Inclusiva. Além da presente série sobre educação inclusiva, está a ser elaborada a 

orientação técnica para a construção de escolas acessíveis e a ser criada uma base de dados sobre dispositivos 

de assistência, tecnologia e respectivo apoio. O desenvolvimento e experimentação de soluções inovadoras 

para a elaboração de materiais de aprendizagem acessíveis estão em curso. 

Em 2013, 70 EPs do UNICEF elaboraram relatórios sobre programas relacionados com as crianças com 

deficiência e a educação inclusiva. Os programas abrangem a triagem/avaliação da deficiência; elaboração 

de políticas de educação inclusiva; planos sectoriais; reforço dos dados sobre a educação e as crianças com 

deficiência; capacitação sobre a educação inclusiva; e campanhas de sensibilização pública. 

Através da Iniciativa Crianças Fora da Escola do UNICEF e parceiros, estão a ser usadas abordagens 

inovadoras para identificar que rapazes e raparigas estão a ficar para trás, a fim de os ajudar a atingir o seu 

pleno potencial. Em 2014, mais de 35 países participavam na iniciativa, bem como na iniciativa sub-regional 

dos Estados das Caraíbas Orientais e na iniciativa regional da Europa Central e Comunidade de Estados 

Independentes. É importante garantir que os estudos, as políticas e as respostas do programa das Crianças 

Fora da Escola abordem a inclusão das crianças com deficiência nas escolas. 
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Até agora, o escritório regional da Europa Central e Oriental e Comunidade dos Estados Independentes do 
UNICEF tem liderado muito do trabalho sobre a educação inclusiva, especialmente para as crianças com 
deficiência. Em 2012, publicou o Documento de Posição intitulado, The Right of Children with Disabilities to 
Education: A Rights-based Approach to Inclusive Education, que é uma referência essencial para muitos países 
e organizações na promoção e realização da educação inclusiva. Para avançar ainda mais na compreensão do 
que aconteceu na região, a CEE/CEI realizou um inquérito com os escritórios dos países para fazer o balanço 
da situação da educação inclusiva. Com os resultados, o Escritório Regional organizou vários eventos chave de 
advocacia e planificação, incluindo a organização de uma mesa redonda de dois dias (2009), para dar 
oportunidade aos parceiros regionais de discutirem informalmente potenciais estratégias, a fim de fazer 
avançar a agenda da educação inclusiva, uma Conferência Internacional sobre Educação Inclusiva das Crianças 
com Deficiência em Moscovo (2011), um evento paralelo à Conferência dos Estados Partes da CDPD em Nova 
Iorque (2013) e outro evento simultâneo no Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos 
(EACDH), a Sessão Ordinária do Conselho dos Direitos Humanos, em Genebra (2013). Embora o presente 
trabalho tenha sido realizado por uma equipa, o sucesso dependeu, em grande parte, do consultor da educação 
inclusiva do escritório regional contratado em 2011. 
 
Conforme observado a partir dos exemplos já apresentados na Secção 5, o UNICEF está também cada vez 

mais activo a nível nacional. 

A nível internacional, o UNICEF estabeleceu parcerias fortes na educação inclusiva com a UNESCO e a Parceria 
Global pela Educação (PGE), além de várias organizações e governos da sociedade civil. 
 

Juntamente com o EACDH, está empenhado na defesa de alto nível da promoção dos direitos das crianças 

com deficiência à educação inclusiva em igualdade de condições de todas as outras crianças e, conforme 

mencionado anteriormente, coliderar a Parceria Global no Grupo de Missão da Educação Inclusiva das Crianças 

com Deficiência com a UNESCO. 

A Parceria Global pelas Crianças com Deficiência é uma rede de mais de 240 organizações, incluindo 

ONGs internacionais, nacionais e locais, organizações e pessoas com deficiência, governos, academias e 

sector privado, que trabalham para promover os direitos das crianças com deficiência, a nível 

internacional, regional e nacional. Com uma abordagem baseada nos direitos, a Parceria disponibiliza 

uma plataforma de advocacia e acção colectiva, a fim de garantir o direito de as crianças com deficiência 

serem incluídas e priorizadas, tanto pela Deficiência como pelo Movimento dos Direitos da Criança. Para 

mais informação sobre a Parceria Global pelas Crianças com Deficiência consulte: http://www.unicef.org/

disabilities/index_65319.html. 

O UNICEF desempenhou um papel activo no lançamento da Parceria Global de Apelo para Acção na EI da 

Educação e na incorporação do resultado relacionado com a educação inclusiva e as crianças com deficiência 

no Plano de Implementação da PGE de 2013-2015. Além disso, o UNICEF participa activamente com o 

Secretariado da PGE e outros parceiros para apoiar a realização do trabalho de educação inclusiva da PGE. A 

PGE é uma parceria multilateral que se dedica a colocar todas as crianças na escola para terem educação de 

qualidade, de modo a poderem realizar o seu potencial e contribuir para as suas sociedades. Os parceiros da 

PGE incluem países em desenvolvimento, doadores bilaterais, instituições multilaterais, organizações da 

sociedade civil/ONGs, professores, fundações privadas e sector privado. Cerca de 60 países de baixo 

rendimento são membros da Parceria.116 
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O trabalho do UNICEF com as OSCs a nível internacional é demasiado extenso para se mencionar, no entanto, 

apreciamos muito e depende dos nossos parceiros fazer avançar a agenda das crianças com deficiência. 

Trabalhando juntamente com a sociedade civil para promover a agenda de desenvolvimento inclusivo 

pós-2015, o UNICEF tem colaborado estreitamente com a Aliança Internacional da Deficiência (AID) e 

com vários outros parceiros, para defender a agenda inclusiva pós-2015, incluindo a educação inclusiva 

para todos. 

Grupo de Missão da Educação Inclusiva do CIDD 
 

O Consórcio Internacional da Deficiência e Desenvolvimento (CIDD) é um consórcio internacional de 25 
organizações não governamentais da deficiência e desenvolvimento, que integra ONGs de desenvolvimento 
e organizações das pessoas com deficiência que apoiam o trabalho da deficiência e desenvolvimento em 
mais de 100 países a nível mundial. Para informação sobre o Grupo de Missão da Educação Inclusiva e os 
recursos que desenvolvem consulte: 
http://www.iddcconsortium.net/tags/inclusive-education-task-group. 

A nível regional, o UNICEF trabalha com organizações regionais com abordagens comuns da deficiência, 

incluindo a União Africana e a organização ASEAN do Sudeste Asiático, organizações não governamentais e 

universidades, e com doadores regionais, incluindo o DFAT da Austrália, outras agências das Nações Unidas e 

não menos importante a UNESCO. Também apoia a elaboração dos dados regionais sobre as crianças com 

deficiência e partilha práticas entre os países, bem como garante uma programação intersectorial coerente 

para as crianças com deficiência a nível do escritório do país. A nível nacional, o UNICEF trabalha em estreita 

colaboração com os ministérios em linha e colegas do departamento de educação relevantes, além de 

organizações da sociedade civil lideradas por pessoas com deficiência e as que defendem os seus direitos, bem 

como com os media. 

Exemplos de Países: Parceria da Inclusão 
 

•  No Uzbequistão, o PNUD e a UNESCO contribuíram em conjunto para a elaboração de normas e currículos 
para escolas inclusivas e lideraram iniciativas de formação de profissionais de educação inclusiva. 

•  Em Zanzibar, os líderes comunitários foram convidados a participar na Comissão de Educação Inclusiva 
criada pela escola local. Esta é constituída pelos pais de alunos com e sem deficiência, o director, um 
professor e um ou mais alunos com e sem deficiência. Os líderes comunitários desempenham um papel 
fundamental na ligação entre a escola e os recursos da comunidade por serem capazes de sensibilizar 
lado a lado os recrutados por pais e professores.117 
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Para mais informação consulte: 

•  http://www.unicef.org/disabilities/ 

•  http://www.unicef.org/education/ 

Notas 
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Nota: São perguntas de sondagem que serão aprofundadas em futuros manuais e/ou webinars. 

 

Qual é a diferença entre educação inclusiva e integrada? 

A principal diferença é entre a mera presença, a participação genuína e a aprendizagem. Na escola inclusiva, a 

criança tem oportunidade de participar nas actividades escolares, tem acomodações razoáveis e apoio 

individual, e sente-se incluída. As abordagens inclusivas salientam a função das escolas e dos sistemas 

educativos como um todo, de se adaptarem e garantirem a plena participação de todos os alunos, incluindo 

(mas não só) as crianças com deficiência, bem como o respeito pelo seu direito à educação e o respeito pelos 

seus direitos sociais, civis e culturais mais amplos. Os recursos são utilizados para incentivar a participação, em 

vez de oferecer actividades adicionais e separadas. Desta forma, a diversidade na sala de aula e na sociedade 

em geral está incluída e é considerada como uma vantagem. 118 11 

A inclusão diz respeito realmente a todos os grupos marginalizados/vulneráveis/excluídos ou diz 
principalmente respeito à inclusão de alunos com deficiência? 

As políticas e as práticas de inclusão dos alunos com deficiência têm sido um importante catalisador para a 
elaboração de abordagens de educação inclusiva eficazes, mas a educação inclusiva trata verdadeiramente de 
educar TODOS os grupos de crianças. Os sistemas flexíveis e que respondem aos vários métodos e 
velocidades de aprendizagem beneficiarão todos os alunos. 

 
O que devem abordar os currículos inclusivos? 

Os currículos inclusivos devem abordar o desenvolvimento cognitivo, emocional e criativo da criança, e basear-

se nos quatro pilares da educação do século 21 - aprender para saber, fazer, ser e viver em sociedade.120 

Existe uma forma “correcta” de realizar educação inclusiva? Existe um plano claro que se deve seguir? 

Existem valores, convicções e princípios fundamentais subjacentes à educação inclusiva, em conformidade 

com os principais instrumentos de direitos humanos. No entanto, não há uma fórmula. De facto, é essencial que 

a educação inclusiva seja planificada e implementada de forma participativa, baseada firmemente na cultura e 

contexto locais, e no uso de recursos locais.121 

A inclusão é realmente exequível, particularmente em países com poucos recursos e muitos desafios? 

Sim. Alguns dos melhores exemplos de educação inclusiva acontecem em locais com poucos recursos, onde 
as comunidades estão mais preocupadas com a educação de todas as crianças e são mais aceites os sistemas 
flexíveis. Deve-se observar que muitas das actividades que promovem a educação inclusiva são 
frequentemente de baixo ou nenhum custo. 

 

Com tantas iniciativas e prioridades educativas, qual é a importância e a relevância da educação inclusiva? 

Na realidade, toda a educação deve ser inclusiva porque a educação inclusiva é uma abordagem abrangente e 
filosófica e, por isso, não deve entrar em concorrência com outras iniciativas. Ela está no centro da agenda geral 
da aprendizagem inclusiva de qualidade para todos, está em conformidade com a agenda da equidade do 
UNICEF e concentrada em abranger os mais marginalizados e excluídos. 
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Agora é hora de agir. Pode identificar imediatamente oportunidades de advocacia para destacar o caso da 

inclusão e começar a promover a educação inclusiva como parte da missão do UNICEF. Nos planos/políticas 

do sector da educação dos países em desenvolvimento há espaço para os informar com uma boa análise da 

situação das crianças com deficiência e trabalhar com os sectores que incorporam abordagens do sistema que 

promovem a inclusão nas escolas. 

Para mais informação consulte as Orientações para Análises da Situação Deficiência do UNICEF 

disponíveis em http://www.unicef.org/disabilities/index_71769.html. 

Estas são áreas onde se podem fazer observações sobre o grande trabalho que está a ou irá realizar com a 

educação inclusiva e as crianças com deficiência. Portanto, é importante considerar imediatamente o que 

constitui o sistema de educação inclusiva, o que já se realizou e não se pode relatar, e como podemos melhorar 

as boas práticas inclusivas existentes. 

 

Dependendo de onde se vive e se trabalha, o apoio às contrapartes do governo e parceiros na implementação 

da educação inclusiva iniciará em diferentes pontos do sistema, adoptando diferentes agendas que requerem 

diferentes abordagens. Enquanto que em alguns países, tal como na Arménia, o impulso para a educação 

inclusiva surgiu de pequenos esforços da comunidade em moldar as pequenas escolas para poderem fazer 

uma grande diferença, noutros países, tais como na Sérvia e em Portugal, visionários do governo foram 

fundamentais para a criação de uma via para práticas mais inclusivas. Na maior parte dos países onde as EAC 

tiveram um grande impacto ao nível dos sistemas, tal como na Macedónia -Antiga República da Jugoslávia- as 

normas e práticas das EAC constituem a base dos sistemas de educação inclusiva. No entanto, 

independentemente do ponto de entrada, a implementação da educação inclusiva deve ser entendida dentro 

do contexto alargado do trabalho do UNICEF, que promove os direitos do deficiente e de outros. 

 

É evidente que em alguns países, os funcionários do UNICEF já participam em trabalhos relacionados com 

crianças com deficiência, e em outros, o trabalho se está apenas a iniciar. No entanto, o último Plano 

Estratégico apresenta um bom quadro para consolidar ainda mais os nossos esforços e, em particular, 

apresenta a teoria de mudança que deve, por definição, ser inclusiva para todas as crianças. A deficiência é 

inerentemente transversal a todos os Resultados do Programa do novo do Plano Estratégico e as questões da 

deficiência foram integradas na narrativa e nos indicadores chave, especificamente nas áreas dos resultados 5 

(Educação) e 7 (Inclusão Social), com o objectivo de alcançar resultados equitativos para todas crianças. É 

importante que se intensifiquem os esforços na educação inclusiva e se avance para estratégias de 

implementação concretas. 

 

Ao defender a CDC e a CDPD, e ao garantir que TODAS as crianças e jovens, sem excepção, tenham os seus 

direitos cumpridos, respeitados e protegidos, satisfaz-se o direito à educação inclusiva para TODOS. Isto não se 

pode alcançar sem que os nossos funcionários tomem medidas e sem que crianças e jovens com deficiência e 

suas famílias tenham uma palavra a dizer. No nosso trabalho, é importante que se considerem as crianças e 

jovens com deficiência não apenas como beneficiários de direitos, mas também como parceiros legítimos 

empenhados na mudança. Apenas respeitando o lema da comunidade do deficiente - Nada Sobre Nós Sem 

Nós – se pode empenhar num trabalho significativo verdadeiramente inclusivo para todos. 
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Actividade 

Para iniciar, por favor, reflicta sobre a seguinte afirmação e preencha as linhas a seguir. “No meu país, a 

educação inclusiva pode ser implementada através de...” 
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Para recursos adicionais sobre a educação inclusiva consulte a base de dados abrangente do UNICEF em: 

www.inclusive-education.org. 

 

Comunidades de conhecimento on-line adicionais e plataformas na Internet que abrangem a educação 

inclusiva incluem, mas não se limitam a: 

•  ‘Building Inclusive Societies for Persons with Disabilities’, Comunidade de Conhecimento organizada pela 
UNESCO e o UNICEF (http://www.wsis-community.org/pg/groups/584509/building-inclusive-societies-
forpersons-with-disabilities/). 

•  Enabling Education Network (EENET): Rede de partilha de informação fundada em 1997, para combater o 

fluxo de informação Norte-Sul dominante sobre educação inclusiva, promover a aprendizagem Sul-Sul e 

divulgar informação Sul-Norte. A base da sua convicção é que existem, frequentemente, melhores exemplos 

de educação inclusiva nos países economicamente mais pobres, do que em muitos países do Norte 

dificultada por sistemas rígidos e burocráticos. A EENET segue alguns valores, convicções e princípios 

fundamentais claramente definidos. O seu boletim informativo - Enabling Education – e o sítio da Internet 

oferecem recursos mais acessíveis e abrangentes de informação sobre educação inclusiva com base no 

Sul.122 (http://www.eenet.org.uk). 

•  “Inclusive Education in Action”, desenvolvida em cooperação com a Agência Europeia para o 
Desenvolvimento em Necessidades Educativas Especiais (http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/
index.php?menuid=59). 

•  Fonte, é um centro de recursos on-line criado para fortalecer a gestão, uso e impacto da informação sobre a 
deficiência e a inclusão em contextos de desenvolvimento e humanitários. Destina-se principalmente para 
uso por profissionais e académicos. (http://www.asksource.info/). 

•  Acrescente os seus recursos a seguir: 
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Modelo de Deficiência da Caridade explica a deficiência como sendo um castigo ou tragédia. O bem-estar da 
pessoa está nas mãos dos deuses ou do destino e as pessoas com deficiência são consideradas inferiores, 
inúteis, dependentes, um encargo para a sociedade, necessitadas, desprezíveis e até mesmo condenáveis. A 
salvação da deficiência faz-se através da misericórdia, do amor e dos cuidados. [Este não é o modelo que o 
UNICEF segue actualmente.]  
 
Escolas Amigas da Criança (EAC) é a abordagem do UNICEF para promover, apoiar e implementar escolas 
inclusivas, protectoras e participativas centradas na criança. Inicialmente referidas como Escolas Amigas da 
Criança. Para mais informação consulte: http://www.unicef.org/cfs/index_19.htm.\ 
 

Reabilitação com base na Comunidade concentra-se na melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência e suas famílias; na satisfação das necessidades básicas; e na garantia da inclusão e participação. É 

uma estratégia multissectorial que capacita pessoas com deficiência para terem acesso e beneficiarem de 

educação, emprego, saúde e serviços sociais. A RBC é implementada através de esforços combinados entre 

pessoas com deficiência, suas famílias, comunidades e serviços de saúde, educação, formação profissional, 

sociais e outros relevantes123. Destina-se a melhorar e a usar o conhecimento, as capacidades e os recursos 

existentes na comunidade. O seu enfoque é na inclusão de pessoas com deficiência, mas o ideal seria ser uma 

estratégia da comunidade de promover a inclusão de todos124. Para mais informação consulte: http://

www.who.int/disabilities/cbr/en/. 
 

Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Opcional (A/RES/61/106) foram 

aprovados em 13 de Dezembro de 2006, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e foram abertos à 

assinatura em 30 de Março de 2007. A Convenção teve 82 signatários, o Protocolo Opcional teve 44 

signatários e uma ratificação da Convenção. Este é o maior número de signatários da história de uma 

Convenção das Nações Unidas no seu dia de abertura. É o primeiro tratado abrangente sobre direitos humanos 

do século 21 e é a primeira convenção sobre direitos humanos a ser aberta à assinatura das organizações de 

integração regional. A Convenção entrou em vigor em 3 de Maio de 2008125. Para mais informação consulte: 

http://www.un.org/disabilities/.  

Convenção sobre os Direitos da Criança é um tratado internacional 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, e entrou em vigor a 2 de Setembro de 1990, nos termos do Artigo 49. 

Criança significa todo o ser humano menor dezoito anos, excepto se previsto na lei, que a maioridade é 

alcançada antes. Para mais informação consulte: 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 com os outros.  

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.  

Abordagem Baseada nos Direitos Humanos é o quadro conceptual do processo de desenvolvimento humano 

que normativamente se fundamenta nas normas internacionais de direitos humanos e operacionalmente é 

dirigida para a promoção e protecção dos direitos humanos. Pretende analisar as desigualdades que estão no 

cerne dos problemas de desenvolvimento e corrigir as práticas discriminatórias e as distribuições injustas de 

poder que impedem o progresso do desenvolvimento126. 
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Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde conceptualiza o nível de funcionalidade de 

uma pessoa como a interacção dinâmica entre as suas condições de saúde e os factores ambientais e 

pessoais127. Define a funcionalidade e a deficiência como conceitos multidimensionais relacionados com: as 

funções e estruturas do corpo da pessoa, as actividades que a pessoa realiza, as áreas da vida em que participa 

e os factores do seu ambiente que afectam essas experiências.  

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.”128 

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. 
 

Modelo de Deficiência Clínico explica a deficiência como problema de saúde ou situação clínica de uma pessoa 
que pode ser tratada ou passar com assistência médica. Portanto, a deficiência é o resultado da situação clínica. 
A pessoa com deficiência é considerada com necessidade de cura, e é responsabilidade do profissional de 
saúde aliviá-la da dor e sofrimento. [Este não é o modelo que o UNICEF segue actualmente.] 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, que vão desde reduzir para metade a pobreza extrema a parar a 
propagação do HIV/SIDA e prover o ensino primário universal até à data limite de 2015, elaborar um plano 
acordado por todos os países a nível mundial e todas as principais instituições de desenvolvimento do mundo. 
Eles têm galvanizado esforços sem precedentes para satisfazer as necessidades dos mais pobres a nível 
mundial. Para mais informação consulte: http://www. un.org/millenniumgoals/. 

Segregação é quando grupos de crianças são propositadamente separados da maioria por causa da 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. 
 

Modelo Social de Deficiência explica que a deficiência resulta de interacções entre a pessoa com incapacidade 

física, intelectual, sensorial ou mental específica com o ambiente social e cultural circundante. Portanto, a 

deficiência é entendida como uma construção sociopolítica, através da qual barreiras comportamentais, 

ambientais e institucionais que existem inerentemente no seio da sociedade excluem e discriminam as pessoas 

com deficiência de forma sistemática. É apenas com a remoção das barreiras que a incapacidade pode ser 

reduzida. [Este é o modelo que o UNICEF segue!] 
 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável foram um dos principais resultados da Conferência Rio + 20, onde 

os Estados membros concordaram em lançar o processo de elaboração de um conjunto de objectivos 

baseados nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e que convergem com a agenda de desenvolvimento 

pós-2015129. Para mais informação consulte: http://sustainabledevelopment.un.org. 
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1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos – Artigo 26 

1960 Convenção contra a Discriminação na Educação da UNESCO – Artigos 1, 3 e 4 

1965 Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial – Artigo 5 

1966 Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais – Artigo 13 

1966 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – Artigos 18 e 19 

1973 Convenção da OIT sobre a Idade Mínima para Emprego – Artigo 7 

1979 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres – Artigo 10 

1982 Propostas do Programa de Acção Mundial para as Pessoas Deficientes para implementação, acção 

nacional, parte 2 

1989 Convenção sobre os Direitos da Criança – Artigos 23, 28 e 29 

1989 Convenção da OIT sobre Povos e Tribos Indígenas – Artigos 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

1990 Declaração Mundial sobre Educação para Todos, Jomtien 

1993 Regras Gerais sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência 

1994 Declaração e Quadro de Acção sobre Necessidades Educativas Especiais de Salamanca 

1999 Convenção da OIT sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil – Artigo 7 

1999 Cinco Anos em Revisão, Salamanca 

2000 Quadro de Acção do Fórum Mundial de Educação, Dacar 

2000 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio para a Redução da Pobreza e o Desenvolvimento 

2002 Relatório da Monitorização da EPT no Mundo: EPT – o mundo está no bom caminho? 

2004 Relatório da Monitorização da EPT no Mundo: Género e Educação para Todos – o salto para a 

qualidade 

2005 Relatório da Monitorização da EPT no Mundo: Educação para Todos – o imperativo da qualidade 

2006 Relatório da Monitorização da EPT no Mundo: Alfabetização para a Vida 

2006 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

2007 Relatório da Monitorização da EPT no Mundo: Bases sólidas - cuidados e educação na primeira 

infância  

2008 Relatório da Monitorização da EPT no Mundo: Educação para Todos até 2015 – iremos alcançar 
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