
  

 -  Brochura Técnica Auxiliar  



© Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 2014 

Sobre o autor: Sergio Meresman é especialista em desenvolvimento 
inclusivo e trabalha nas áreas de educação, de estabelecimento de 
parcerias e de desenvolvimento inclusivo. Actualmente, trabalha em 
várias iniciativas destinadas a envolver crianças, adolescentes e 
jovens com e sem deficiência no apoio à educação inclusiva, com 
enfoque na educação sanitária e na educação sexual das crianças e 
dos adolescentes com deficiência. Sergio está baseado em 
Montevideu (Uruguai), onde é o Coordenador de Projectos do 
Instituto Interamericano sobre Deficiência e Desenvolvimento 
Inclusivo. Foi consultor durante os últimos 15 anos e trabalhou com 
a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS-OMS) e com o 
UNICEF em África e na América Latina. É formado em Psicologia 
pela Universidade de Rosario (Argentina) e tem Mestrado em 
Saúde Comunitária pela Escola de Medicina Tropical da 
Universidade de Liverpool (Inglaterra). 

É exigida autorização para a reprodução de qualquer parte da 
presente publicação. A autorização será concedida gratuitamente a 
organizações educativas ou sem fins lucrativos. A outras entidades 
será exigido o pagamento de uma pequena taxa. 

Coordenação: Paula Frederica Hunt 
Edição: Stephen Boyle 
Layout: Camilla Thuve Etnan 

Por favor contacte: Divisão de Comunicação, UNICEF, 
Attn: Permissions, 3 United Nations Plaza, Nova Iorque, 
NY 10017, USA, Tel.: 1-212-326-7434; 
e-mail: nyhqdoc.permit@unicef.org 

  

 

Um grande agradecimento à Ajuda da Austrália pelo seu forte apoio 
ao UNICEF, suas contrapartes e parceiros, que estão empenhados 
na realização dos direitos das crianças e das pessoas com 
deficiência. A Parceria para os Direitos, Educação e Protecção 
(REAP) contribui para implementação do mandato do UNICEF, a 
fim de defender a protecção dos direitos de todas as crianças e 
alargar as oportunidades para atingir o seu pleno potencial. 



Webinar 13 – Brochura Técnica Auxiliar 

Brochura Webinar 

 

O que a presente brochura pode fazer por si .................................................................................................................................... 4 

Acrónimos e Abreviaturas ................................................................................................................................................................................6 

I. Introdução ................................................................................................................................................................................................................. 7 

II. Desenvolver a Cultura de Colaboração ............................................................................................................................................ 8 

Análise de Exemplos: Natureza Transectorial da Educação Inclusiva ....................................................................................... 10 

III. Como Posso Ajudar? Entender os Diferentes Níveis de Colaboração e de Parcerias ............................. 12 

Análise de Exemplos: Pais como Activistas na Rússia Contemporânea .............................................................................................. 14 

IV. Iniciar do Zero: Identificar Recursos para a Inclusão ......................................................................................................... 16 

Análise de Exemplos: Formar a Identidade da Pessoa com Deficiência Auditiva ...................................................................... 17 

V. Da Teoria à Prática: Políticas, Parceiros e Desafios .............................................................................................................. 21 

Análise de Exemplos: Organizações de Pais e da Família como Activistas .................................................................................... 23 

VI. Avançar ................................................................................................................................................................................................................ 25 

Por Onde Iniciar ................................................................................................................................................................................................................ 25 

Recursos Adicionais .......................................................................................................................................................................................... 29 

Glossário .................................................................................................................................................................................................................... 30 

Bibliografia ..................................................................................................................................................................................................................31 

Notas Finais ............................................................................................................................................................................................................. 33 

3  



 

O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a 
entenderem a importância de envolver os pais, as famílias e as comunidades no processo de implementação 
da educação inclusiva com ênfase nas crianças com deficiência, e como ela se enquadra na missão do 
UNICEF.  
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A presente brochura apresenta o seguinte: 

•  Porque é importante a participação dos pais e das organizações da comunidade em geral na  educação, 

sendo particularmente significativa para o caso das crianças com deficiência e suas famílias. 

•  Várias abordagens para o envolvimento das famílias e da comunidade no apoio à inclusão e abordagens 

para a tornar eficaz e significativa para todas as partes. 

•  Como identificar os recursos da família e da comunidade que podem ajudar o processo de implementação 

da educação inclusiva. 

•  Exemplos de experiências bem-sucedidas de diferentes regiões a nível mundial, em que os pais e as 

organizações sociais agem no sentido de apoiar a educação inclusiva. 

Para orientação mais detalhada sobre a programação da educação inclusiva, por favor analisar as brochuras 

incluídas na presente série: 

 

1. Conceber a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF 

2. Definição e Classificação de Deficiência 

3. Legislação e Políticas de Educação Inclusiva 

4. Recolha Dados sobre a Deficiência da Criança  

5. Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola 

6. EMIS e a Criança com Deficiência 

7. Parcerias, Defesa e Comunicação para a Mudança Social 

8. Financiar a Educação Inclusiva 

9. Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos 

10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Físico, Informação e Comunicação 

11. Acesso à Escola e ao Ambiente de Aprendizagem II - Concepção Universal da Aprendizagem 

12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos Centrados na Criança 

13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva (presente brochura) 

14. Planificação, Monitoria e Avaliação 
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Ao longo do presente documento existem caixas que resumem os pontos chave de cada secção, que apresentam 
estudos de caso e que recomendam leituras adicionais. As palavras chave do texto estão destacadas a negrito e 
constam do  glossário no fim do documento. 

Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase "Webinar 
13 – Brochura Técnica Auxiliar" no topo de cada página e será direccionado para o Índice.  

Para aceder ao webinar auxiliar, 
basta digitalizar o código QR.  

5 



Webinar 13 – Brochura Técnica Auxiliar 

  

ABC/ACDV Assistance for Blind Children / Assistência para Crianças com Deficiência Visual 

CBR/RBC Community-Based Rehabilitation / Reabilitação Baseada na Comunidade 

CFS/EAC Child-Friendly Schools / Escolas Amigas da Criança 

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

com Deficiência 
DPO/OPD Disabled Persons’ Organizations / Organizações das Pessoas com Deficiência 

IE/EI Inclusive Education / Educação Inclusiva 

NGO/ONG Non-Governmental Organizations / Organizações Não Governamentais 

ORS/SRO Oral Rehydration Salts / Sais de Reidratação Oral 

UN United Nations / Nações Unidas 

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

para Educação, Ciência e Cultura 
UNICEF United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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A presente brochura acompanha o webinar sobre a ‘Participação dos Pais, da Família e da Comunidade na 

Educação Inclusiva’ e complementa vários recursos para apoiar a capacidade dos funcionários do UNICEF no 

campo. 

O webinar dá enfoque aos desafios e às oportunidades de participação social decorrentes da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), das experiências de implementação da educação inclusiva a nível 

mundial e da necessidade de adoptar os Objectivos de Desenvolvimento Pós-2015, com a colaboração de todas 

as partes interessadas. 

O envolvimento dos pais e da comunidade não é um conceito novo. De facto, os funcionários e parceiros do 

UNICEF conhecem a maior parte destas abordagens. Algumas podem mesmo constar nas actuais práticas e 

programas. 

Consequentemente, as ideias ou as sugestões de acção apresentadas não se destinam a ser utilizadas como 

estratégias isoladas, mas a impulsionar os programas existentes na prática. A participação das famílias, das 

organizações sociais das crianças com deficiência, das Organizações das Pessoas com Deficiência (OPD) e das 

organizações não governamentais (ONG) preocupadas com os direitos das crianças em geral, ou com os direitos 

das crianças com deficiência, em particular, será aqui analisada como ferramenta que pode beneficiar os 

objectivos de desenvolvimento, a equidade e os direitos de todas as crianças, através da educação inclusiva. 

Existem vários exemplos de programas, tais como a Iniciativa das Escolas Amigas da Criança do UNICEF, que 

são à vários anos (e continuam a ser) plataformas eficazes de envolvimento dos pais e das comunidades. Estas 

práticas que já estão institucionalizadas em várias regiões e países podem contribuir para o desenvolvimento de 

novas iniciativas de educação inclusiva. Também existem exemplos de experiências de envolvimento da família e 

da comunidade no âmbito das iniciativas que o UNICEF e outros lideram há vários anos nas áreas da Saúde 
Materna e Infantil, da Protecção da Criança e do Desenvolvimento na Primeira Infância. Estes programas podem 

servir de base para o fortalecimento das relações entre as crianças com deficiência e as suas escolas, famílias e 

comunidades, a fim de se criarem ambientes preparados para lidar com a diversidade e estimular o 

desenvolvimento e a inclusão social de todas as crianças. 
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Pontos Chave: 

•  Importância do envolvimento da família em todo o ciclo de vida das crianças com deficiência, especialmente 

durante os primeiros anos (UNICEF, 2012). 

•  O envolvimento dos pais e da comunidade é um princípio importante da educação inclusiva de qualidade, 

tanto dentro como fora da sala de aula. 

•  A ligação positiva entre os pais e a escola influencia as atitudes e as realizações das crianças na educação. 

•  As famílias e as organizações da sociedade civil podem também desempenhar um papel importante no 

processo de avanço do quadro legal e político da educação inclusiva. 

•  As crianças com deficiência não são as únicas que beneficiam, existem também vantagens para os pais, os 

colegas da turma, os professores e as escolas. 

O envolvimento dos pais e da comunidade é um princípio importante da qualidade, tanto dentro como fora da 

sala de aula. É ainda mais relevante no caso da educação inclusiva, que é muito mais ampla do que a educação 

formal e não se realiza apenas dentro das quatro paredes da sala de aula.  

Criar o ambiente e manter a cultura de 
colaboração são um desafio para as escolas. 
Mas salda-se em grandes dividendos ao 
longo do tempo. 

A colaboração dos pais não é apenas um benefício para 

as crianças: existem também possíveis vantagens para 

todas as partes como, por exemplo:  

•  Os pais aumentam a interacção com os filhos, tornam-se mais receptivos e sensíveis no que diz respeito às 
suas necessidades e mais confiantes na sua capacidade como pais. 

•  Os educadores adquirem melhor compreensão sobre a cultura e a diversidade das famílias, sentem-se mais 
confortáveis no trabalho e melhoram a sua moral. 

•  As escolas que envolvem os pais e a comunidade tendem a ter melhor reputação na comunidade. 

 

No entanto, o reconhecimento de que o envolvimento da família na educação beneficia as crianças não esclarece 

como o envolvimento é uma força positiva. 

A primeira fase de envolvimento, de forma colaboradora, das famílias nas escolas é a promoção de um ambiente 

social e educativo onde os pais e os parceiros se sentem bem acolhidos, respeitados, confiados, ouvidos e 

necessários. 

A relação entre as escolas e a comunidade é muito influenciada pelos factores culturais e pelas tradições. Em 

vários locais a nível mundial, as escolas são o centro da vida da comunidade e são utilizadas para incentivar e 

conseguir a participação social. Estes ambientes culturais facilitam o processo: os pais, as escolas e os líderes da 

comunidade sabem como trabalhar em conjunto e encontrar soluções criativas para melhorar a aprendizagem, 

responder à crise económica e aos surtos de doenças, ou a ajudar  populações afectadas por desastres naturais2. 
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Isto demonstra-se no Brasil, país com uma longa tradição de participação social. Existe um centro de acção social 

e de educação popular na Escola Alexandre de Gusmão no Rio de Janeiro, que serve de ferramenta para 

estimular e permitir um futuro inclusivo para todas as crianças. Transformar a sociedade é o objectivo principal e 

a forma de desenvolver sensibilidade e de promover acções com potencial para triunfar sobre as determinantes 

sociais e económicas e as condições de vida da comunidade, que influenciam a todos. 

Desta forma, observa -se que os ‘elementos’ sociais acima mencionados estão interligados na concepção do 

sistema de educação eficaz. Escolas como esta, em comunidades com muita falta de políticas sociais, podem 

beneficiar bastante das abordagens participativas. A escola dá exemplo de como operacionalizar a cultura de 

participação da comunidade3. 

Não existem ‘receitas’ de desenvolvimento da cultura de colaboração e do ambiente na escola favoráveis a 

processos inclusivos nas escolas e na comunidade. A colaboração é o resultado de dinâmicas sociais, 

institucionais e interpessoais que se caracterizam pela sua complexidade. Porque não existem receitas para lidar 

com estas complexidades, é fundamental reflectir criativamente, conhecer os recursos, as oportunidades e os 

desafios que existem em cada caso, e saber o que funciona em casos semelhantes. 

A colaboração é um processo complexo que não garante a mesma abordagem para resolver problemas 

complexos. 
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Matéria para Reflexão… 

 

Considere que o princípio ‘apenas o estrictamente necessário’ dita as boas práticas na prestação de apoio 

externo aos alunos no contexto da educação inclusiva. Esta abordagem evita a imposição de ajuda para quem 

não quer ou não quer necessariamente. 
 

Por exemplo, os alunos que necessitam de apoio extra podem receber ajuda adicional nas capacidades 

escolares e sociais através de um profissional ou voluntário, fora da sala de aula. Embora a ajuda extra possa 

estar disponível, os professores, os pais e os alunos devem ponderar sobre as vantagens e desvantagens de 

receber essa ajuda extra fora da sala de aula normal. Se a criança perder experiências de ensino ou sociais 

importantes, deve-se considerar cuidadosamente a ajuda extra e as alterações do currículo. 
 

Por vezes, as organizações da comunidade têm capacidade para colaborar em determinadas áreas 

específicas. Esta colaboração pode estar relacionada com a logística da inclusão (por exemplo, os voluntários 

podem apoiar os professores, ajudando as crianças que têm restrições de mobilidade e podem necessitar de 

ajuda para entrar ou sair da sala de aula ou para ir à casa de banho). 

 

Perante uma turma de 60 crianças, Shirina Akter passa para o último exercício antes de a escola fechar para 

pequenas férias: compreensão. Enquanto as filas de raparigas com tranças e de rapazes com camisas de manga 

curta rabiscam nos seus cadernos, uma criança sentada à frente coloca uma série de alfinetes numa base de 

plástico preto. 

Salim, que nasceu com deficiência visual, está a usar um dispositivo simples de escrever em Braille. É apenas um 

dos objectos que lhe permite sentar-se ao lado dos seus colegas na escola primária Hasnabad, numa pequena 

cidade do interior próspera com fábricas têxteis, fábricas de sabão e propriedades agrícolas, a cerca de 50 km a 

nordeste de Daca, no Bangladesh. 

Os outros elementos incluem professores e auxiliares de sala de aula formados em leitura de Braille, materiais de 

aprendizagem e, mais importante, uma campanha concertada para superar a ignorância e pressionar para a 

inclusão na educação normal das crianças com incapacidade visual. A Sightsavers Bangladesh5 e uma parceria 

multissectorial colaboram com as comunidades e as escolas para disponibilizar tudo isto. 

A exclusão das crianças com incapacidade visual da educação não é apenas um problema no Bangladesh. Na 

maior parte dos países em desenvolvimento, região onde a grande maioria da deficiência e da incapacidade 

visuais são preveníveis, quem têm dificuldade visual fica frequentemente privado porque as suas famílias não 

sabem que existem tratamentos disponíveis ou desconhecem o facto que a criança com deficiência visual pode 

receber escolarização adequada. Frequentemente, existem preconceitos e desinformação sobre os alegados 

riscos de infecção. As próprias escolas podem ter relutância em matricular as crianças com incapacidade visual. 

Isto alimenta o ciclo da iliteracia e da pobreza e serve também para reforçar a exclusão das crianças com 

incapacidade visual da sociedade, à medida que se vão tornando adultas. 

Em locais como Hasnabad, a Sightsavers tem facilitado o processo de colaboração onde parceiros locais, tais 
como a organização sem fins lucrativos chamada Assistência para Crianças Com Deficiência Visual (Assintance 
for Blind Children- ABC), garantem o apoio necessário aos professores e às direcções de escola para a inclusão 
de pessoas com incapacidade visual. Financiam a formação dos professores e dos auxiliares em Braille e o 
aprovisionamento dos materiais necessários. Um dos parceiros da comunidade da Sightsavers realiza inquéritos 
aleatórios aos domicílios.  

10 



Webinar 13 – Brochura Técnica Auxiliar 

Os defensores da comunidade falam com as crianças nas escolas para as sensibilizar para o direito à educação 

de todos e preparam as crianças para apoiar e acolher os que estão incluídos. A ABC envia auxiliares de 

reabilitação à casa das crianças, para avaliar a colocação adequada na escola. Muitos dos pais das crianças com 

deficiência visual ou amblíopes assumem que a deficiência do seu filho significa que ele não pode aprender e não 

será aceite pela escola. Os recém-chegados sujeitam-se a provocações dos colegas de turma no início, mas 

abrem espaço para a empatia e o apoio. Se os professores forem devidamente formados e tiverem sensibilidade 

para criar um ambiente inclusivo, verificam que não é difícil acomodar o aluno com deficiência visual na sua 

turma. 

Actualmente, um professor formado em Braille ajuda Salim a apresentar o seu trabalho na base em Braille. 
Actualmente é um dos melhores alunos. Segundo o professor a “sua memória é muito boa”. A valorização é 
mútua. Salim, cuja disciplina favorita é o Inglês, diz que quando crescer quer ser professor.  

Para mais informação consultar: 

•  Mais informação sobre o trabalho da Sightsavers que envolve os pais e as comunidades em http://

www.sightsavers.org/stories/arifs-story/. 

•  Mais informação sobre a história da Escola Alexandre de Gusmão no Rio de Janeiro em http://

escolaalexandredegusmao.blogspot.com/. 

•  Aceda a um excelente conjunto de recursos sobre participação social em http://ctb.ku.edu/en. 

Actividade 

Tem contacto com organizações de pessoas com deficiência locais no seu país? Elabore uma pequena lista de 

quais são e qual o tipo de trabalhos que realizam. 
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Pontos Chave: 

•  Para abordar, de facto, as actuais necessidades e oportunidades, a relação entre a família, a escola e a 

comunidade, deve ser percebida como umas experiências participativa com vários pontos de foco. 

•  As agências especializadas e as organizações das pessoas com deficiência incentivam acções específicas 

para envolver as famílias e promover a colaboração da comunidade na educação inclusiva. 

•  Entre as recomendações mais frequentes para o envolvimento dos pais e da comunidade encontram-se a 

prestação de apoio e formação regular aos pais a criação de um ambiente institucional amigável. 

O nível de envolvimento da família na educação das crianças pode variar de acordo com as oportunidades de 

participação que o sistema de educação lhe disponibiliza. No caso das crianças com deficiência, a vontade de a 

família de participar na colaboração pode ser influenciada pelo tipo de deficiência, bem como pelo seu estatuto 

socioeconómico e pela natureza do relacionamento pai/filho (ou encarregado de educação/criança). 

Utilizam-se várias escalas para avaliar os 

diferentes tipos e níveis de colaboração 

entre as escolas, as famílias e as 

comunidades. É útil estabelecer a 

diferença entre os vários tipos e objectivos 

de colaboração. Embora as variações nas 

abordagens, dinâmicas, eficácia e 

sustentabilidade subsequentes tenham 

sido estudadas por muitos investigadores, 

a importância de se compreenderem 

essas diferenças não é meramente 

académica. Pelo contrário: elas 

possibilitaram a sistematização e a análise 

das diferentes formas ou níveis de 

envolvimento, o que é útil para se 

compreender a dinâmica entre os 

participantes e ajuda a tornar a 

colaboração uma experiência significativa, 

sustentada, valorizada e apreciada por 

todos. 

Uma das escalas mais populares6 (Figura 

1) foi elaborada com a ideia de incentivar a 

análise do porquê e de como as pessoas 

participam nas comunidades. A escala 

ajuda a distinguir as diferentes formas de 

participação orientadas pela ideia de 

capacitar as pessoas de outras que 

permanecem no nível simbólico ou são 

manipuladoras. 

Figura 1: Exemplo de escala usada para distinguir formas de 
participação 
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Outra escala7 demonstra efectivamente seis tipos de envolvimento que vão desde a escola ajudar as famílias a 
desenvolverem as suas competências parentais e de educação dos filhos à inclusão das famílias como 
decisoras e coordenadoras dos serviços da comunidade com as suas expectativas e necessidades.  

Entre as recomendações mais frequentes para a implementação de boas políticas de envolvimento dos pais e 

da comunidade na educação inclusiva encontram-se: prestar apoio e formação regular aos pais, facilitar o 

acesso regular a informação e a consulta, e criar um ambiente institucional amigável. 

No seu arquivo Open File on Inclusive Education, bastante conhecido, a UNESCO8 apresenta a lista detalhada 

de opções possíveis de ‘envolvimento dos pais’, que visam a tornar esta experiência numa relação de dois 

sentidos: 

•  Famílias como activistas: Frequentemente, as famílias, em particular as organizadas em redes ou 

associações, desempenham o papel principal no movimento dos sistemas de educação de encontro a 

abordagens e políticas mais inclusivas. Acções através das quais os grupos de pais podem ter impacto são: a 

identificação das escolas dispostas a avançar; o estabelecimento de vínculos e de parcerias com as 

autoridades da educação para apoiar a educação inclusiva; a organização de seminários e de workshops para 

apresentar novas ideias e novas práticas; e o apoio ao desenvolvimento do professor. 

•  Famílias como colaboradoras da educação inclusiva: No âmbito desta opção, o papel dos pais é enfatizado 

no apoio à inclusão na família, na aprendizagem das crianças e no desenvolvimento em casa. A ideia 

principal é que as famílias e as comunidades devem reforçar as experiências inclusivas e de aprendizagem. 

•  Escolas, famílias e a comunidade como parceiros: Existem muitas oportunidades para o estabelecimento de 

parcerias e de colaboração, desde o intercâmbio de informação entre os membros da família ao apoio à 

aprendizagem em casa. 

•  Famílias que apoiam outras famílias: Isto é particularmente aconselhável no caso de pais de crianças com 

deficiência que vivem em situação de pobreza, para as comunidades isoladas ou que têm diferentes origens 

culturais ou linguísticas. Neste caso, o apoio dos pais de crianças com deficiência que têm melhor posição 

social ou educativa pode ser extremamente valioso. 

•  Envolvimento da família e da comunidade na direcção e gestão da escola: Inclui a participação das famílias 

no processo de tomada de decisão e no apoio a aspectos da gestão diária das actividades. 

Uma investigação recente indica que capacitar as famílias e permitir que participem na tomada de decisão são- 

contribuições eficazes para o processo de mudança no contexto da educação9. Em vez de ‘envolver’ as famílias 

ou de propor tarefas específicas ou de definir os papéis dos pais, a ideia de ‘envolvimento’ procura a 

participação activa dos pais no processo de melhoria da educação para todos.  

A colaboração deve ser construtiva e eficiente, e isso é mais provável de acontecer quando todas as partes se 

sentem confortáveis no processo, quando os diferentes papéis estão acordados e compreendidos, e quando a 

informação é prestada regularmente de forma aberta e democrática.  

Considerar também a necessidade de proporcionar oportunidades regulares aos participantes de esclarecerem 

as suas expectativas, de compreenderem a complexidade do processo (realizações, bem como decepções e 

desvantagens) e de discutirem como melhorar a qualidade do processo de colaboração. 
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Matéria para Reflexão… 

Trabalhar com os pais e com a comunidade é benéfico não apenas para as escolas. Na sua recente 

publicação, o Professor Atul Gawandppe (2014) destaca uma história interessante proveniente da área da 

saúde da comunidade e apresenta um resultado muito tangível do envolvimento dos pais no programa. À 

relativamente pouco tempo, na década de 1970, morriam cerca de cinco milhões de crianças por ano devido 

a doenças diarreicas, a nível mundial. A maior parte destas crianças eram de países de África e da Ásia. A 

solução foi a descoberta da medicina promovida na altura com grande entusiasmo por agências 

internacionais, tais como o UNICEF e a OMS entre outras: os sais de reidratação oral (SRO). O princípio dos 

SRO é simples: trata-se de beber água misturada com açúcar e sal, enquanto se continua a comer. 

Na época, existiu uma pequena controvérsia, porque quando foi pensado como expandir os ORS a nível 

mundial, a comunidade médica afirmou ser muito complicado para as mães aprenderem a dar fluidos aos 

filhos por via oral. A OMS afirmou que os SRO devem ser administrado pelos médicos. Mas isso também 

não era realista. 

Houve mais cinco milhões de mortos no ano seguinte e mais cinco milhões de mortos a seguir. No 

Bangladesh, enviaram-se equipas de formadores para as aldeias para trabalharem com as mães, ajudando-

as a imaginar como se adaptarão ao novo tratamento essencial. Frequentemente, a mãe acredita que sabe o 

que fazer quando o filho tem diarreia. Mas sem fonte de aconselhamento médico existe grande margem de 

erro. Por exemplo, as mães podem parar de alimentar os filhos por estarem a vomitar. Não lhes darão 

fluidos, o que é perigoso. Elas devem aprender como preparar a solução de açúcar e sal e como dar o 

tratamento completo à criança, independentemente dos vómitos. 

Esta divulgação reduziu, finalmente, a taxa de mortalidade para 250.000 crianças por ano a morrerem por 

ano. Foi um enorme sucesso, em grande parte devido à visão holística de que se podem capacitar os pais, 

tanto a nível das aldeias como a nível das cidades, a fim de protegerem a saúde das mães e os pais dos 

filhos de forma adequada. Actualmente, existem cerca de menos de 2 milhões de crianças a morrerem por 

ano devido às doenças diarreicas. 

Este tipo de abordagem abrangente de envolvimento dos pais disponibiliza um modelo para alcançar a 
comunidade. Este modelo pode ser aplicado à educação inclusiva? Pensa-se que é possível porque são os 
pais das crianças com deficiência que conhecem melhor as necessidades e as estratégias de aprendizagem 
dos filhos e podem responder com abordagens de ensino mais eficazes. 

 

Baseada na entrevista a Katya – Petrozavodsk, Karelia, Rússia 

 

Para destacar o relato inspirador do activismo dos pais e da comunidade para superar as barreiras de exclusão, 

analisa-se a história de Katya. Ela é uma das principais organizadoras do grupo de pais de crianças com 

deficiência que se tornou conhecido nas redes de pais da Rússia pelo seu sucesso na utilização de processos 

judiciais civis para reivindicar os direitos dos seus filhos à educação inclusiva. A sua filha tem oito anos e um 

nível de paralisia cerebral que a mantém numa cadeira de rodas, que lhe prende a fala e que limita o seu 

vocabulário a cerca de 15 palavras. 

Katya é formada em contabilidade e trabalhou dois anos antes de parar, para prosseguir com o seu trabalho de 

advocacia. A sua narrativa revela que organizar o grupo de pais foi muito difícil. “Os nossos filhos tinham  
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problemas e não sabíamos para onde nos dirigir. Então, conhecemos este jovem organizador que trabalhou 

com crianças com deficiência visual. Segundo ele: ‘Será mais fácil se trabalharem como organização de pais e 

poderem trabalhar  estas questões em conjunto’.“ 

Entre as cerca de 40 famílias representadas no grupo, “há crianças, pais, avós e avôs, não apenas mães e pais”, 

e estas pessoas constituem o núcleo da organização. O que todos têm em comum é a responsabilidade 

familiar por crianças que exigem simplesmente um tipo de cuidados diferente do das outras pessoas. 

O primeiro problema que os pais enfrentaram foi a falta de instalações escolares adequadas para os seus 

filhos, a quem disponibilizam apenas serviços de reabilitação. Os pais começaram por discutir e questionar esta 

‘educação insuficiente’. Alguns pais de crianças com Síndrome de Down convenceram um jardim-de-infância 

local a permitir que os seus filhos participassem juntamente com as crianças ‘normais’, recordou Katya. A ouvir 

estas experiências, Katya e as outras pessoas perceberam que poderia mesmo valer a pena enviar os seus 

filhos para esta escola. 

Após meditarem sobre a ideia, consultaram finalmente um advogado. “Perdemos a ação judicial no primeiro 

nível. Terminámos no Tribunal Supremo. Perdemos o caso no Tribunal Supremo. O argumento foi que não 

havia condições e que as nossas crianças ficariam pior nas circunstâncias disponíveis.” 

Talvez o ponto de viragem mais importante no combate surgiu quando o grupo perdeu a sua acção judicial no 

primeiro nível. Pouco antes do recurso, os pais decidiram que não tinham nada a perder e que uma maior 

visibilidade ajudaria a sua causa. Reuniram as pessoas para demonstrarem que o governo estava a ignorar os 

direitos à educação das crianças com deficiência. Reuniram as famílias e as crianças na escola local e deram 

uma conferência de imprensa. 

Em 2006, duas escolas do ensino primário/secundário em Karelia foram propostas como instituições 

seleccionadas para testar a educação inclusiva. As crianças com necessidades especiais, incluindo a filha de 

Katya, começaram a frequentar estas escolas, em vez de frequentarem escolas especiais para crianças com 

deficiência mental e física, acompanhadas por auxiliares pagos por fundos designados. 

Entretanto, as organizações internacionais da deficiência divulgaram a notícia inovadora de uma escola pública 

que foi integrada utilizando processos legais com os direitos civis como seu lema. A notícia foi anunciada 

através de listas de endereços electrónicos internacionais, reportada através de endereços de Internet que 

começaram a aparecer na Internet russa de forma a pressionar pelos direitos das pessoas com deficiência e 

referida pela imprensa em geral, onde serviu de evidência de mudança democrática. 

Para mais informação consultar: 

•  Conforme mencionado no Webinar 1, as Escolas Amigas da Criança podem ser um ponto de partida para 

se avançar com a educação inclusiva e promover parcerias com as famílias e a comunidade. Para mais 

informação consultar http://www.unicef.org/cfs/. 

•  Leia mais sobre os diferentes níveis, usos e significados do conceito de participação social no artigo 

seleccionado ‘Participation’, por Majid Rahnema no Dicionário do Desenvolvimento, disponível em https://

books.google.com.uy/books?id=2bi_kf7QAq4C&pg=PA116&lpg=PA116&dq=dictionary 

+of+development,+participation&source=bl&ots=y_W0KDQCxq&sig=NbZyrE7sq2igIKU7eItoD 

zeU_Uw&hl=es&sa=X&ei=P6vPVKeaEOPHsQSD7YHABA&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage 

&q=dictionary%20of%20development%2C%20participation&f=false. 
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Pontos Chave: 

•  Quando as intervenções de desenvolvimento se focam no que as comunidades têm, os seus recursos e 

não no que lhes falta, as suas necessidades, a capacidade da comunidade de atender a essas 

necessidades aumenta. 

•  Nesta, é proposto que o capital social tem valor, informa a mudança e recursos da comunidade provêm 

da bibliografia sobre a cooperação entre pessoas e grupos. Segundo a bibliografia o capital social tem 

valor10, que informa frequentemente a mudança efectiva, o progresso social11 e os benefícios de capital12, 

beneficia a equidade e ajuda ao desenvolvimento favorável das pessoas, das famílias e das 

comunidades.13 

•  Uma das consequências da invisibilidade das pessoas com deficiência para os decisores políticos e 

agências de desenvolvimento foi que estes desenvolveram o capital social (na forma de recursos e 

capacidades, frequentemente segregados, como estratégias de sobrevivência). 

•  As organizações de pessoas deficientes, as organizações de pais, os grupos de apoio de pares, os 

programas de reabilitação baseada na comunidade (RBC) e o movimento de vida independente das 

pessoas com deficiência, têm muitos dos recursos necessários para a implementação de estratégias 

inclusivas. 

Há muito tempo que a colaboração e o 
envolvimento têm sido a estratégia de 
sobrevivência e, por vezes, de superação da 
exclusão das pessoas com deficiência. 

Frequentemente, as pessoas melhor 
informadas sobre a criança são os pais. Os 
pais compreendem a história da criança na 
escola, o seu tipo de aprendizagem e a sua 
personalidade. As escolas inclusivas 
incluem os pais como parceiros do processo 
de aprendizagem. Por vezes, esta parceria 
apresenta-se como uma procura de 
consulta dos pais como voluntários para 
facilitar a inclusão ou como requisição do 
seu apoio para as actividades de 
aprendizagem complementares em casa. 

De Inclusive Education and Child Friendly 
Schools, C. Johnstone, 2011. 

 

O capital social existe, tanto a nível individual como a nível 
da comunidade, da mesma forma que outros tipos de 
‘capital’ (e.g, económico, político ou cultural) que são 
acessíveis a vários estratos da sociedade. Apesar de haver 
muitas definições, existe o consenso que o capital social se 
refere a um conjunto de relações e de laços sociais com 
organizações e pessoas que podem alargar as 
oportunidades de escolha individual e colectiva, aumentar 
as opções e levar a uma melhor qualidade de vida. No 
essencial, ele compreende um conjunto de relações e de 
estruturas sociais que se baseiam na confiança e nas 
normas de reciprocidade que, por sua vez, são regidas por 
valores e/ou pela lei da lei14. 
 
No caso particular das pessoas com deficiência, analisar o 

capital social implica considerar (e valorizar) o seu poder  

pessoal e  colectivo para alcançar a plena inclusão na 

comunidade, aceder aos serviços sociais, fortalecer os 

mecanismos e as redes de apoio mútuo, e melhorar a sua 

qualidade da vida. 

A colaboração mútua é provavelmente um dos recursos 

mais valiosos e uma tradição antiga entre as pessoas com 

deficiência. Devido ao longo combate pelos direitos das 
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pessoas com deficiência, as organizações da comunidade têm uma longa história de sensibilização para a 

participação das famílias e das pessoas. Embora isso tenha sido, por vezes,  aplicado para atender a 

necessidades e a problemas específicos, tais como combater a discriminação ou a exclusão da educação, 

resultou frequentemente em soluções criativas e na criação de alternativas, bem como em conhecimentos 

valiosos para áreas técnicas. 

Estas tradições de apoio mútuo e lições positivas aprendidas pelas famílias e pelas organizações de pessoas 

com deficiência são um recurso fantástico, que pode ser utilizado no apoio à educação inclusiva quando 

devidamente identificado e efectivamente interligado. Exemplos de recursos colectivos comuns, existentes 

entre as pessoas com deficiência são os seguintes: 

•  Organizações da família, que frequentemente aconselham as famílias a utilizarem como referência as 

experiências de outras famílias, especialmente no que diz respeito à educação da criança com deficiência, 

para prevenirem futuras deficiências (secundárias) e minimizarem as limitações. 

•  Escolas privadas e cooperativas e outras instituições de educação que envolvem as famílias na prestação de 

cuidados diários e na educação, frequentemente criadas porque as escolas normais se recusam a inscrever 

estas crianças. 

•  Escolas profissionais e oficinas, que proporcionam ambientes seguros amigos das pessoas com deficiência 

com oportunidades para os jovens com deficiência da comunidade local desenvolverem e melhorarem as 

suas capacidades e ganharem rendimento através de produtos que complementam as suas pensões por 

deficiência. 

•  Grupos de ajuda mútua de apoio entre pares, que são cada vez mais utilizados para prestar aconselhamento 

entre pares e apoiar em vários assuntos. 

•  Centros de vida independente, que geralmente funcionam para pessoas com deficiência. Prestam 

frequentemente conselhos a quem adquiriu recentemente uma deficiência e podem também proporcionar 

oportunidades para os jovens com deficiência da comunidade local desenvolverem e melhorarem as suas 

capacidades e ganharem rendimento através dos seus produtos. Também podem ajudar as pessoas com 

deficiência a gerir os seus apoios à deficiência, incluindo a contratação de assistente social pessoal. 

Um exemplo notável de colaboração de base que evoluiu ao longo do tempo para criar uma comunidade 

capacitada, com uma identidade forte, encontra-se na comunidade das pessoas com deficiência auditiva do 

Uruguai. A sua criação e desenvolvimento têm actuado ao longo do tempo com diferentes pessoas e 

organizações que trabalham em conjunto para quebrar as barreiras que impedem os uruguaios com deficiência 

auditiva de aceder a serviços, como a educação, que são prestados ao resto da sociedade. 

O movimento implantou-se com a fundação da Associação das Pessoas com Deficiência Auditiva do Uruguai 

(ASUR), na década de 1920, para iniciar o combate pela educação e pelo emprego. Anos mais tarde, após 

ganhar ímpeto e publicidade, o movimento pôde abrir um Instituto local de Linguagem Gestual do Uruguai 

(LSU). O instituto promove cursos de linguagem gestual ministrados por pessoas com deficiência auditiva e 

cria oportunidades de emprego adicionais para a comunidade das pessoas com deficiência auditiva. 

Outro passo fundamental na evolução bem-sucedida da comunidade das pessoas com deficiência auditiva do 

Uruguai foi o reconhecimento de que os serviços e  apoios necessários para os cidadãos com deficiência 

auditiva se tornarem totalmente independentes e plenamente integrados na sociedade ainda não existiam. Para 

isto ocorrer, foram necessários esforços colectivos com iniciativas que envolveram não só as pessoas com 

deficiência auditiva do Uruguai, mas também os seus professores, pais, familiares e amigos.  
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Estes esforços colectivos devem basear-se numa visão partilhada do envolvimento eficaz da comunidade nas 

actividades e nos programas, de modo a promover o reconhecimento público da presença das pessoas com 

deficiência auditiva no Uruguai. 

Para esse propósito criou-se a Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência Auditiva do Uruguai 

que reuniu os pais das crianças com deficiência auditiva numa escola local, onde manifestaram a sua 

preocupação quanto à capacidade das escolas para pessoas com deficiência auditiva prepararem as crianças 

com deficiência auditiva para a participação independente na sociedade. 

Um exemplo concreto dos esforços da rede das pessoas com deficiência auditiva para melhorar o acesso aos 

serviços sociais é o dos seminários de formação que têm ajudado a realizar para as forças policias de 

Montevideu, a fim de prestar formação básica em linguagem gestual aos agentes. Isto com o objectivo de ser 

mutuamente benéfico: para a polícia poder  

comunicar de forma eficaz com os cidadãos com 

deficiência auditiva no que diz respeito aos seus 

direitos legais e para os cidadãos com deficiência 

auditiva serem educados pela polícia sobre o que 

constitui uma violação da lei e como denunciar 

abusos, etc. 

 

A comunidade das pessoas com deficiência do 

Uruguai não tem a pretensão de que o seu trabalho 

está concluído - a legislação relacionada com a 

disponibilização de intérpretes de linguagem gestual 

para as instituições de ensino é relativamente recente 

e a sua implementação é ainda incipiente. Mas a 

comunidade serve de modelo de mudança real, criado 

pela unificação de diferentes entidades interessadas 

no propósito comum de acessibilidade e de inclusão 

social15.  

Figura 2: Polícia comunitária participa numa 
curta formação em linguagem gestual 

18 



Webinar 13 – Brochura Técnica Auxiliar 

Actividade 

A jovem advogada com deficiência auditiva, Maria Emilia Riotorto é professora de Linguagem Gestual no 
Uruguai. Falando com o UNICEF na Conferência Internacional sobre a SIDA, ela enfatizou a necessidade dos 
jovens, das famílias e das instituições colaborarem e trabalharem em conjunto para promover e proteger a 
saúde dos adolescentes com deficiência auditiva. Maria simboliza a experiência de auto-advocacia das 
pessoas com deficiência auditiva que partilham a crença que têm os mesmos direitos que as outras pessoas 
de fazerem escolhas e de tomarem decisões informadas sobre as suas vidas. A sua entrevista com legendas 
em inglês pode ser consultada em: https://www.youtube.com/watch?v=WTullAIfIF0. 

 
Perguntas para discussão com a sua equipa: 

a) Porque é que é fundamentada a participação activa e o apoio dos familiares e das organizações da 

comunidade para a subsistência da comunidade das pessoas com deficiência auditiva? 

b) Quais são os elementos fundamentais da colaboração entre líderes da comunidade ouvinte e com 

pessoas deficiência auditiva, a fim de possibilitar a comunicação e o sucesso do projecto? 

Para mais informação conslutar: 

•  Para mais informação sobre o trabalho do UNICEF no Brasil para mapear os recursos dos jovens e 

envolver essas capacidades nos programas de inclusão social consultar http://rio.unicef-gis.org/. 

•  Para mais informação sobre capital social e mapeamento dos recursos da comunidade consultar https://

socialcapital.wordpress.com/2007/07/30/community-mapping. 
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Actividade 

Segundo a sua experiência, quais são os principais ‘recursos da comunidade’ que contribuem para a 
protecção dos direitos das crianças?  

Algum destes? Que outros? 

Boa liderança   

Integração social   

Instituições da comunidade activas   

Cuidados para com os mais vulneráveis   

Sector privado empenhado   

Notas 
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Pontos Chave: 

•  As parcerias entre a escola e a família são muito mais eficazes quando: (a) existem políticas activas como 

guia para as famílias se envolverem; e (b) tanto educadores  como famílias compreendem e respeitam os 

papéis de cada um. 

•  Políticas para criar estruturas e facilitar o envolvimento dos pais e a participação da comunidade estão cada 

vez mais presentes na educação inclusiva. 

•  Os princípios para a colaboração incluem: promoção da liderança colaboradora; tomada de decisão 

democrática; procedimentos de comunicação pró-activos; resolução de conflitos; aprendizagem colectiva; e 

propriedade partilhada dos sucessos.16 

A CDPD contém um quadro político e legal que enfatiza a importância do envolvimento das famílias no apoio à 
dinâmica inclusiva, tanto nas escolas como nas comunidades. O Artigo 4 sublinha a necessidade de “consultar e 
envolver activamente as pessoas com deficiência, incluindo as crianças, através das suas organizações 
representantes”. Esta disposição alarga a educação de forma clara.  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) reconhece o papel das 

famílias na promoção dos direitos das pessoas com deficiência: “Convencidos que a família é o núcleo natural e 

fundamental da sociedade que tem direito à protecção da sociedade e do Estado, e que as pessoas com 

deficiência e os seus familiares devem receber a protecção e a ajuda necessárias para permitir que as famílias 

contribuam para o usufruto pleno e igual dos direitos das pessoas com deficiência”. 

Com base nas recomendações da CDPD para organismos internacionais, a investigação destaca a importância 
das famílias e dos grupos da comunidade desempenharem um papel activo na defesa da eliminação das 
barreiras legais ou constitucionais para a educação das crianças e dos adultos com deficiências17, bem como no 
avanço das mudanças nas políticas e na legislação da educação inclusiva18. 
 
A CDPD é em si um exemplo de como a colaboração entre o movimento da deficiência e as redes das pessoas, 
das famílias e das organizações se transformaram em capacitação e alteraram as determinantes políticas e legais 

da deficiência. O processo de promoção da CDPD contribuiu para um fortalecimento da identidade de uma 

comunidade fragmentada, marginalizada e vulnerável, para uma com voz poderosa de impacto nacional e 

internacional. 

A disponibilidade de políticas, estruturas e oportunidades específicas para os pais e as comunidades se 

envolverem desempenha também um papel importante. Por vezes, estes elementos já existem e pode-se prever 

que a cultura de colaboração se desenvolva ao longo dos anos que ambos, educadores e famílias, estejam 

habituados a colaborar e se sintam confortáveis nos seus diferentes papéis e tarefas. 
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Por vezes, no entanto, este não é o caso e a cultura de colaboração deve desenvolver- se juntamente com as 

políticas e as ferramentas que permitam uma participação efectiva. Exemplos de barreiras comuns à colaboração 

são os seguintes: 

•  Existem políticas, mas não são realmente aplicadas. 

•  As pessoas dizem que a colaboração é boa, mas não estão preparadas para a aplicar. 

•  Existem políticas, mas os recursos não estão disponíveis para apoiar a sua implementação. 

•  Os educadores têm relutância em envolver os pais na tomada de decisões sobre questões educativas. 

•  Os pais são apenas convidados a virem à escola quando existem problemas relacionados com o seu filho. 

Consequentemente, receber convite para participar numa reunião da escola tem conotação negativa e faz com 

que os pais tenham relutância em participar. 

 

Outro desafio importante é considerar que, embora os pais de crianças com deficiência possam estar, e em 

muitos casos têm estado, na vanguarda do combate pela inclusão dos seus filhos, alguns deles partilham 

também as atitudes negativas contra as pessoas com deficiência prevalecentes na sua cultura, ou vivem 

sentimentos e atitudes contraditórios em relação aos seus filhos com deficiência. As opiniões das famílias sobre a 

educação inclusiva podem ser contraditórias, particularmente quando as escolas normais não são capazes de 

responder à diversidade e as famílias veem  a utilização da segregação como a alternativa preferível19. 

Algumas famílias e membros da comunidade participarão mais na educação dos seus filhos do que outros. O 

que importa no sistema de educação inclusiva é que o seu papel seja reconhecido e os seus pontos de vista e 

opiniões sejam valorizados e respeitados. 

A UNICEF e outras agências e governos, a nível mundial, reconhecem cada vez mais a dimensão em que as 

atitudes negativas dos pais em relação à inclusão, frequentemente influenciadas por uma falta de conhecimento 

sobre os direitos das suas crianças, agem como barreira para práticas inclusivas. Várias barreiras adicionais têm 

tradicionalmente impedido a sua participação, nomeadamente: 

•  Falta de conhecimento sobre as alternativas educativas para filhos. 

•  Receio da estigmatização e da hostilidade da sua comunidade. 

•  Pobreza motiva a colocação em escolas especiais residenciais, transferindo deste modo a responsabilidade 

financeira para o governo. 

•  Falta de opções de colocação perto de casa, particularmente para as famílias que vivem nas zonas rurais. 

 

Frequentemente, poderá observar estas barreiras no seu contexto devido à exclusão e ao estigma persistentes 

que afectam as crianças com deficiência e as suas famílias. A resistência à educação inclusiva continua a ter 

poder em alguns pais e organizações de pais20. Por isso é muito importante ouvir, entender e abordar as 

preocupações das famílias. Os pais necessitam de formação, apoio e capacitação para entenderem os direitos 

das crianças com deficiência e passarem a ser aliados das estratégias de educação inclusiva21. 

22 



Webinar 13 – Brochura Técnica Auxiliar 

Entretanto (e por vezes coexistindo com a resistência), existe cada vez mais sensibilidade dos pais em relação aos 

direitos das pessoas com deficiência, o que os está a levar a ficarem gradualmente mais conscientes sobre o 

potencial da educação inclusiva e, em geral, mais assertivos em relação à educação dos seus filhos. Com melhor 

entendimento sobre a construção social da deficiência e dos benefícios da inclusão para todos os alunos, os pais 

com e sem filhos com deficiência podem passar a aceitar mais a inclusão das crianças com deficiência nas 

escolas normais. 

 

Na África do Sul, os pais associados à Inclusion International foram formalmente representados em fóruns de 

políticas nacionais que tratam de alunos marginalizados. Organizações, tais como a Associação de Pais de 

Crianças com Necessidades Educativas Especiais (APCNEE), o Grupo de Acção das Crianças com Deficiência 

(Disabled Children’s Action Group - DICAG) e a Associação de Síndrome de Down têm realizado uma forte 

campanha em nome dos alunos com deficiência. Trabalham com organizações de pessoas com deficiência, 

organizam reuniões públicas e workshops sobre educação inclusiva. Angariam apoio da UNESCO e de outras 

organizações doadoras, trazem consultores internacionais para o país, que utilizam de forma intensa na formação 

de professores e nas campanhas de sensibilização do público, com impacto positivo na elaboração de políticas22. 

Outro exemplo do envolvimento dos pais e de organizações da família na elaboração e implementação de 

políticas é o estabelecimento de alianças para a educação inclusiva. A Aliança para a Educação Inclusiva foi 

fundada no Reino Unido em 1989 para fazer campanha pela integração das crianças com deficiência nas escolas 

normais. Reuniu adultos e crianças com deficiência,  pais das crianças com deficiência e profissionais, tais como 

professores e psicólogos. Realiza várias campanhas de apoio às famílias que desejem matricular  crianças com 

deficiência nas escolas normais. 

A opinião das pessoas com deficiência tem sido a força motriz da Aliança, associada à energia e vontade dos pais 

que desejam uma vida inclusiva para os seus filhos. Na década de 1990, a Aliança coordenou uma campanha 

para acabar com a segregação obrigatória das crianças com deficiência em escolas especiais, que culminou com 

a aprovação da Lei das Necessidades Educativas Especiais e a Deficiência de 2001. A Lei proporcionou aos pais a 

escolha do ensino normal. Posteriormente, em 2006, a Aliança pressionou o Departamento de Educação e 

Capacidades, apresentando evidências do sucesso da educação inclusiva e respondendo à publicidade 

desinformada e negativa a contrapor a educação inclusiva no RU. 

Para Reflexão… 

Existem escolas informalmente abertas às famílias e à comunidade. No entanto, existindo políticas e estratégias 

activas, é mais provável que a participação se torne relevante, eficaz e sustentada. Qual era a situação mais 

comum quando estava na escola? E qual é a situação mais comum actualmente? 
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Para mais informação conslutar: 

•  Existe um processo de colaboração significativa no que diz respeito à CDPD, que envolve governos, 

organizações da sociedade civil e as Nações Unidas. Para mais informação consultar www.un.org/disabilities. 

•  Podem ser utilizados vários quadros para promover e apoiar o aumento da participação dos pais e da 

comunidade. Alguns deles foram abordados em seminários anteriores como, por exemplo, ‘O Quadro de 

Dakar da Educação para Todos’. Para mais informação consultar  http://unesdoc.unesco.org/ 

images/0012/001211/121147e.pdf. 

•  O boletim informativo Enable, das Nações Unidas. contém informação sobre os recursos que podem ajudar 

a defender a educação inclusiva no seio das famílias e das organizações da sociedade civil. Inscreva-se 

enviando uma mensagem para enable@un.org. 

Notas 
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Pontos Chave: 

•  O apoio ao envolvimento das famílias e da comunidade pode assumir várias formas, desde influenciar as 

políticas a ajudar em tarefas específicas ao nível da escola. 

•  É fundamental as partes interessadas da educação consultarem os pais, para adquirirem uma compreensão 

abrangente dos tipos de aprendizagem individual de cada aluno. As partes interessadas devem estar 

preparadas para considerar as suas opiniões e as preocupações e para participar na tomada de decisões. 

•  A identificação de oportunidades que surgem do envolvimento da família e da comunidade é fundamental 

para o sucesso da colaboração. As escolas e os educadores devem estar cientes e preparados para essas 

possibilidades. 

•  A disposição do professor para acolher o apoio dos pais na sala de aula ajudará a gerir a logística da sala de 

aula e a resolver as questões decorrentes das necessidades individuais. 

•  Programar reuniões regulares fora da sala de aula entre educadores, directores e pais pode facilitar a 

comunicação explícita e a resolução de problemas. 

 

As estratégias e as oportunidades para envolver os pais e as comunidades no apoio à educação inclusiva devem 

ser identificadas a nível local e desenvolvidas no âmbito dos programas existentes, aproveitando as capacidades 

e os recursos existentes. 

No entanto, conhecer os pontos de entrada mais eficazes e as experiências bem-sucedidas a nível mundial 

podem ajudar a criar a base adequada para o estabelecimento de parcerias eficazes com as famílias, as 

comunidades, as organizações e as redes sociais. Exemplos de pontos de entrada baseados nas experiências 

existentes são os seguintes: 

•  Elaboração de políticas: Conforme mencionado no presente webinar, o sector da deficiência (organizações, 

agências e redes internacionais das pessoas com deficiência) têm muita experiência em estabelecer parcerias 

e alianças no combate pelos seus direitos. A Inclusion International23 analisou o papel que os pais das crianças 

com deficiência desempenham nos países onde as autoridades da educação ainda não abordaram a questão 

da educação inclusiva e apresentou várias recomendações de trabalho com as organizações de pais para a 

promoção de políticas: 

•  Identificar as escolas dispostas a avançar e interessadas no desenvolvimento do pessoal. 

•  Estabelecer vínculos e parcerias com os ministérios da educação e com as autoridades locais. 

•  Organizar seminários de informação e workshops de formação para introduzir novas ideias e práticas. 

•  Facilitar o desenvolvimento do pessoal da escola, a monitorização, o apoio, a avaliação e a divulgação. 

•  Participar com autoridades da educação na elaboração de políticas de apoio à educação inclusiva. 

 

•  Papel das famílias alargadas: Na educação inclusiva não planificada ou sem reconhecimento formal, a falta de 

serviços para a deficiência e a falta de planos educativos para os alunos com deficiência exigem o 
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envolvimento directo dos encarregados de educação na educação. Os alunos das famílias de baixo rendimento 

podem não conhecer os recursos da comunidade que lhes permitem ter mais sucesso na escola. Mas quem 

são, frequentemente, os encarregados de educação das crianças com deficiência nas zonas rurais e agrícolas 

dos países menos desenvolvidos? Nestes contextos, a família alargada é muitas vezes responsável por educar 

a criança. Os avós, por exemplo, são frequentemente melhores advogados dos netos com deficiência do que os 

pais biológicos porque são provavelmente os responsáveis pela educação das crianças na zona rural, enquanto  

os pais trabalham nas cidades para sustentarem a família. Através da colaboração permanente com a escola, o 

membro da família alargada consegue melhor avaliação da deficiência da criança, do potencial futuro e das 

intervenções alternativas. 

 

•  Aconselhamento para adaptações do currículo e métodos de ensino: As famílias das crianças com deficiência 

podem, frequentemente, prestar conselhos úteis para adaptações do currículo e métodos de ensino, porque 

muitas vezes conhecem melhor quais são as limitações de funcionalidade, bem como os pontos fortes dos 

seus filhos. Esta prática não é invulgar na educação da primeira infância, quando o envolvimento da família 

tende a ser maior. 

Proporcionando aos pais a oportunidade de apresentar a sua opinião e considerando as suas prioridades no 

ensino, é mais provável que as habilidades aprendidas na escola sejam também aplicadas em casa. Quando as 

actividades concebidas especificamente para a criança com necessidades especiais se baseiam nas 

preocupações e prioridades da família, têm mais probabilidade de serem adequadas ao contexto cultural de 

cada família. 

Simultaneamente, algumas adaptações do currículo são benéficas para as crianças que, apesar de não terem 

deficiência, podem ter necessidades educativas especiais. Por isso é sempre melhor considerar a ajuda dos pais 

na sala de aula como apoio disponível para os professores, em vez de os atribuir a alunos individualmente. 

 

•  Trabalho com as ONG para fortalecer a procura de educação inclusiva: As organizações da sociedade civil 

podem desempenhar um papel fundamental na criação de maior procura e capacidade da educação inclusiva. 

As famílias das crianças com deficiência necessitam de formação, apoio e capacidades para superar o 

‘paradigma da educação especial’ e desempenhar um papel activo na promoção dos direitos dos seus filhos à 

educação. As organizações da sociedade civil podem desempenhar um papel importante na realização deste 

objectivo e no desenvolvimento de uma massa crítica que cria sensibilidade e defende a inclusão. Ao organizar 

seminários, formações e divulgação de informação, as ONG podem apoiar os pais e os filhos com: 

•  Informação sobre os seus direitos legais – tanto ao nível dos compromissos assumidos pelos governos no 

âmbito do direito internacional, como ao nível da legislação e dos regulamentos nacionais. 

•  Informação sobre que serviços estão disponíveis e como ter acesso a eles. 

•  Informação sobre onde e como as decisões afectam a sua educação e como defender, pressionar e 

influenciar agendas políticas locais e nacionais. 

•  Apoio ao relato e resposta às violações dos seus direitos, usando os meios de comunicação social para 

contestar o preconceito e a discriminação. 

•  Centros de recursos on-line que disponibilizam investigação e evidências para apoiar iniciativas de advocacia. 

 

•  Utilização da Internet: Os espaços para a participação da família e da comunidade estão a mudar. Existem, 

cada vez mais, oportunidades para as famílias se envolverem com e se informarem sobre a educação inclusiva 

através da Internet. Como as famílias e as escolas estão mais conectadas, as escolas podem: 

•  Criar uma página na Internet da escola ou um blog e apresentar informação regular sobre as actividades e 

notícias. É muito importante que as páginas na Internet das escolas cumpram as normas de acessibilidade. 
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Consultar http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php para guia de acessibilidade digital. 

•  Recolher sugestões, convidando as famílias a enviar os seus comentários e feedback. 

•  Criar fóruns e grupos de discussão para intercâmbio de ideias entre os pais e a comunidade. 

•  Fazer circular um boletim informativo.  

Um blog interessante, escrito por um pai que 

integra as suas experiências. Óptima leitura 

para pais e profissionais. 

www.storieswithsam.com. 

•  Apoiar a inclusão para além da escola: 

Frequentemente, observa-se que, apesar da inclusão 

das crianças com deficiência nas turmas normais, das 

adaptações e dos esforços realizados pelas escolas, 

pelos professores e pelas crianças e dos esforços  

realizados pelas escolas, pelos professores e pelas crianças para facilitar a inclusão, as crianças com 

deficiência ainda não são incluídas nas actividades de lazer, não são convidadas para as festas de aniversário 

dos seus colegas sem deficiência ou não participam em encontros para brincar fora da escola. 

No Reino Unido, a organização ‘Pais pela Inclusão’ trabalha para apoiar a inclusão para além dos muros da 

escola e desenvolveu vários recursos e abordagens inovadoras. Confira a sua página na Internet em http://

www.parentsforinclusion.org/. 

No Paquistão, o Ministério da Previdência Social, em colaboração com a Fundação Disabled Pakistan 

elaborou um   glossário de terminologias (em Inglês e em Urdu) relacionadas com a deficiência, inclusão, 

barreiras à aprendizagem, desenvolvimento e participação, para reduzir a rotulagem ‘incapacitante’ das 

crianças e apoiar a abordagem consistente com estes temas na escola e na comunidade24. 

No Uruguai, verificou-se através do trabalho com as escolas de educação inclusiva que, apesar da inclusão 

das crianças com deficiência nas turmas normais, estas crianças não são convidadas para as festas de 

aniversário dos seus colegas sem deficiência nem para outros encontros para brincar fora da escola. 

Organizaram-se workshops com as famílias das crianças com e sem deficiência para facilitar a informação e 

a compreensão, enquanto se aborda o estigma e o preconceito. Actualmente usam-se estes tipos de convites 

como indicadores de apoio da família e da comunidade ao processo de inclusão, sendo que o trabalho activo 

com as famílias para tratar das suas preocupações e facilitar a compreensão e a informação  podem ajudar o 

processo de inclusão. 

 

Os programas existentes e as práticas institucionalizadas em várias regiões e países podem complementar ou 

servir de base para iniciativas inclusivas e para impulsionar as parcerias em curso com os pais e a comunidade. 

A Guiana apresentou um exemplo concreto de análises políticas, realizadas no âmbito das Escolas Amigas da 

Criança, que implementam, efectivamente, a educação inclusiva. Antes de 2008, as crianças com deficiência 

na Guiana enfrentavam barreiras físicas e educativas na escola e, apesar dos esforços empreendidos para 

melhorar o acesso, várias instituições na Guiana tinham baixo nível de acessibilidade. As crianças com 

deficiência física, em particular, não eram capazes de aceder aos edifícios escolares ou aos jardins. 

As Escolas Amigas da Criança da Guiana definiram políticas de educação para todas as crianças, 

independentemente da raça, etnia, língua, género, deficiência ou religião. Ao elaborar políticas destinadas a 

servir ‘todas’ as crianças, a Guiana estabeleceu o acesso universal (tanto físico como educativo) e a 

possibilidade de matrícula. Simultaneamente, mesmo não evitando nomear grupos específicos, garantem que 

os grupos tradicionalmente marginalizados permaneçam na vanguarda das considerações educativas. 

A inclusão está também reflectida no currículo. As crianças aprendem a história e a cultura de várias culturas, 

raças, géneros e estados de capacidade existentes na Guiana. Esta abordagem inclusiva destaca a presença e  
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permite a aprendizagem de grande variedade de alunos, e foi elaborada com a colaboração e o apoio das 
associações de pais e de  professores.  

Na Antiga República da  Jugoslávia da Macedónia, as 
Escolas Amigas da Criança criaram um centro para os 
pais das crianças com deficiência e prestaram 
formação em advocacia para eles pudessem entender 
melhor os direitos dos filhos à educação inclusiva.  

Notas 
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Para obter recursos adicionais sobre a educação inclusiva consulte a base de dados abrangente da UNICEF em: 
www.inclusive-education.org. 

•  Enabling Education Network (EENET): Rede de partilha de informação para divulgar informação sobre 

educação inclusiva, promover a aprendizagem Sul-Sul e divulgar  informação Sul-Norte. A sua crença 

fundamental é que existem, frequentemente, melhores exemplos da educação inclusiva nos países 

economicamente mais pobres do que em vários países do Norte, entravados por sistemas rígidos e 

burocráticos. As suas páginas na Internet oferecem recursos mais acessíveis e abrangentes de informação 

sobre educação inclusiva baseada no Sul http://www.eenet.org.uk/. 

 

•  Community Toolbox: Este conjunto de apoios abrangente ajuda a conseguir o início rápido das principais 

actividades do trabalho da comunidade. Inclui recursos para trabalhar com as famílias, as crianças e a 

comunidade. http://ctb.ku.edu/en/toolkits. 

 

•  Allfie`s: Rede nacional de campanha e de partilha de informação liderada por pessoas com deficiência do 

 Reino Unido. http://www.allfie.org.uk/. 

 

•  Acrescente os seus recursos a seguir: 
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) 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 200825. Para mais informação consulte: 

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

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 que os outros. 
 

Educação Inclusiva (EI) é “o processo de abordagem e de resposta às diferentes necessidades de todos os 

alunos, através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da 

exclusão na e da educação. Envolve mudanças e alterações nos conteúdos, nas abordagens, nas estruturas e 

nas estratégias, com a visão comum que abrange todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção de 

que é responsabilidade do Estado educar todas as crianças”26. 
 

Escolas Amigas da Criança (EAC) são a abordagem da UNICEF para promover, apoiar e implementar escolas 

centradas na criança, inclusivas, protectoras e participativas.. Para mais informação consulte: http://

www.unicef.org/cfs/index_19.htm. 
 

Inclusão é o reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, as políticas e as práticas na escola 

para acomodar as diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de remover as barreiras que 

impedem essa possibilidade. 
 

Integração é a colocação das crianças com deficiência no sistema normal, frequentemente em turmas 

especiais, ou numa sala de aula geral sem ou com adaptações e apoio inadequados. 
 

Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) dá enfoque à melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência e suas famílias; à satisfação das suas necessidades básicas; e à garantia da inclusão e da 

participação. É uma estratégia multissectorial que capacita as pessoas com deficiência a acederem e 

beneficiarem de educação, emprego, saúde e serviços sociais. A RBC é implementada através dos esforços 

combinados das pessoas com deficiência, das suas famílias, das comunidades e dos serviços governamentais 

e não-governamentais relevantes de saúde,  educação, profissionais, sociais e outros27. Visa melhorar e utilizar o 

conhecimento, as competências e os recursos existentes na comunidade. O seu enfoque é na inclusão das 

pessoas com deficiência, mas o ideal será ser uma estratégia da comunidade para promover a inclusão de 

todos28. Para mais informação consulte: http://www.who.int/disabilities/cbr/en/. 
 

Segregação é a separação premeditada de grupos de crianças da maioria por causa da sua diferença. Por 

exemplo, classificar as crianças com deficiência de acordo com a sua incapacidade e colocá-las numa escola 

destinada a responder a essa incapacidade específica. 
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