-

Brochura Técnica Auxiliar

© Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 2014
Sobre a autora: Gerison Lansdown foi directora fundadora da
Aliança dos Direitos da Criança da Inglaterra, e actualmente é
consultora internacional e defensora dos direitos da criança, e
já publicou e proferiu bastantes palestras sobre o tema dos
direitos da criança. Participou activamente nas negociações
para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, é associada sénior do Instituto Internacional dos
Direitos e Desenvolvimento da Criança em Victoria, e
Presidente da Child-to-Child Trust. Faz parte do Conselho
Editorial do Jornal dos Direitos da Criança do Canadá e foi
Vice-Presidente do UNICEF no Reino Unido.
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
Tradução: Fernando Sérgio Martins
Revisão de Par: Ana Matilde Neves
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

Com muitos agradecimentos à Australian Aid pelo seu grande
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 (Rights, Education and Protection Partnership-REAP)
está a contribuir para implementação do mandato do UNICEF, a
fim de defender a protecção dos direitos de todas as crianças e
alargar as oportunidades que atinjam o seu pleno potencial.

Webinar 3 – Brochura Técnica Auxiliar

Brochura Webinar
O que a presente brochura pode fazer por si

4

Acrónimos e Abreviaturas

6

I. Entender a Abordagem da Educação Inclusiva Baseada em Direitos

7

II. Avaliar o Contexto do País

9

III. Legislação e Políticas Específicas para a Implementação da Educação Inclusiva

12

Acesso e Disponibilidade da Educação Inclusiva ..................................................................................................................................... 12
Remover as Barreiras de Atitudes à Educação Inclusiva .................................................................................................................... 17
Respeitar a Identidade, a Cultura e a Língua.............................................................................................................................................. 20

IV. Estruturas do Governo para Apoiar a Educação Inclusiva

21

Ministério da Educação Responsável pela Educação de todas as Crianças......................................................................... 21
Coordenação das Políticas entre Governos................................................................................................................................................. 23
Estruturas do Governo Descentralizadas ...................................................................................................................................................... 27

V. Legislação e Políticas Gerais de Apoio à Educação Inclusiva

29

Terminar com a Institucionalização...................................................................................................................................................................29
Garantir o Direito à Não Discriminação........................................................................................................................................................... 34
Direito ao Respeito pela Integridade Pessoal e Física ..........................................................................................................................35
Respeitar o Direito de Participação das Crianças .................................................................................................................................... 38

VI. Sumário dos Pontos Principais

41

Notas Finais

42

3

Webinar 3 – Brochura Técnica Auxiliar

O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a
conhecerem as leis e as políticas que devem ser introduzidas, a fim de se criar o ambiente necessário para a
educação inclusiva.

Nesta brochura será explicado:
• Abordagem da educação inclusiva baseada em direitos.
• Vista geral das medidas gerais do governo que devem apoiar a educação inclusiva.
• Caso da legislação e das políticas específicas para a introdução da educação inclusiva.
• Barreiras que impedem o acesso das crianças com deficiência à educação inclusiva.
• Medidas necessárias para garantir o respeito pelos direitos das crianças com deficiência na educação.

Objectivos de Aprendizagem
O presente módulo apresenta a vista geral da legislação e das políticas, de acordo com as normas
internacionais dos direitos humanos, que devem ser adoptadas para criar o ambiente necessário para
introduzir e manter o direito à educação inclusiva para crianças com deficiência. Baseia-se no quadro dos
direitos que consta no primeiro módulo da presente série. Os objectivos de aprendizagem são:
• Avaliar o enfoque geral da abordagem da educação inclusiva baseada em direitos.
• Descrever as medidas específicas necessárias para desenvolver uma educação inclusiva de qualidade.
• Entender a importância das estruturas do governo necessárias para apoiar a educação inclusiva.
• Descrever as disposições da legislação e as políticas de base ampla necessárias para criar ambientes
propícios à educação inclusiva.
• Reconhecer as barreiras que impedem o direito à educação inclusiva.

Para informação sobre os respectivos temas a seguir, consultar outros módulos da presente série:
1.

Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF

2.

Definição e Classificação da Deficiência

3.

Legislação e Políticas da Educação Inclusiva (presente brochura)

4.

Recolha de dados para a Deficiência na Criança
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5. Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola
6. SGIE 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 – Ambiente Físico, Informação e Comunicação
11. Acesso à Escola e ao Ambiente de Aprendizagem II - Desenho Universal da Aprendizagem
12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos e Centrados na Criança
13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva
14. Planificação, Monitorização e Avaliação

Na presente brochura, constam caixas que elaboram questões chave, estudos de casos, leituras complementares
e sugestão de actividades para reforçar a aprendizagem para a acção.

Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase " Webinar 3
– Brochura Técnica Auxiliar" no topo de cada página e será direccionado para o Índice.

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

Community-Based Rehabilitation / Reabilitação com Base na Comunidade

CEE/CIS

Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States / Europa
Central e Oriental e a Comunidade de Estados Independentes

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

PSGs/GAPs

Parent Support Groups / Grupos de Apoio aos Pais

NGO/ONG

Non-Governmental Organization / Organização Não Governamental

WASH

Water, Sanitation, Hygiene / Água, Saneamento, Higiene
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A abordagem da educação inclusiva baseada nos direitos humanos requer o entendimento da inclusão como
uma abordagem de educação para todas as crianças, com base nas disposições tanto da Convenção sobre os
Direitos da Criança (CDC) como da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). Ela
representa uma profunda mudança na forma como a maior parte dos sistemas de educação são concebidos, que
necessita do compromisso de se criar sistemas e escolas que respondam às necessidades individuais das
crianças, em vez de forçar as crianças com necessidades de aprendizagem diferentes a submeterem-se a uma
estrutura rígida predeterminada. A fim de provocar tal mudança, é necessário investir num conjunto amplo de
medidas para eliminar os obstáculos que impedem a implementação da educação inclusiva e criar o quadro com
base no qual pode ser mantida.
Na brochura anterior, apresentou-se o quadro para o entendimento da abordagem da educação baseada em
direitos, que se apresenta na Figura 1 a seguir.
Figura 1
Compromisso com o direito de todas as crianças com deficiência à educação inclusiva, através da reforma
legal, de políticas e orientação, da prestação de serviços, da mudança de atitude e cultural, do respeito pelos
direitos humanos, da formação e do apoio aos professores e do envolvimento participativo das crianças e
famílias.

Direito à educação inclusiva

Estruturas interdepartamentais do governo; desinstitucionalização; recolha de dados;
financiamento; capacitação; participação e parcerias; transparência e responsabilidade.

O quadro apresenta vários de blocos de construção que devem existir para apoiar a abordagem da educação
baseada em direitos, para as crianças com deficiência. Em primeiro lugar, a educação inclusiva requer um
reconhecimento de base ampla e um compromisso do governo baseado na responsabilidade que os vários
departamentos do governo têm em implementá-la. A educação inclusiva implica a introdução de legislação,
políticas, estratégias, orientações e serviços de base abrangente, para criar a cultura, ambiente e compromisso
necessários para remover as barreiras à educação de qualidade para as crianças com deficiência. Com base
neste quadro, é necessário então investir em medidas específicas para o sistema de educação aborde:
• O direito de todas as crianças à educação, juntamente com a abordagem sistemática de identificação e
remoção das barreiras e dos constrangimentos que impedem o acesso.
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• O direito a uma educação de qualidade que ofereça um currículo relevante, leccionado através de uma
pedagogia que reflicta as diferentes formas através das quais as crianças aprendem, e crie espaços de
aprendizagem que incluam e não excluam as crianças.
• O direito a uma educação que respeite os direitos culturais, de protecção e de participação das crianças, ou
seja, um ambiente em que elas estejam seguras, tenham a sua integridade física e emocional respeitadas e a
sua voz ouvida e considerada.

A presente brochura dá ênfase tanto à legislação e políticas gerais como específicas da educação que constam
no quadro.
Em conjunto, a introdução destas medidas constitui a infraestrutura com base na qual é possível desenvolver e
manter a educação inclusiva para todas as crianças.
Para outras áreas tanto das políticas a nível do
governo como das específicas da educação
necessárias para apoiar a educação inclusiva,
tais como recolha de dados, financiamento,
parcerias, formação, acesso ao ambiente de
aprendizagem e monitoria e avaliação, ver as
respectivas brochuras da série.

Notas
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Cada país está numa determinada fase de desenvolvimento em relação à legislação e às políticas adequadas de
educação inclusiva, bem como em garantir a vontade política e a mudança de atitude necessárias. Além disso,
existem grandes variações na forma como os Estados têm, tradicionalmente, respondido às crianças com
deficiência e estas variações influenciam as medidas necessárias para promover a educação inclusiva.
Ultimamente, tem havido progresso significativo em vários países desenvolvidos em relação à educação inclusiva,
apoiado por legislação, serviços baseados na comunidade e apoio ao ensino especializado. No entanto, imagens
diferentes aparecem em algumas regiões, tais como na Europa Central e Oriental e Comunidade de Estados
Independentes (CEE/CIS), onde o contexto foi de investimento significativo na criação de instituições
especializadas para cuidar de crianças com deficiência. Previa-se que a maior parte das crianças com deficiência
fosse cuidada nessas instituições e, consequentemente, existe pouco ou nenhum desenvolvimento de serviços de
apoio baseado na comunidade. Estão a ser empreendidos esforços para desbloquear os recursos financeiros
vinculados a essas instituições e reorientar a formação profissional para a inclusão e para os cuidados baseados
na comunidade, mas ainda há um longo caminho a percorrer até que seja possível estabelecer a educação
inclusiva.
Pelo contrário, em vários países em desenvolvimento há poucas instituições ou outras formas de apoio, e grande
parte das famílias não recebe apoio de qualquer tipo para as ajudar a cuidar das crianças com deficiência. Muito
poucos têm proporcionado tradicionalmente algum tipo educação às crianças com deficiência. Portanto, nestes
contextos, é necessário investir na educação e na comunicação com as famílias, comunidades, decisores políticos
e com outras partes interessadas chave, para aumentar a consciência de que as crianças com deficiência têm
direito e capacidade de aprender, bem como criar infraestruturas básicas de educação inclusiva.
Finalmente, nos países que enfrentam conflitos e desastres humanitários, os sistemas de educação e de cuidados
para as crianças estão frequentemente destruídos ou debilitados de forma significativa. No entanto, o processo de
reconstrução, quando se investem recursos significativos, oferece uma oportunidade real para construir em
direcção a uma abordagem mais inclusiva. Por vezes, pode ser mais fácil estabelecer a educação inclusiva
quando se inicia um novo sistema do que quando de se tem que fechar e redimensionar os serviços existentes.
Mas isso requer esforço e defesa. Frequentemente perde-se esta oportunidade de reconstruir de forma inclusiva,
se não se faz a pressão adequada sobre as diferentes partes interessadas.

Actividade Um
Pode usar a matriz seguinte para fazer uma avaliação geral de onde se realizaram progressos na introdução da
legislação e das políticas necessárias, se houver, no seu país. Se possível, este processo deve ser realizado
como actividade de grupo que envolva todas as partes interessadas. Realizada a avaliação, ela ajudará a
identificar as prioridades de medidas legislativas e políticas, e que áreas necessitam de acção para avançar na
promoção da educação inclusiva.
NOTA: O critério em cada caixa da matriz é apresentar orientações indicativas de progresso. O contexto do seu
país pode não corresponder exactamente, mas pode usá-la como guia geral.
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Legislação e
políticas de IE
1. Todas as
crianças têm
direito à
educação

2. Ambiente na
escola e de
aprendizagem
são acessíveis

3. Professores,
incluindo
professores com
deficiência,
recebem apoio
para trabalhar
em ambiente de
educação
inclusiva

4. Todas as
crianças têm o
direito à
protecção contra
a discriminação
com base na
deficiência
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Promovidas (Pontuação
4)

Estabelecidas
(Pontuação 3)

A iniciar (Pontuação 2)

Fracas
(Pontuação 1)

Existem leis/políticas que
estabelecem o direito de
todas as crianças receberem
educação em ambientes
inclusivos, com menção
explícita às crianças com
deficiência. Existem planos/
políticas do sector da
educação geral/ comuns
inclusivos para todas as
crianças na divulgação e na
prática, e abordam questões
de equidade.
Governo investe em consulta
ampla com a comunidade
deficiente, para identificar e
remover barreiras físicas, de
transporte, comunicação e de
atitudes que impedem o
acesso das crianças com
deficiência para e na escola.
Políticas introduzidas,
apoiadas por recursos, para
agir contra essas barreiras. As
escolas têm salas de aula
acessíveis e/ou adaptações
razoáveis que removem todas
as barreiras à comunicação e
físicas (incluindo casas de
banho acessíveis e áreas de
recreação acessíveis).

Existem leis/políticas que
estabelecem o direito de
todas as crianças receberem
educação, com menção
explícita das crianças com
deficiência. Existem planos/
políticas de educação
inclusiva em separado.

Existem leis/políticas que
estabelecem implicitamente
o direito de todas as crianças
frequentarem a escola, mas
não incluem explicitamente
as crianças com deficiência.

Existem leis/
políticas que
estabelecem o
direito à educação
das crianças com
deficiência.

Mais de metade das escolas
tem salas de aula e casas de
banho acessíveis, incluindo
através de adaptações de
comunicação. O Governo
reconhece a existência de
várias barreiras e está a
tomar medidas com base na
análise caso a caso, sem
política geral.

O modelo clínico de
deficiência
prevalece. Não
existe investimento
na análise ou
remoção de
barreiras que
impedem o acesso
à educação
inclusiva.

As políticas/plano de
educação inclusiva incluem
recomendações para a
formação inicial e em
exercício dos professores em
abordagens de educação
inclusivas, e para prestar
capacitação e apoio contínuos.
Tomaram-se medidas para se
implementar as políticas. O
Governo assumiu o
compromisso explícito de
recrutar e formar professores
com deficiência. As barreiras
legais ao seu recrutamento
foram removidas. O
investimento foi feito nos
institutos de formação para
promover e apoiar o acesso.
Não haver discriminação com
base na deficiência consta
tanto na constituição como na
legislação, apoiada por
políticas claras e estratégias
de promoção da
implementação e
disponibilização de
mecanismos de aplicação.

As políticas/plano de
educação inclusiva incluem
recomendações para a
formação inicial e em
exercício dos professores em
abordagens de educação
inclusivas. O Governo
assumiu o compromisso
explícito de, em princípio,
recrutar e formar professores
com deficiência. As políticas
de apoio ao seu
recrutamento ainda não
foram implementadas.

Menos de metade das
escolas é acessível
(incluindo casas de banho).
Algumas escolas têm salas
de aula acessíveis, ou usam
rampas improvisadas. Não
há adaptações de
comunicação, tais como
disponibilizar linguagem
gestual. O Governo
reconhece a necessidade de
remover barreiras físicas e
de comunicação que
impedem o acesso à escola,
incluindo escadas, portas
estreitas e transporte
inacessível. Não existem
políticas gerais nem recursos
disponíveis para remover
essas barreiras. Não existe
acção contra outras
barreiras.
O Governo está a elaborar
propostas de formação para
apoiar a educação inclusiva.
O Governo está disposto a
recrutar professores com
deficiência. Não se realizou
investimento pró-activo para
isso acontecer.

Existem leis gerais da
discriminação, mas sem
referência específica à
deficiência - incluindo em ‘ou
outro estado’ ou equivalente.

Não existe
protecção contra a
discriminação na
legislação ou na
constituição.

Existe legislação para
garantir que não haja
discriminação com base na
deficiência, mas não se
tomaram medidas, para
assegurar a implementação.

Não existem planos
de formação de
professores em
abordagens de
educação inclusiva.
Não há professores
com deficiência nas
escolas. Não
existem políticas
nem compromissos
para os recrutar.
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Legislação e
políticas de IE
5. Crianças
protegidas de
todas as formas
de violência nas
escolas

6. Crianças têm
direito à
participação
democrática nas
escolas e de
serem
consultadas
sobre políticas de
educação
7. Acesso das
crianças com
deficiência à
educação é
responsabilidade
do ministério da
educação
8. Existe
abordagem de
educação
inclusiva
coordenada a
nível do governo
9. Crianças com
deficiência são
cuidadas e
apoiadas pelas
suas famílias ou
em ambiente de
família substituta

Promovidas (Pontuação
4)

Estabelecidas
(Pontuação 3)

A iniciar (Pontuação 2)

Fracas
(Pontuação 1)

Legislação proíbe todas as
formas de castigo corporal ou
outras consideradas
humilhantes nas escolas. A
legislação é amplamente
promovida e os professores
formados em formas
positivas de disciplina. As
escolas devem ter estratégias
anti-bullying que consideram
devidamente a vulnerabilidade
particular das crianças com
deficiência à violência, e as
dimensões de género da
violência.
São obrigatórios os conselhos
de alunos e as comissões de
gestão da escola, onde os
alunos têm controlo real
sobre decisões importantes.
Nos conselhos de alunos
estão representantes do corpo
discente e as crianças com
deficiência desempenham um
papel activo. O governo
consulta as crianças com
deficiência sobre como
melhorar a educação
inclusiva.
O ministério da educação é
responsável pela educação de
todas as crianças e tem
políticas explícitas para
abranger as crianças com
deficiência, a fim de garantir
que elas frequentem a escola.

Legislação proíbe todas as
formas de castigo corporal
nas escolas, mas é prestado
pouco apoio aos professores
para garantir a sua aplicação.
As crianças pouco conhecem
a legislação.

As políticas do governo
desincentivam o uso do
castigo corporal, mas não
proíbem.

Não existe
legislação que
proíbe o castigo
corporal nas
escolas, e não
existem políticas
sobre o bullying.

Os conselhos de alunos
estão generalizados nas
escolas normais, mas apenas
em algumas escolas
especiais. Nas escolas
inclusivas, as crianças com
deficiência tendem a ser
excluídas da participação nos
conselhos de escola.

Existem conselhos de alunos
em algumas escolas
normais, mas as crianças
com deficiência não têm
oportunidade de expressar a
sua opinião.

Não existem
conselhos de
alunos ou outros
mecanismos nas
escolas onde as
crianças possam
expressar a sua
opinião.

A educação das crianças
com deficiência é da
responsabilidade do
ministério da educação, mas
tem recursos e/ou
compromissos limitados, e
muitas crianças com
deficiência não frequentam a
escola.

O Governo propõe-se
transferir a responsabilidade
da educação das crianças
com deficiência para o
ministério da educação, mas
não há prazo estabelecido.

Responsabilidade
pelos assuntos que
afectam as crianças
com deficiência é
do ministério da
saúde, da acção
social ou
equivalente.

Existem políticas claras a nível
do governo sobre a educação
inclusiva, que envolvem os
ministérios da educação,
acção social, protecção à
criança, saúde, transporte,
planificação, água e
saneamento, finanças, etc.

Existe política de educação
inclusiva a nível do governo,
mas apenas se realizou
progresso limitado na sua
implementação.

Existe alguma colaboração
entre os departamentos
chave, mas é ad hoc e
informal.

Não existe
coordenação entre
os departamentos
do governo.

Crianças com deficiência
recebem auxílio através de
serviços de apoio baseados
na comunidade para viverem
com as suas famílias. Existe
estratégia nacional com
prazos, apoiada por legislação,
para fechar algumas das
grandes instituições de
cuidados para as crianças
com deficiência e transferir os
recursos para a educação
geral e para os serviços
inclusivos baseados na
comunidade.

Governo empenhado em
acabar com cuidados
institucionais, mas não existe
estratégia nacional. Acções
acontecem apenas de forma
fragmentada. Foram
introduzidas algumas
disposições financeiras e
serviços de apoio às famílias
das crianças com deficiência
que vivem em casa.

Governo reconhece o
impacto negativo dos
cuidados institucionais para
as crianças e planifica
avançar com o seu
encerramento, mas não
houve implementação até à
data. Apoio limitado apenas
para famílias de crianças
com deficiência.

Crianças com
deficiência são
colocadas
normalmente em
instituições e não se
tomam medidas
para limitar o seu
número. Não
existem serviços de
apoio baseados na
comunidade para as
famílias das
crianças com
deficiência.
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O artigo 24 da CDPD e o artigo 28 da CDC declaram o direito à educação com base na igualdade de
oportunidades para todas as crianças. A CDPD enfatiza também que esta deverá ser ministrada em sistemas
inclusivos a todos os níveis. Exige explicitamente que as crianças com deficiência não sejam excluídas do sistema
de educação geral com base na deficiência. Elas têm direito à educação inclusiva, gratuita e de qualidade em
igualdade de condições das outras pessoas da comunidade onde vivem. A Comissão dos Direitos das Pessoas
com Deficiência sublinha que “... é todo o processo de educação inclusiva que deve ser acessível, não apenas os
edifícios, mas toda a informação e comunicação, incluindo o ambiente ou os sistemas de assistência de
modulação de frequência, os serviços de apoio e a adaptação razoável nas escolas..... O ambiente dos alunos
com deficiência deve ser concebido de forma a promover a inclusão e garantir a sua igualdade em todo o
processo de educação.” A inclusão deve ser entendida como parte integrante do sistema de educação, não
apenas um complemento.
1

A educação inclusiva deve ser considerada como parte do objectivo mais geral de tornar a sociedade mais justa e
menos discriminatória para com as populações marginalizadas através da educação. Não se trata de uma
simples mudança técnica ou organizativa, mas implica mudança cultural e filosófica da abordagem, baseada no
compromisso de respeitar todas as crianças e no reconhecimento da obrigação do sistema de educação de se
adaptar para acomodar e atender às suas necessidades e direitos. Consequentemente, a legislação dos sectores
públicos deve levar à prestação de serviços que melhoram o desenvolvimento e os processos de funcionamento
para a inclusão na educação.
Além disso, o compromisso com a educação inclusiva deve estar elaborado detalhadamente na legislação, de
forma que as obrigações e as responsabilidades estejam explícitas. Isso apoiará o governo, a nível nacional e
local, a trabalhar para uma abordagem comum e a assumir a responsabilidade de garantir a sua implementação
para todas as crianças. Portanto, devem ser revistas, por exemplo, disposições tais como as leis da educação
especial, que estabelecem a separação entre os alunos com e sem deficiência. Do mesmo modo, devem ser
revistos os jardins-de-infância e outras instituições criadas para prestar serviços de reabilitação exclusivamente
para crianças com deficiência e que dão ênfase indevida na ‘mudança da criança’, em vez de criarem um sistema
de educação adaptável e inclusivo. São necessárias mudanças políticas adicionais nas políticas relacionadas com,
por exemplo, matrículas, currículo, avaliação, direcção da escola, recursos humanos, garantia de qualidade,
autoavaliação, avaliação externa e regimes de inspecção.
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Desenvolvimentos na reforma legislativa e política
África do Sul2
Com a introdução da política de Educação Inclusiva, conforme publicado em Education White Paper 6 de 2001,
o Departamento de Educação assumiu o compromisso de garantir que todas as crianças são bem-vindas em
todas as escolas e que receberão apoio para desenvolverem o seu pleno potencial, independentemente da sua
origem, cultura, capacidades ou deficiência, sexo ou raça. O conceito de ‘escola de serviço completo/inclusivo’
foi introduzido, para mostrar como as escolas normais podem transformar-se e tornarem-se centros de
cuidados e de apoio totalmente inclusivos.
Pretende-se que, até 2021, 500 escolas do ensino primário se tornem inclusivas e as escolas especiais se
transformem em centros de recursos, bem como criar equipas de apoio baseadas em circuitos e no distrito. Até
à data, 30 distritos têm equipas de apoio, realizaram formação de professores e workshops, 30 escolas foram
dotadas de dispositivos de apoio e 10 escolas normais foram transformadas em escolas modelo. Um dos
factores de sucesso foi a aprendizagem do passado que a inclusão na sociedade é a única via para se viver em
conjunto pacificamente.
Tailândia3
O Governo da Tailândia realizou uma vasta investigação sobre boas práticas de educação inclusiva a nível
internacional. Como consequência, assumiu o compromisso com o quadro político que torna obrigatório a
inclusão das crianças com deficiência nas escolas normais. A política visa sensibilizar para o direito à educação
das crianças com deficiência e introduzir a obrigatoriedade clara no sistema de ensino de incluir as crianças
marginalizadas. Introduziu o Plano Nacional de Educação Especial e promulgou a Lei da Educação Nacional que
protege os direitos das pessoas com deficiência, incluindo o direito à educação nos termos da constituição,
seguido de uma nova política que declara que se deve proporcionar às pessoas com deficiência oportunidades
de educação para melhorarem as suas vidas. A sua eficácia até à data alcançou-se através de um processo que
combina práticas internacionais promissoras com valores e prioridades locais.
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Desafio de manter o progresso4
Em 2005, o Governo do Vietname aprovou a nova lei da educação do país que declara que a aprendizagem é
direito e obrigação de todos os cidadãos e que todos os cidadãos têm direitos iguais de acesso às
oportunidades de aprendizagem. Além disso, a escolaridade obrigatória inclui os níveis primário e primeiro
ciclo do secundário, e é dada prioridade na alocação de recursos para professores e aprovisionamento de
infraestruturas, equipamentos e orçamento para as escolas e turmas que apoiam a aprendizagem dos alunos
com deficiências.5 Como resultado desta política, os dados do inquérito do Ministério da Educação e
Formação, em 2005, indicam que 32% das 700.000 crianças com deficiência em idade escolar
frequentavam aulas nas escolas ‘normais’, um avanço significativo, dado que há 10 anos havia apenas uma
escola secundária do primeiro ciclo capaz de aceitar alunos com deficiência.
No entanto, o Vietname continua a enfrentar desafios na educação, tais como desigualdade, recrutamento de
professores, ensino de qualidade e orçamentos pequenos. Consequentemente, a educação inclusiva é
frequentemente considerada como um encargo adicional. Após o progresso inicial, os dados do IBE-UNESCO
indicam que o Vietname está a regredir, com apenas cerca de 10% dos seus 1 milhão de estudantes com
deficiência a receber escolaridade em 2007-08.6 Para ajudar a fortalecer o seu compromisso com a
educação inclusiva, adoptou a abordagem de colaboração. O Instituto Nacional da Estratégia da Educação e
Desenvolvimento Curricular, um grupo de trabalho constituído por representantes de ministérios,
comunidades, ONGs e prestadores de serviços de investigação e profissionais, está concentrado nas medidas
necessárias para tornar a educação inclusiva uma realidade sustentável. Aborda as políticas, incluindo a
organização da escola, parcerias com pais e comunidade, e o de desenvolvimento profissional para quem
presta serviços relacionados com o ensino e a educação especial, tais como serviços de diagnóstico, terapia e
fala, elaboração de programas e liderança nas escolas.

O quadro legal e político integrado que abrange a educação inclusiva deve abordar todos os sectores e níveis da
educação. Deve ser abrangente, coordenado e abordar questões de flexibilidade, diversidade e equidade de forma
abrangente em todas as instituições de ensino para todos os alunos. As disposições dos elementos chave a
serem abordados são as seguintes:
•

Estar em conformidade com as normas internacionais dos direitos humanos, em particular, a CDC e a
CDPD.

•

Incluir a definição clara de inclusão e os objectivos específicos que se pretendem alcançar. Os princípios e
práticas de inclusão devem ser considerados como parte integrante da reforma, e não simplesmente um
programa complementar. Disposições que, por exemplo, definem determinadas categorias de crianças
como ‘não educáveis’ devem ser revogadas.

•

Garantir às crianças com e sem deficiência o mesmo direito de acesso às oportunidades de aprendizagem
normais, e garantir o acesso de todos os alunos à educação normal e aos serviços de apoio necessários a
todos os níveis.

•

Elaborar o quadro político da educação inclusiva a nível central, que deve apoiar apoia políticas, prática e
cultura de inclusão em todos os níveis do sistema de ensino normal.

•

Garantir que as políticas, disposições e apoio sejam consistentes, a nível nacional.

•

Introduzir mecanismos de monitorização acessíveis, para garantir que as políticas e o investimento
necessários sejam realmente implementados.
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•

Reconhecer a necessidade de adaptações razoáveis para apoiar a inclusão, com base nas normas dos
direitos humanos, em vez de no uso eficiente dos recursos.

•

Garantir que a legislação que tenha potencialmente impacto na educação inclusiva, a nível nacional e indique
claramente a inclusão como um objectivo.

•

Apresentar um quadro coerente para a identificação, avaliação e apoio necessários, a fim de permitir que as
crianças com deficiência se desenvolvam em ambientes de aprendizagem normais.

•

Introduzir a obrigação de as autoridades locais planificarem e disponibilizarem aos alunos, incluindo às
crianças com deficiência, ambientes e turmas normais com linguagem, formas e meios de comunicação
mais adequados.

•

Orientar as instituições de ensino sobre como cumprir os seus deveres, através do aumento da oferta de
educação inclusiva.

•

Exigir o estabelecimento de parcerias e de coordenação entre todas as partes interessadas, incluindo várias
agências, organizações de desenvolvimento e ONGs, e especificamente com os pais e com as pessoas com
deficiência.

Política de Educação Inclusiva do Sector da Educação da Namíbia
Em Setembro de 2014, o Ministério da Educação da Namíbia lançou a nova política de educação inclusiva que
visa proporcionar acesso, equidade e educação de qualidade a todas as crianças. Embora a política vise
garantir que o sistema de ensino se torne inclusivo, sensível, que atenda às necessidades de todas as crianças,
e que todas as crianças recebam educação, ela tem enfoque específico nas crianças e jovens que foram, são
ou são mais susceptíveis de ser marginalizados da educação, incluindo as crianças com deficiência. A política
contém oito estratégias principais, cada uma das quais tem vários resultados específicos mensuráveis:
• Integrar a Política Sectorial de Educação Inclusiva nos outros quadros legais e políticas do sector da
educação.
• Sensibilizar para o direito constitucional à educação e promover a mudança de atitude.
• Apoiar o desenvolvimento institucional através do desenvolvimento dos recursos humanos e educativos.
• Rever o Currículo Nacional do Ensino Básico para reflectir as diferentes necessidades de aprendizagem de
todos os alunos.
• Expandir e desenvolver os serviços de apoio educativo.
• Desenvolver a educação e formação dos professores, de pessoal paramédico e de pessoal de apoio.
• Fortalecer e alargar a formação em exercício das partes interessadas.
• Criar mecanismo de monitorização e avaliação para a implementação da Política Sectorial de Educação
Inclusiva.
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Lei do Direito à Educação da Índia7
A Lei do Direito à Educação foi aprovada na Índia, em 2009. Ela garante às crianças entre 6-14 anos, incluindo
as com deficiência, o direito à educação gratuita e obrigatória na escola de bairro. A criança ou os pais não
devem suportar custos directos (propinas) ou indirectos (uniformes, manuais, almoços, transporte) como
condição de acesso ao ensino básico. O Governo proporciona escolaridade gratuita até a criança concluir o
ensino básico. A sua introdução marca um passo histórico na introdução da disposição nacional de garantir
educação centrada e amiga da criança, para ajudar as crianças a desenvolverem todo o seu potencial.
A legislação inclui um grande enfoque na promoção da equidade de todas as crianças, exigindo que as
autoridades abranjam os grupos de crianças marginalizadas, incluindo as com deficiência. Além disso, introduz
a obrigação de as escolas criarem comissões de gestão da escola que incluem funcionários das autoridades
locais, pais, encarregados de educação e professores, dos quais 50% devem ser pais de crianças
desfavorecidas. Apresenta mecanismos de responsabilização, através da Comissão Nacional de Protecção
dos Direitos da Criança, responsável por avaliar a salvaguarda dos direitos previstos nos termos da presente
Lei, investigar as queixas e tem os poderes de um tribunal cível para julgar casos.

Além disso, como parte da legislação e das políticas gerais de educação inclusiva, os governos devem assumir o
compromisso de investir e apoiar o recrutamento e formação de professores com deficiência. Isso exigirá a
remoção das barreiras legislativas ou políticas que exigem que os candidatos cumpram critérios de elegibilidade
médica específicos, bem como o aprovisionamento de adaptações razoáveis para sua participação como
professores. A sua presença nas escolas servirá quatro objectivos fundamentais:
• Promover a igualdade de direitos das pessoas com
deficiência de entrarem na profissão de professor.
• Professores com deficiência trarão o entendimento
único de viver com a incapacidade e as adaptações
necessárias para incluir alunos com deficiência. Isto
contribuirá com conhecimentos para a criação de
ambientes de educação inclusiva.
• A sua presença nas escolas contribuirá para superar
barreiras, desafiando os preconceitos que assumem
que as pessoas com deficiência não têm capacidade
para contribuir para a sociedade em igualdade de
condições que os outros.
• Apresentar modelos importantes para as crianças com
deficiência, a quem normalmente se nega a
oportunidade de ver pessoas com deficiência em
papéis de adultos aos quais podem aspirar.
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Embora as medidas para garantir a disponibilidade de lugares para crianças com deficiência nas escolas
inclusivas sejam vitais, não são suficientes por si só, para garantir que o direito à educação seja usufruído.
Também é necessário o compromisso de remover muitas outras barreiras que impedem o acesso, associadas ao
ambiente físico, transportes, comunicação, atitudes e pressões sociais e económicas. As barreiras físicas e de
comunicação serão tratadas nas Brochuras 10 e 11. Na presente brochura abordam-se implicações políticas mais
amplas do combate às barreiras que as crianças com deficiência enfrentam, como consequência de atitudes
hostis ou mal informadas. Estas barreiras servem para impedir que as crianças com deficiência tenham acesso à
educação e inibem as oportunidades de realizar o seu potencial educativo nas escolas e em outras instituições de
ensino. As autoridades locais, em parceria com as famílias e organizações das pessoas com deficiência, devem
proceder à análise de onde se encontram as barreiras à e na educação, para tomar as medidas necessárias para
a sua remoção.
Apesar de em vários países a sensibilidade e vontade política estarem a aumentar para a adopção da educação
inclusiva, a discriminação, a falta de compreensão e as atitudes negativas em relação à deficiência continuam
difundidas nos sistemas de educação. Um conjunto cada vez maior de evidência indica que é através do contacto
com as crianças com deficiência que essas atitudes se podem transformar com mais eficácia . Esta evidência
destaca a importância de se começar com iniciativas inclusivas o mais rápido possível, juntamente com o
fortalecimento da aprendizagem e dos processos participativos. No entanto, como em vários países as crianças
com deficiência estão isoladas da sociedade em geral, a maior parte dos membros da sociedade está,
normalmente, pouca exposta a crianças com deficiência e, portanto, não teve a oportunidade de desenvolver a
capacidade de aceitar a diversidade.
8

As atitudes negativas a todos os níveis da sociedade podem ter impacto significativo no acesso à educação. Elas
podem levar pais e professores a acreditar que as crianças com deficiência não têm capacidade para aprender e
terão um impacto negativo na educação das crianças sem deficiência. Podem e levam a que decisores políticos e
funcionários do governo dêem pouca prioridade às questões da deficiência. Incentivam ou, pelo menos, facilitam
o bullying, os insultos e a exclusão social das crianças com deficiência pelos seus colegas. As observações a
seguir reportadas por pais de crianças com deficiência no Reino Unido são um testemunho convincente da
insensibilidade irreflectida que as pessoas podem manifestar por não entenderem a deficiência .
9

Figura 2

Para obter mais informação sobre como trabalhar com os pais e as comunidades para acabar com a cultura de
discriminação, ver Brochura 13: Participação dos Pais, da Família e da Comunidade na Educação Inclusiva.
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Em geral, a criação de sociedades fortes e tolerantes apoia a educação inclusiva, diminui o medo e a ignorância
sobre a deficiência na sociedade e aumenta a justiça social para todos os cidadãos. O artigo 8 da CDPD exige
que os governos, como questão urgente, adoptem de medidas de sensibilização das pessoas com deficiência e
que enfrentam a negatividade. Os governos podem adoptar políticas explícitas para combater as atitudes
negativas e promover maior compreensão, em colaboração com as organizações das pessoas com deficiência,
bem como com as crianças com deficiência e suas famílias. Isso pode implicar, por exemplo:
• Campanhas de sensibilização do público para incentivar a receptividade e aumentar a sensibilidade social
para o potencial e capacidades das pessoas com deficiência. Colocar folhetos, cartazes e mensagens em
locais onde for mais provável que o público os veja, tais como consultórios médicos, autarquias, escritórios de
segurança social, jardins-de-infância e escolas, onde os pais recebem serviços para os filhos. O teatro
comunitário e as exposições de pinturas e desenhos de crianças com deficiência podem ser também bons
meios de comunicação de mensagens positivas. Tornar as crianças visíveis e criar oportunidades para elas
articularem as suas mensagens, pode ser um bom veículo para a mudança.
• Fomentar atitudes de respeito para abordar estereótipos e práticas nocivas e promover os direitos das
pessoas com deficiência. Isto deve estar reflectido nos documentos oficiais e públicos, nas comunicações e
políticas.
• Incentivar o uso de linguagem adequada, que pode desempenhar um papel importante no reforço ou
contestação contra os estereótipos negativos da deficiência. As pessoas com deficiência lutam há muitos
anos contra os termos degradantes e ofensivos. Por exemplo, os termos ‘defeito’ e ‘handicap’ ou ‘imbecil’ são
normalmente usados por profissionais e pela sociedade em geral quando se referem à deficiência. É
importante que governos, media, profissionais e pessoas na sua vida diária sejam incentivados a usar
linguagem aceitável, quando se referem às pessoas com deficiência.
Os governos podem também empenhar-se em incentivar os media a adoptarem políticas que contestam as
barreiras à inclusão como, por exemplo:
• Respeitar a integridade: Os media têm a responsabilidade de evitar reforçar estereótipos negativos ou
paternalistas, e nunca devem permitir programação ou artigos que insultam, denigrem ou abusam das
pessoas com deficiência.
• Aumentar a visibilidade: Várias atitudes negativas em relação às pessoas com deficiência são mantidas,
porque são praticamente invisíveis em toda a sociedade. Os media devem esforçar-se por criar
oportunidades de plena participação em todos os tipos de media, contratar pessoas com deficiência
(incluindo crianças) como apresentadores, jornalistas, editores e comentadores, e incluir personagens com
deficiência em novelas, peças de teatro e comédias.
• Promover o acesso: Grande parte dos media é inacessível para pessoas com deficiência. Os media devem
ser incentivados a consultar representantes das organizações das pessoas com deficiência, incluindo
crianças, sobre como tornar os media mais acessíveis através de uma grande variedade de formas e
tecnologias de comunicação.
• Contestar as violações dos direitos: Os media têm um papel importante a desempenhar na exposição das
violações dos direitos e em exigir aos governos e a outras partes interessadas que cumpram as suas
obrigações nos termos da CDPD.

Alguns países, tais como a Croácia e Montenegro, têm empreendido esforços significativos em criar
sensibilidade para as crianças com deficiência, a criar tolerância e a enfatizar o valor da inclusão, através de
campanhas de desmistificação sobre da deficiência, e da sua apresentação de forma positiva, para mudar as
atitudes e sensibilizar a população em geral para a importância da educação inclusiva . As lições aprendidas
incluem a importância, sempre que possível, de obter apoio do governo, elaborar mensagens claras e
contextualizadas que transmitem informação rápida e eficazmente, usando técnicas inovadoras e trabalhando
em todos os sectores.
10
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Actividade Dois
Observe o desenho a seguir. Reflicta sobre as atitudes incluídas na ordem do professor. Explique porque a
expectativa do professor não constitui um processo de selecção justo.
Participação na base igual à dos outros?

Discussão sobre a Actividade Dois
O professor parte do pressuposto que, ao tratar todos os animais de forma igual, lhes dá um teste justo e
equitativo. No entanto, esta abordagem assume que todos os animais têm as mesmas capacidades. É como
pedir a um grupo de crianças, incluindo sem deficiência, com deficiência visual, com deficiência auditiva e de
cadeiras de rodas, para participarem na mesma corrida de 100 metros. Evidentemente que no cartoon os
únicos animais que podem de realizar a tarefa são o macaco e, possivelmente, o melro. No entanto, o que
isso prova? Prova simplesmente que eles têm capacidade de trepar. Não considera a capacidade dos peixes,
do pinguim e da morsa para nadar, do cão para correr ou da força e da inteligência do elefante. Não foram
feitas adaptações para se ter em conta os desafios que a maior parte dos animais teria de enfrentar para
realizar o exame. Por outras palavras, é discriminatória, não faz adaptações razoáveis para ajudar os animais
a superar as barreiras, e não explora a necessidade quer do exame justo quer da discriminação positiva para
apresentar condições mais equitativas.
O papel final da educação é dar oportunidades equitativas para uma vida plena. Cada animal tem a sua
capacidade específica. Portanto, não só é um teste discriminatório, mas também é a base do teste. O teste
não discriminatório identifica as habilidades e capacidades individuais da criança.
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A Lei dos Direitos Humanos reconhece a obrigação dos governos respeitarem a identidade, língua e cultura das
pessoas. Este direito geral está estabelecido em vários tratados de direitos humanos. Por exemplo, o artigo 30
da CDC enfatiza o direito da criança usufruir a sua cultura, praticar a sua religião e usar a sua língua, e a
Convenção sobre a Protecção e Promoção da Diversidade de Expressões Culturais (2005) introduz a obrigação
de respeitar a diversidade cultural. A aplicação deste direito foi ainda reconhecida especificamente em relação à
linguagem gestual. O artigo 30 (4) da CDPD estabelece que as pessoas com deficiência têm direito, numa base
igual à dos outros, ao reconhecimento e apoio da sua identidade cultural e linguística, incluindo a linguagem
gestual e a cultura dos surdos. Em todos os esforços empreendidos para melhorar os direitos humanos das
pessoas com deficiência auditiva, a remoção das barreiras linguísticas é de extrema importância. A pessoa com
deficiência auditiva deve ter o direito de usar linguagem gestual em qualquer situação.
O estatuto da linguagem gestual varia de país para país. Em alguns países, os direitos das pessoas com
deficiência auditiva à educação e à igualdade de participação na sociedade são garantidos pela legislação. Em
outros, é proibido o uso da linguagem gestual mesmo nas salas de aula. O primeiro país, a nível mundial, onde
a linguagem gestual foi reconhecida e aprovada pelo Parlamento foi o Uganda, em 1995. A Lei das Escolas da
África do Sul de 1996 permite o estudo da “linguagem gestual”, em vez da língua oficial estudada na escola .
Na Europa, a Finlândia e Portugal parecem ser os dois únicos países europeus onde a constituição se refere à
linguagem gestual. No entanto, vários outros países europeus adoptaram legislação que reconhece a linguagem
gestual, incluindo a Bélgica, Dinamarca, República Checa, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia,
Noruega, Polónia, República Eslovaca, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido . No Brasil, os
professores do ensino pré-escolar devem ter oito meses de ensino de linguagem gestual obrigatório.
11
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Notas
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Para informação sobre como estas estruturas alimentam os planos do sector da educação que têm a
responsabilidade de abordar o direito das crianças com deficiência à educação inclusiva, ver Brochura 14:
Planificação, Monitorização e Avaliação.

As estruturas organizativas que sustentam a educação são tão importantes quanto a legislação e as próprias
políticas. Criam o contexto e o ambiente que servem para apoiar a cultura onde a educação inclusiva pode ser
introduzida e mantida. É necessário considerar as questões a seguir:

A realização do direito igual de todas as crianças à educação sem discriminação exige que a responsabilidade
pela educação das crianças seja dos ministérios da educação. No entanto, em alguns países a escolaridade
normal e a educação especial são ainda geridas por várias administrações, com a deficiência como principal
responsabilidade, incluindo a educação, que frequentemente estão dos ministérios da acção social. Isso resultou
na exclusão das crianças com deficiência da legislação, das políticas, da planificação e do financiamento da
educação normal, e na falta de estruturas abrangentes e coerentes no local para apoiar a educação inclusiva.
Esta separação de responsabilidades pode levar a obstáculos graves à educação inclusiva, que resulta em
crianças com deficiência não só serem segregadas pelas outras crianças, mas também a receberem educação
de pior qualidade. Por exemplo:
• Barreiras ao acesso ao currículo geral.
• Incapacidade de entrar em exames nacionais.
• Formação de professores não aborda metodologias de ensino para apoiar salas de aula inclusivas.
• Concepção e desenvolvimento de novas escolas que não abordam a necessidade de acessibilidade.
• Níveis mais baixos de investimento per capita na educação das crianças com deficiência.
• Falta de recolha de dados integrados sobre matrículas, retenção e realização para indicarem evidências de
progresso na realização do direito à educação das crianças com deficiência.

Embora vários governos tenham reconhecido o imperativo de a responsabilidade de a educação de todas as
crianças passar para a égide dos ministérios da educação, ainda não é universal. Por exemplo, na Índia e no
Bangladesh a educação das escolas especiais continua a ser da responsabilidade do Ministério do género,
criança e acção social. Basicamente, onde a educação de crianças com deficiência é gerida por um
departamento diferente que não seja o da educação, as crianças com deficiência acabam sempre
marginalizadas. Não consideram os objectivos da educação na planificação e monitorização e, invariavelmente,
são-lhes negadas oportunidades iguais para os alcançar. A experiência da jovem do Reino Unido que pôde ser
transferida para o sistema de educação normal ilustra o problema: “Obtive os resultados mais altos nos exames
do que os alunos do mesmo ano que eu que estavam na escola especial; e não por ser mais inteligente, mas
apenas pelas oportunidades que tive e pelas oportunidades que recebi” (aluna com deficiência visual a falar
com a Comissão Ad Hoc das Nações Unidas, em Nova Iorque, durante a elaboração da CDPD).
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A educação inclusiva exige que os ministérios da educação sejam responsáveis pela educação de todas as
crianças. Nos países onde ainda elas são segregadas, será necessário estabelecer um prazo para o ministério
da educação assumir as responsabilidades.

Actividade Três
Verifique o seguinte no seu país:
1.

Que ministério é responsável pela educação das crianças com deficiência? Se não for o Ministério
da Educação, é possível identificar o impacto que a separação de responsabilidades tem tido na
educação das crianças com deficiência?

2.

Existe compromisso do governo com a abordagem coordenada para implementar a educação
inclusiva? Por exemplo:
• Existem dados sobre o número de crianças com deficiência na escola?
• As necessidades das crianças com deficiência são consideradas aquando da concepção e
construção de escolas?
• O transporte escolar tem em conta as necessidades das crianças com cadeiras de rodas?
• Existe colaboração entre os serviços de saúde e de educação para promover o acesso aos
cuidados de saúde e apoio adequados para as crianças com deficiência na escola?

3.

A autoridade distrital/local de educação tem conhecimentos ou compreende o que é educação
inclusiva? Se sim, dê exemplos de como isso tem tido impacto na prestação de serviços de
educação locais? Se não, qual é o impacto da falta de conhecimento sobre a educação das crianças
com deficiência?

Discussão sobre a Actividade Três
A investigação das políticas e estruturas que informam a forma como os serviços de educação são prestados
irá ajudá-lo a começar a identificar o que já está a funcionar bem, e o que pode ser necessário alterar, para
criar o contexto geral necessário no qual é possível criar serviços de educação inclusiva.
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Políticas de educação eficazes requerem colaboração entre vários ministérios para além do da educação. Sem
uma acção coordenada entre os ministérios relevantes, não é possível criar e apoiar uma cultura de inclusão
consistente. Se possível, os governos devem elaborar o plano de acção nacional onde se prevê que os
ministérios relevantes tenham um entendimento e compromisso comuns com a educação inclusiva. Tendo em
conta os desafios do trabalho interdepartamental em vários países, é importante identificar uma agência líder
com uma pessoa focal nomeada para assumir a liderança do processo. Isso permite-lhes alcançar uma
abordagem integrada e holística, onde trabalham em colaboração para uma agenda compartilhada.

Programas nacionais de inclusão
A Bolívia implementou o programa nacional de inclusão das pessoas com deficiências.13 Ao fazê-lo priorizou
o compromisso de melhorar as capacidades dos parceiros locais, proporcionar acesso a uma educação de
alta qualidade, através do sistema de educação formal e do investimento em projectos de reabilitação
baseados na comunidade (RBC). Em 2013, abrangeu mais de 700 pessoas com deficiência e aumentou o
acesso à educação normal com muito mais conhecimento sobre o significado e aplicação da educação
inclusiva. A sua eficácia como programa provém da abordagem subjacente baseada nos direitos humanos
que associa a RBC à educação formal, e do enfoque no compromisso do governo central com a
implementação do programa nacional de educação inclusiva.
O Malawi elaborou uma política integrada de desenvolvimento para a educação das crianças
marginalizadas.14 O seu objectivo é elaborar o quadro político favorável à educação inclusiva. O Governo está
a investir acima da média na criação do seu sistema de educação e assumiu o compromisso com os
objectivos internacionais, incluindo o da educação inclusiva. Em 1996, introduziu legislação que prevê o
direito à protecção na educação. Também tem a política nacional sobre a igualdade de oportunidades para
pessoas com deficiência e a política nacional sobre as necessidades educativas especiais. Em conjunto, este
quadro legislativo e político, que também investiu no estabelecimento de estreita cooperação entre as ONGs
e o governo, tem sido bem-sucedido no incentivo da educação inclusiva e na educação integrada não formal
para crianças fora da escola.

O objectivo da educação inclusiva requer análise e posterior remoção das barreiras que existem actualmente.
Já se discutiu sobre as barreiras das atitudes que restringem o acesso à escola e criam dificuldades às crianças
com deficiência na escola. No entanto, muitas barreiras estão relacionadas com factores físicos, de transporte,
comunicação e financeiros que só podem ser resolvidos através da planificação e de políticas
interdepartamentais rumo a uma abordagem integrada de educação inclusiva. A remoção das barreiras exige,
por exemplo:
• Estreita articulação entre os ministérios responsáveis pelos serviços de assistência social, protecção social,
saúde, emprego e formação profissional.
• Coordenação entre ministérios da saúde, por exemplo, serviços de saúde materna e pré-natal ou serviços de
educação/desenvolvimento na primeira infância, para garantir a identificação e avaliação precoces bem
como serviços de reabilitação (ver Brochura 9, para mais informação).
• Contratação de departamentos de obras públicas, comissões de educação da escola e outros actores
responsáveis pela construção, manutenção e melhorias da escola, para garantir que a concepção das escolas
seja consistente com o compromisso com a inclusão. Deve-se considerar a necessidade, por
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exemplo, de garantir que áreas de recreação, instalações desportivas, corredores, portas, instalações WASH
(instalações de saneamento e higiene), modelo de sala de aula e entradas dos edifícios sejam fisicamente
acessíveis (ver Brochura 10, para mais informação).
• Cooperação entre os ministérios das finanças e os que elaboram políticas, para garantir a alocação e
supervisão dos orçamentos para a educação inclusiva (ver Brochura 8, para informação sobre o
financiamento da educação inclusiva).
• Colaboração com ministérios dos transportes a nível nacional e local, para garantir sistemas de transportes
acessíveis e baratos, de acordo com os números e as necessidades das crianças que necessitam de meios.
• Sensibilidade por parte dos ministérios responsáveis pela protecção da criança para os direitos das crianças
com deficiência na escola.
Além disso, os ministérios devem estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil, pais,
comunidades locais e uma ampla gama de profissionais relevantes.

Compromisso do Governo pode superar a limitação de recursos15
Evidências da análise do progresso no Lesoto, Tanzânia e Zanzibar indicam fortemente o caso da
responsabilidade pela educação inclusiva ser reconhecida não apenas pelo sector da educação. Vários
grupos têm, ou deveriam ter, um interesse evidente na educação inclusiva. Deve-se incluir pais e outros
membros da família, pessoas da comunidade, professores e funcionários da escola, funcionários do governo,
ONGs, organizações das pessoas com deficiência, bem como profissionais dos sectores da educação, saúde,
acção social e emprego.
O sucesso da educação inclusiva nos países acima mencionados, apesar dos recursos limitados, surgiu
porque os governos se empenharam e tiveram vontade de começar, mesmo em pequena escala.
Inicialmente, o Lesoto tinha políticas de inclusão, mas não os recursos para as implementar. A Tanzânia e
Zanzibar, que elaboraram políticas mais tarde, após as fases de inclusão piloto, provaram que mesmo com
recursos limitados os resultados eram bons. Nos três países, as organizações de pais desempenharam um
papel muito importante no arranque dos projectos piloto, na sensibilização de outros membros da
comunidade, na defesa dos seus direitos e os dos seus filhos, e em pressionar políticos e funcionários para
políticas inclusivas.
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Barreiras Socioeconómicas
Muitas das barreiras que impedem as crianças com deficiência de usufruírem do direito à educação estão
fora do sistema de educação. Por exemplo, a deficiência é consequência e causa da pobreza. Para muitas
famílias, os custos associados à deficiência podem servir para impedir o acesso à educação. Os custos
podem incluir transporte, tecnologia, cuidados médicos especializados ou outros recursos de aprendizagem, e
podem agir como entrave à disposição das famílias de enviarem a criança com deficiência para a escola.
Um número cada vez maior de países concede uma forma de subsídio social ou de transferência de dinheiro,
que pode ajudar as famílias a pagar esses custos. Os métodos de distribuição dos subsídios são diferentes,
com uns a exigir documentação completa, enquanto que outros são processados automaticamente. Vários
estão associados a condições específicas, tais como exigir o registo da criança no registo nacional da
deficiência. Apenas após o registo, as famílias são elegíveis para receber os pagamentos. Existem desafios
associados ao pagamento de subsídios sociais. O processo de registo pode alienar muitas famílias relutantes
em registar por causa do estigma associado à deficiência e da confiança nos sistemas de classificação de
deficiência.16 Existe o risco de, uma vez categorizadas, as crianças se mantenham indefinidamente ligadas aos
seus rótulos. Também pode ser difícil para os pais registarem oficialmente os seus filhos. Por exemplo, na
Geórgia, as famílias devem apresentar o registo de nascimento e da deficiência, para receber subsídio social;
isso é frequentemente impossível para as famílias em situação de risco e de minorias. De forma semelhante,
na Rússia as crianças devem primeiro obter o estatuto de deficiência, através de um processo complicado
que envolve visitas demoradas ao escritório do governo e documentação. Além disso, o montante do
subsídio concedido é frequentemente insuficiente para aliviar os custos de forma significativa.
No entanto, se implementado com sensibilidade esses pagamentos podem prestar o apoio tão necessário às
famílias, sem perpetuar a estigmatização. Os governos devem consultar as famílias, para identificar as
barreiras aos pagamentos solicitados e introduzir mecanismos simplificados e acessíveis para os solicitar.
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Abordagem abrangente
Sistema com abordagem de educação inclusiva existe na província de New Brunswick, no Canadá. A
educação inclusiva tornou-se política oficial em New Brunswick em 1968, e foi reforçada em 1985 pela Lei
de Alteração à Lei das Escolas. As escolas na província devem implementar educação inclusiva. Em New
Brunswick, praticamente todos os alunos têm aulas em salas de aula normais, com apoio especializado
conforme necessário, com base no Plano de Ensino Individualizado do aluno. As principais características
das boas práticas das escolas de New Brunswick são:
• Ter convicção que todas as crianças podem aprender se tiverem oportunidade de aprendizagem
adequada.
• Planificar a aprendizagem individualizada.
• Criar equipas de apoio.
• Promover capacidades e responsabilidades sociais nas crianças.
• Avaliar o desempenho das crianças.
• Planificar a transição de uma fase de ensino para a seguinte.
• Trabalhar em parceria com pais e outros membros da comunidade.
• Implementar planos de desenvolvimento do pessoal.
• Ser responsável.
Um distrito em New Brunswick teve a classificação mais alta nos exames padrão de Inglês e Matemática
durante os anos reportados e teve uma das mais altas taxas de graduação do Canadá. 17 Os factores externos
relatados que contribuíram significativamente para o sucesso mantido pelas escolas de New Brunswick
foram:
• Contribuição da equipa dos serviços distritais de apoio ao aluno para a educação das crianças em geral,
não apenas para as crianças com necessidades especiais.
• Realização, pela equipa dos serviços distritais de apoio ao aluno, de formação contínua em exercício
regular em ‘métodos e recursos’, para professores contratados como consultores de educação especial
para as escolas, que lhes permite desenvolver e manter os conhecimentos e a credibilidade necessários.
• Formação em exercício regular para professores de turma e assistentes dos professores em métodos de
ensino necessários.
• Participação dos directores de escola e dos professores de métodos e recursos nas discussões regulares
sobre questões de gestão da escola em geral, não apenas em relação às necessidades especiais.
• Participação dos pais como participantes activos no processo educativo, não apenas como seus clientes.
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Há fortes argumentos para a descentralização das responsabilidades do governo para o nível local. Ela permite
que os serviços sejam adaptados às necessidades locais e permite maior democracia e responsabilização local.
Também presta apoio e incentiva práticas inovadoras para atender às necessidades específicas das
comunidades, escolas e alunos das comunidades locais. Pode-se argumentar que a tomada de decisão deve,
'ter lugar no nível mais apropriado para o problema, geralmente o nível mais baixo possível'. No entanto,
existem desafios na descentralização:
18

• Pode resultar em maior variação da qualidade e tipo de serviços, que resulta em desigualdades.
• Os decisores locais podem estabelecer prioridades e tomar decisões que agem para excluir, em vez de
incluir, as crianças com deficiência da educação.
• Capacidade a nível local para o desenvolvimento da educação inclusiva pode ser limitada.
• Os orçamentos descentralizados devem ser suficientes para permitir que as autoridades locais prestem
níveis de serviços adequados.

A fim de superar estes possíveis desafios, para ajudar a garantir que os padrões de prestação sejam
consistentes a nível nacional, são necessárias as seguintes políticas:
• Quadros nacionais de políticas de educação inclusiva que apoiam a política, prática e cultura de inclusão em
todos os níveis do sistema normal.
• Princípios do direito universal à educação inclusiva estabelecidos a nível nacional e apoiados por orientação
clara sobre como devem ser aplicados a nível local.
• Capacitação dos funcionários locais, juntamente com os orçamentos alocados para investir nos serviços e
programadores necessários.
• Informação transparente e mecanismos de aplicação para garantir a responsabilização e políticas que
incentivem práticas inovadoras e promissoras que se baseiam nos pontos fortes locais.

Se existirem estas políticas, é possível garantir um compromisso consistente com a educação inclusiva e criar
oportunidades de inovação e capacidade de resposta às necessidades locais dentro das estruturas da
educação descentralizadas.
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Actividade Quatro
1.

Faça a lista das barreiras que acha que as crianças com deficiência enfrentam no seu país, quando
tentam ter acesso à educação inclusiva. Se houver tempo, discuta sobre a questão com os colegas ou
contacte as organizações das pessoas com deficiência locais para saber quais são as suas opiniões.

2.

Quais são as diferenças entre essas barreiras, de acordo com a incapacidade da criança?

Discussão sobre a Actividade Quatro
Obviamente que as barreiras variam significativamente entre os vários países e de acordo quer com a sua
riqueza relativa quer com o compromisso político. No entanto, podem ser identificados os seguintes tipos de
barreiras prováveis:
• Edifícios inacessíveis - escadas na escola, sem elevador para as salas de aula por cima do rés-do-chão,
portas estreitas para as casas de banho.
• Dificuldades em chegar à escola - falta de autocarros adaptados disponíveis para pessoas em cadeiras de
rodas, falta de cadeiras de rodas para crianças irem para a escola, terreno acidentado ou montanhoso.
• Bullying e violência - as crianças temem agressões e provocações das outras crianças no seu caminho
para a escola, bem como no ambiente da escola.
• Falta de recursos de aprendizagem - não há dispositivos de apoio, livros em Braille, desenho universal.
• Hostilidade dos professores – de quem acha que as crianças com deficiência devem estar em escolas
especiais e é relutante em tê-las nas suas turmas. A experiência de hostilidade e sensação de humilhação
pode levar as crianças com deficiência a não querer ir à escola, e também os pais a procurar mantê-las
longe, para as proteger.
• Pressupostos dos professores - que as crianças com deficiência não são capazes de aprender.
• Falta de sensibilidade dos pais - que não se apercebem que os seus filhos são capazes de aprender ou
que têm direito à educação.
• Pobreza - muitos pais pobres consideram os custos associados à escola para uma criança com deficiência
uma grande barreira, por isso dão prioridade à educação das crianças não deficientes que consideram um
melhor ‘investimento’.
Após analisar o conjunto de barreiras que crianças com deficiência enfrentam, pode começar a verificar
quais são as leis e políticas necessárias para começar a remover essas barreiras.
É evidente que as crianças com deficiência enfrentam muitas barreiras no acesso à educação. Mas elas
podem ser diferentes. Para as crianças com incapacidade física que necessitam de cadeira de rodas, é
provável que os principais desafios que enfrentam sejam as barreiras ambientais, de recreação e de
transporte. Se estas forem removidas, não há razão para não poderem participar na escola sem dificuldades
significativas. Para crianças com deficiência visual e amblíopes, as barreiras podem também ser físicas, com
as adaptações necessárias, para garantir que possam transpor o ambiente escolar com segurança. Mas
também precisam de recursos de aprendizagem adaptados, tais como o Braille ou livros com letras grandes,
formatos em fita e áudio e computadores. Para crianças com deficiência e incapacidade auditiva, o ambiente
físico não é barreira, mas a falta de dispositivos de interpretação, gestuais e de escuta serve para as excluir.
Para as crianças com dificuldades de aprendizagem, se não houver sensibilidade para as suas necessidades
de aprendizagem e métodos de ensino adequados também enfrentarão barreiras significativas na
aprendizagem. E é evidente que muitas crianças têm várias incapacidades e enfrentam todas as barreiras
associadas. Além disso, seja qual for a deficiência, as crianças podem enfrentar a negatividade e resistência
à sua presença na escola.
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Até agora, no presente módulo, analisou-se a legislação e as políticas com enfoque específico na educação
necessárias para introduzir e manter a educação inclusiva, bem como as estruturas do governo necessárias
para apoiar essas políticas. No entanto, a inclusão significativa não acontecerá sem um forte compromisso do
governo em criar ou introduzir legislação mais geral e políticas que possam apoiar e fortalecer o ambiente de
educação inclusiva. A educação inclusiva implica uma profunda mudança de valores e abordagem para a maior
parte dos governos, com implicações significativas para vários ministérios. Os governos devem adoptar a
abordagem pró-activa, a fim de criar a noção de objectivo comum, para entenderem a necessidade de existir
legislação e políticas coerentes e consistentes em todos os departamentos.

Em vários países, a única disposição para crianças com deficiência é a sua colocação numa instituição. É
evidente que não é possível garantir o direito de todas crianças à educação inclusiva, enquanto um número
significativo de crianças com deficiência viver sob cuidados institucionais. Por conseguinte, os governos devem
começar a elaborar a abordagem sistemática para terminar com esta prática.
Problema dos Cuidados Institucionais
Já existe um amplo consenso na comunidade internacional de que grandes instituições residenciais são
prejudiciais para as crianças . A investigação psiquiátrica e psicológica indica de forma consistente o impacto
muito negativo para as crianças colocadas nessas instituições, com as crianças menores de quatro anos em
risco particularmente elevado de danos cognitivos e psicológicos . Os dados disponíveis indicam que as
crianças em instituições crescem muito pior social, educativa, clínica e psicologicamente do que crianças que
crescem em ambientes de apoio da comunidade. O Relatório Mundial sobre a Violência contra Crianças
observa que o impacto da institucionalização pode incluir “má saúde física, atraso no desenvolvimento grave,
incapacidade e danos psicológicos possivelmente irreversíveis”.
19

20

21

A investigação actual documenta vários problemas em crianças adoptadas de instituições na Europa Oriental.
As anomalias incluem vários problemas clínicos graves, deficiência de crescimento físico e do cérebro,
problemas cognitivos, atraso na fala e linguagem, dificuldades de integração sensorial, anomalias sociais e de
comportamento, incluindo dificuldades com a falta de atenção, hiperactividade, perturbação de vinculação e
síndrome semelhante ao autismo .
22

Na sua Observação Geral sobre as crianças com deficiência, a Comissão dos Direitos da Criança sublinha a sua
preocupação com os cuidados prestados nas instituições que são, muito frequentemente, de padrão inferior,
carecem de monitorização adequada e expõem as crianças com deficiência ao abuso físico e sexual, bem como
à negligência . A CDPD reconhece também o problema e afirma, em artigo 19, o direito das pessoas viverem
na comunidade e, no artigo 23, o direito igual das crianças com deficiência à vida familiar. Este último direito é
apoiado pela obrigação específica dos governos de tomarem medidas para evitar a segregação e apoiar as
famílias para cuidarem das crianças com deficiência em casa e, quando as famílias não puderem cuidar das
crianças, empreender esforços para prestar cuidados alternativos na comunidade e em ambiente familiar. Além
disso, o direito à educação sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades e em sistemas
inclusivos em todos os níveis, conforme exigido pelo artigo 24 da CDPD, não pode ser proporcionado às
crianças que vivem em instituições.
23
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Moldávia24
O Governo da Moldávia reconhece que as políticas para realizar a desinstitucionalização e a educação
inclusiva devem trabalhar em conjunto. Ele trabalha para garantir que todas as crianças tenham a
oportunidade de acesso ao ensino normal, independentemente das suas capacidades físicas ou intelectuais
ou dificuldades financeiras, e como parte da vida da sua família, escola normal e comunidade. Também
reconhece que a educação inclusiva está a ajudar a mudar a mentalidade dos pais, professores e pessoas
da comunidade, e a desenvolver uma sociedade mais informada e integrada.
Elaborou o quadro regulamentar para as crianças que são transferidas de instituições para viver com as
famílias sejam colocadas no ensino normal. A promoção da educação inclusiva está a ajudar a mudar todo
o sistema, tendo assim potencial para melhorar a vida de milhares de crianças. Em 2012, o Governo da
Moldávia aprovou o Programa de Desenvolvimento da Educação Inclusiva de 2011-2020, elaborado com o
apoio da ONG Lumos, que reflecte a reforma da educação na Moldávia.
A avaliação das crianças que se reuniram com as suas famílias e foram reintegradas nas escolas normais
verifica que elas ficaram mais saudáveis e obtiveram melhores resultados na escola. Crianças previamente
mal diagnosticadas com deficiência intelectual estudam agora em conjunto com os seus colegas e obtêm
notas boas e muito boas. Mais importante, elas sentem-se mais felizes.
O sucesso até à data levou o empenho do governo a: introduzir o modelo de educação inclusiva piloto em
duas regiões para reintegrar as crianças das instituições residenciais; trabalhar na prevenção da
institucionalização das crianças com necessidades especiais; criar serviços de apoio; apoiar o pessoal
docente através da organização do desenvolvimento profissional contínuo; e incentivar o apoio às famílias
das crianças.

No entanto, a realidade é que centenas de milhares de crianças a nível mundial permanecem em instituições e
a procura de lugares está a aumentar em algumas regiões. Por exemplo, na região CEE/CIS é muito comum o
pessoal do hospital continuar a recomendar este tipo de colocação após o nascimento de bebés com
deficiência congénita, e desincentivam as mães de amamentar a fim de facilitar a separação. Essas práticas
reflectem não falta de preocupação com as crianças, mas a perpetuação de práticas ultrapassadas com base
em entendimento e conhecimento inadequados sobre o desenvolvimento da criança. Estratégias para terminar
com a prática são um pré-requisito para se satisfazer o direito à educação inclusiva das crianças com
deficiência.
Medidas Necessária para Terminar com a Institucionalização
A desinstitucionalização deve ser reconhecida como um processo de longo prazo que requer um processo de
transição bem planificado e estruturado, que envolve os departamentos do governo com responsabilidades
pelas áreas políticas que afectam a vida das crianças com deficiência. Fechar simplesmente as instituições sem
planificação adequada, apoio, informação e infraestruturas baseadas na comunidade é provavelmente
contraproducente. As crianças podem sofrer mais danos, exclusão e perda de educação onde isso acontece.
Devem-se considerar as acções a seguir, a fim de se conseguir uma transição gerida de forma adequada para a
desinstitucionalização .
25

• Gerir a transição: o investimento deve ser feito através de um processo gradual, onde os planos são
elaborados para lidar com a resistência à mudança, contestar o preconceito e remover as barreiras. Durante
o processo, deve-se dar enfoque contínuo às crianças com deficiência, para garantir que elas não fiquem
para trás nas instituições, enquanto que para as outras crianças se encontram alternativas baseadas na
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comunidade. Também se deve dar prioridade à prevenção da colocação em instituições de crianças menores
de três anos. Será sempre necessário ter sistemas a funcionar paralelamente, até que existam políticas,
serviços e capacidades que permitam o encerramento das instituições. Durante o processo de transição,
devem ser introduzidas medidas para garantir o igual reconhecimento dos direitos das crianças que vivem
em instituições. Por exemplo, a sua situação deve ser objecto de revisão periódica, com consideração
primordial para os melhores interesses da criança; e os pais da criança devem receber o máximo de apoio
possível, para apoiar a reintegração harmoniosa da criança na família e na sociedade.
• Criar o quadro legislativo e político necessário: deve-se considerar a introdução de legislação específica
apoiada por políticas e serviços para apoiar o fim dos cuidados institucionais. Isto deve possivelmente
implicar:
• Não financiar ou aprovar propostas de construção de novas instituições. As futuras políticas devem dirigirse para a criação de serviços baseados na comunidade e a desinstitucionalização das que se encontram
actualmente em instituições.
• Mandatar as autoridades responsáveis para desenvolverem prestação de cuidados baseados na
comunidade. Deve-se estabelecer o prazo no momento da admissão de crianças em formas de cuidados
institucionalizados que cessarão.
• Coordenar a nova legislação, as políticas e a orientação, para garantir que sejam aplicadas de forma
equitativa no interesse das crianças com deficiência e sejam um compromisso com as crianças com
deficiência, e que a promoção dos seus interesses esteja implícita em toda a legislação e protocolos do
governo.
• Nomear ou fortalecer o papel do provedor de justiça ou comissário das crianças, para garantir que as
crianças e as famílias tenham oportunidades acessíveis de reclamação e investigação quando os seus
direitos são violados.
• A introduzir o prazo para a mudança da legislação com objectivos específicos e metas face aos quais se
pode monitorizar o progresso.
• Fortalecer os serviços intersectorais baseados na comunidade: os serviços devem realizar intervenções
multidisciplinares coordenadas, apoiadas por trabalho social eficaz que está no cerne do apoio às crianças
com deficiência e suas famílias. Isso exige:
• Sistema nacional multidisciplinar para identificar e avaliar as capacidades e necessidades, o mais cedo
possível.
• Gestão de caso como principal intervenção para garantir cooperação intersectorial, desde o nascimento e
ao longo de todo o ciclo de vida, com acesso a diagnóstico, cuidados de saúde e reabilitação, cuidados
individuais, subsídio de assistência social, planos educativos individuais e oportunidades de trabalho
orientado.
• Governação dos serviços sociais e das ONGs trabalham na área da assistência social melhorada, a fim de
serem transparentes e responsáveis perante as crianças e famílias a quem prestam serviços.
• Orientar e formar o pessoal relevante, para garantir que a sua prática apoie, em vez de dificultar, o
objectivo geral dos cuidados baseados na comunidade.
• Transformar as instituições residenciais em centros de recursos inclusivos que reconhecem que as
necessidades das crianças, incluindo as com deficiência, não são uniformes e que exigem serviços
diferenciados. Isso pode incluir a combinação de cuidados de curto prazo, cuidados temporários, promoção e
adopção de serviços de apoio como alternativa aos cuidados residenciais em tempo integral das crianças
com deficiência, e serviços de apoio às escolas e aos serviços da comunidade. As vantagens desta conversão
são:
• Quem trabalha formalmente nas instituições pode ser considerada então como pessoa de recurso.
31

Webinar 3 – Brochura Técnica Auxiliar
• Os centros podem apoiar as crianças, os pais e as comunidades, e ajudar a facilitar a transição das
crianças que anteriormente viviam em cuidados residenciais.
• Apoiar as famílias: as famílias necessitarão de apoio considerável adicional baseado na comunidade para
poderem apoiar os seus filhos em casa. Esse apoio deve ser disponibilizado logo após o nascimento da
criança para ajudá-las a lidar com possíveis sentimentos de vergonha e rejeição. Portanto, os sistemas
devem ser introduzidos para apresentar:
• Programas de apoio dos pares para os pais.
• Prestação de serviços de apoio psicossocial, educativo, temporários e pedagógicos.
• A devida consideração pelas necessidades individuais das crianças e suas famílias.
• Continuidade dos serviços e planificação dos períodos de transição (infância para a adolescência, préescolar para a escola, escola para a fase adulta).
• Envolvimento activo na, e apropriação da, situação das famílias.
• Medidas de protecção social para combater a pobreza e reduzir a exclusão social, para as famílias
poderem apoiar eficazmente os seus filhos na comunidade.
• Processos participativos consultivos: durante o processo de desinstitucionalização e criação de alternativas
baseadas na comunidade, é imperativo que as opiniões, preocupações e experiências das crianças e suas
famílias informem o processo. As organizações de pais e ONGs que as representam, e as próprias crianças,
devem ser sempre consultados e os seus conhecimentos usados em todo o processo de transição.
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Actividade Cinco
Leia o estudo de caso a seguir:
Em 1999, a Roménia tomou a iniciativa política de avaliar as crianças das escolas especiais como meio de
acelerar o processo de inclusão. Dados de 2001 indicam que cerca de 50.000 crianças foram avaliadas,
como resultado 18.000 destas crianças foram colocadas em ambientes normais. Contudo, apenas 16%
estava ainda nesses ambientes um ano depois e grande número de crianças acabaram por ficar sem
educação.
Agora considere as seguintes perguntas:
1.

Porque acha que tantas crianças ficaram sem educação?

2.

Que medidas poderiam ser tomadas para apoiar as crianças a permanecerem na escola?

Discussão sobre a Actividade Cinco
• Parece evidente pela descrição do que aconteceu, que não se realizou trabalho adicional para apoiar
a transição das escolas especiais para ambientes de aprendizagem inclusiva. No entanto, a transição
para a inclusão requer um investimento significativo em:
• Serviços baseados na comunidade para prestar apoio e assistência às famílias.
• Formação de preparação e apoio para o pessoal na criação de ambientes de aprendizagem
inclusiva.
• Recrutamento de pessoal experiente para trabalhar nas escolas normais para ajudar no apoio
inicial e contínuo às crianças.
• Trabalho preparatório com as crianças, tanto com as crianças a serem transferidas para as
escolas normais como com as que já lá estão.
• Envolvimento dos pais tanto das crianças com deficiência como das crianças já nas escolas
normais.
• Tempo de planificação e adaptação das escolas.
• Compromisso com as políticas necessárias para a construção de escolas inclusivas.
• Prestação de ajuda e adaptações necessárias para apoiar a aprendizagem das crianças.
Sem estes compromissos, os resultados das crianças com deficiência em ambientes normais serão
inevitavelmente maus.
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A fase fundamental, para garantir o direito das crianças com deficiência à educação inclusiva, é os governos
ratificarem a CDPD e promulgarem legislação para garantir que ela seja aplicável nos termos da legislação
nacional. Isto significa que a pessoa pode, então, usar a lei para reivindicar o seu direito à educação e
responsabilizar o governo pelos seus compromissos.

Actividade Cinco
Consulte a CDPD no link a seguir:
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
1.

Leia e registe os artigos que acha relevantes para o direito das crianças com deficiência à educação
inclusiva.

2.

Verifique se o seu governo ratificou a CDPD e se introduziu reservas relevantes ao direito à
educação inclusiva.

Discussão sobre a Actividade Seis
Provavelmente identificou vários artigos relevantes. Alguns abordam especificamente a questão do direito à
educação, enquanto que outros são importantes para a remoção das barreiras que impedem a possibilidade
de crianças com deficiência usufruírem deste direito.
Por exemplo:
Os detalhes do direito à educação constam em Artigo 24 que declara que as crianças com deficiência têm o
direito à educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, e obriga os Estados a
garantirem o sistema de educação inclusivo a todos os níveis. Também exige a prestação de ajuda e
adaptações adequadas, e medidas de apoio individualizadas para as crianças, bem como adaptação razoável
para tornar a educação acessível para crianças com deficiência. A Comissão dos Direitos das Pessoas com
Deficiência enfatizou que “a recusa de adaptação razoável constitui discriminação e que o dever de
proporcionar adaptação razoável aplica-se imediatamente e não está sujeito a concretização gradual”.26 O
Artigo 24 exige também que os professores sejam qualificados para trabalhar em ambientes inclusivos.
No entanto, vários outros artigos são relevantes:
Artigo 4 estabelece as obrigações gerais e salienta que os Estados devem tomar medidas para abolir leis ou
políticas que discriminam as pessoas com deficiência. Também exige a promoção de formação dos
profissionais, incluindo professores, que trabalham com crianças com deficiência.
Artigo 7 exige que as crianças com deficiência devem poder usufruir os seus direitos em igualdade de
condições das outras crianças.
Artigo 8 descreve as medidas necessárias para desafiar preconceitos e estereótipos e, particularmente, para
promover a atitude de respeito pelos direitos das pessoas com deficiência no sistema de educação.
Artigo 9 aborda a necessidade de promover a acessibilidade, por exemplo, no ambiente físico, nos
transportes, na informação e nas comunicações.
Artigo 23 descreve o apoio que às famílias das crianças com deficiência devem receber, para poderem
cuidar dos seus filhos em casa e evitar a institucionalização.
Artigo 26 dá enfoque à habilitação e reabilitação, exigindo que os Estados prestem serviços que permitam
que as pessoas com deficiência atinjam e mantenham o máximo de independência.
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Além de ratificarem a CDPD, os governos devem introduzir disposições explícitas nas suas constituições e
legislação, que proíbam a discriminação com base na deficiência, e introduzir mecanismos acessíveis através
dos quais as crianças com deficiência e suas famílias possam reclamar contra a violação do seu direito à não
discriminação. A Comissão dos Direitos da Criança enfatiza a importância dessas medidas na sua Observação
Geral sobre as Crianças com Deficiência .
27

Para as referidas provisões serem eficazes devem ser amplamente conhecidas e entendidas. As crianças com
deficiência e suas famílias devem ter acesso à informação sobre o seu direito à não discriminação, para onde ir
e o que fazer se esses direitos não forem respeitados. Apoio que lhes permita a sua autodefesa na reivindicação
dos seus direitos e na contestação perante governos quando esses direitos são negligenciados ou violados é
uma parte importante da criação da autossuficiência e autonomia. Elas podem ser apoiadas neste processo por
provedores de justiça e comissários dos direitos humanos/da criança, caso existam, bem como ONGs
nacionais e internacionais que trabalham em direitos humanos. A conformidade com o direito à não
discriminação também depende de advogados e juízes serem devidamente formados em legislação nacional,
regional e internacional relativa aos direitos humanos, na obrigação que ela coloca aos governos e como mantê
-los a prestar contas perante os tribunais.

A CDC exige não só que as crianças sejam protegidas contra todas as formas de violência, mas também que a
disciplina na escola seja ministrada de forma compatível com a dignidade da criança . Formas físicas e outras
de tratamento humilhante e abusivo, quer perpetradas por professores ou por outras crianças, são não só uma
violação do direito da criança à protecção contra a violência, mas também podem resultar em danos físicos de
longo prazo, perturbações emocionais e doenças mentais, bem como serem muito contraproducentes para a
aprendizagem . Bullying e violência sexual servem para limitar a participação das crianças com deficiência na
educação, e diminuir a sua capacidade de viver uma vida saudável, segura e agradável.
28
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A violência e o abuso cometidos por professores e o bullying cometido por professores e por alunos são
problemas enfrentados por muitas crianças de vários países, a nível mundial. Em consultas regionais para o
Estudo sobre Violência contra as Crianças das Nações Unidas, o castigo físico e psicológico, o abuso verbal, o
bullying ou a violência sexual nas escolas foram repetidamente relatados como causas do absenteísmo, das
reprovações e da falta de motivação para o sucesso escolar . No entanto, os problemas são ainda mais graves
para as crianças com deficiência. O Inquérito Global sobre o HIV/SIDA e a Deficiências indica que as pessoas
com deficiência têm um risco significativamente elevado de sofrer violência física, abuso sexual e violação, mas
têm pouco ou nenhum acesso ao sistema policial ou judicial para protecção, e têm menos acesso a
intervenções médicas e aconselhamento do que os seus colegas sem deficiência . O Estudo sobre Violência
contra Crianças das Nações Unidas confirma esta evidência, observando ainda que as crianças com deficiência
são frequentemente alvo de violência nas instituições, a caminho e à vinda da escola, e quando chegam. Indica
que as crianças com deficiência são particularmente vulneráveis, devido à combinação do estigma que sofrem
com a sua incapacidade física e intelectual. Isso limita a sua capacidade de se defender de ataques e
frequentemente significa que o seu testemunho é questionado quando relatam o abuso. O estudo observa
ainda que muitas crianças com deficiência, já marginalizadas e estigmatizadas, desesperam por ter amigos e
serem aceites, o que leva a maior disposição de suportar a violência física, o abuso sexual ou o bullying, desde
que se sintam incluídas como parte do grupo .
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Violência na Escola baseada na deficiência33
Professores: As crianças com deficiência são frequentemente vítimas de agressão, abuso ou bullying
cometidos por professores. O abuso sexual cometido por professores é também amplamente relatado tanto
por alunos como por alunas.
Colegas: Professores que humilham, intimidam ou agridem as crianças causam não só directamente danos
à criança, mas também moldam esse tipo de comportamento nas outras crianças da sua sala de aula, que
podem seguir a conduta do professor de causar dano físico, bullying e isolamento social à criança com
deficiência alvo. O abuso sexual cometido por colegas é também uma preocupação e está frequentemente
associado a comportamentos de violência física e bullying.
A caminho e à vinda da escola: As crianças com deficiência são frequentemente vítimas de bullying, troça
ou violência física, tal como agressão, apedrejamento ou ser cuspida por membros da comunidade a
caminho e à vinda da escola. Os alunos com incapacidade sensorial ou intelectual parecem estar
particularmente em risco.
Internatos: Em muitos países, as crianças com deficiência percebida são educadas em internatos, onde
podem viver longe das suas famílias durante meses ou anos. Estas crianças são particularmente
vulneráveis. As crianças que vivem em dormitórios ou são alojadas em famílias locais são frequentemente
vítimas de violência física e abuso sexual.
Falta de mecanismos de comunicação: Poucas escolas têm mecanismos que permitem que alunos, pais ou
encarregados de educação apresentem reclamação sobre violência ou vitimização. Os pais/encarregados
de educação ou as crianças podem hesitar em reclamar sobre comportamentos violentos ou abusivos na
escola, temendo serem rejeitadas do programa, quando não existe alternativa. Igualmente preocupante é
que poucas escolas têm sistemas que permitam que os funcionários da escola reportem os abusos
observados em serviço. As crianças em internatos estão particularmente em risco, e frequentemente não
têm alguém disponível a quem possam comunicar a violência ou o abuso.
Falta de acompanhamento: Mesmo quando as crianças comunicam, há frequentemente falta de
acompanhamento e/ou a criança volta a ser vítima por ter comunicado.

Actualmente, a grande maioria dos países introduziu legislação que proíbe o castigo corporal nas escolas . No
entanto, a criação da cultura de não violência exige mais do que um quadro legal de protecção. Para combater
a violência nas escolas e permitir que as crianças com deficiência usufruam do seu direito à educação, sem
medo da violência, a legislação deve ser apoiada por políticas de acção claras, juntamente com mecanismos de
implementação eficazes. As escolas têm também um papel importante a desempenhar, tanto no sentido de
garantir que as crianças com deficiência estejam protegidas da violência, como também na promoção da
cultura de paz, tolerância e resolução de conflitos sem violência. Devem ser incentivadas a contribuir para
quebrar os padrões de violência, dando às crianças, aos seus pais e às comunidades conhecimentos e
capacidade para se comunicar, negociar e resolver conflitos de forma mais constructiva. Isso implica o
reconhecimento explícito que todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência, têm direito igual à
educação em ambiente livre da violência, e que uma das funções da educação é produzir adultos imbuídos de
valores e práticas não violentas.
34
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Podem ser tomadas as seguintes medidas específicas:
Ao nível do Governo
• Devem ser, explicitamente, proibidos por lei e reforçados por outras medidas necessárias os castigos
corporais e outros considerados humilhantes. A Comissão dos Direitos da Criança sublinha que esta “é uma
obrigação imediata e incondicional dos Estados Partes” .
35

• Promover a não violência acompanhada de políticas com mecanismos de aplicação claros. Devem também
prestar atenção à vulnerabilidade particular de alguns grupos de crianças, incluindo as crianças com
deficiência, bem como às dimensões da violência de género, e tomar medidas específicas para garantir a sua
protecção. Devem ser implementados através de programas de prevenção da violência em todo o sistema
de ensino.
• Os governos devem promover a forte mensagem que todas as formas de violência contra crianças são
inaceitáveis, de que as escolas se devem basear nos direitos, promover e praticar os princípios dos direitos
humanos. Isso deve ser acompanhado de campanhas locais para promover a tolerância zero à violência
contra crianças com deficiência.
• Devem ser estabelecidos e amplamente promovidos códigos de conduta claros que reflictam os princípios
dos direitos da criança, para funcionários, alunos e suas famílias e comunidades. Os governos devem
garantir que as escolas tenham adultos formados e de confiança a quem os alunos podem, com segurança e
de forma confidencial, reportar incidentes de violência e receber conselhos. As reclamações devem ser
sempre levadas a sério e consideradas como tal, porque a falta de medidas disciplinares transparentes em
caso de bullying podem servir para incentivar a sua continuação.
• As crianças, incluindo as com deficiência, devem participar activamente na concepção, elaboração,
implementação e monitorização das políticas e programas, incluindo através do acesso a reclamações
confidenciais ou mecanismos de informação.
Ao nível Municipal
• Devem-se apoiar as escolas como recurso para o estabelecimento de relações estreitas com a comunidade,
a fim de combater a violência na e à volta das escolas. Alunos, funcionários, pais e outros parceiros, tais
como a polícia, serviços de saúde, serviços sociais, grupos religiosos, grupos de recreação e grupos culturais
devem ser incentivados a participar.
• Os dados recolhidos devem garantir que as opiniões dos alunos e possíveis alunos sejam consideradas
juntamente com as dos professores, pais e comunidade em geral, com um enfoque especial nas
experiências das crianças vulneráveis. A informação deve ser incluída nos sistemas de gestão da informação
na educação implantados a nível local, distrital e nacional.
• Esforços específicos devem ser empreendidos para atender à necessidade de protecção dos alunos quando
vão e vêm da escola, nas zonas urbanas ocupadas, zonas de violência significativa, e zonas rurais que exigem
percorrer longas distâncias.
Ao nível da Escola
• Formar e apoiar os funcionários da escola no uso de estratégias de gestão da sala de aula eficazes, não
violentas e respeitadoras, bem como em capacidades específicas para prevenir padrões de bullying e outras
formas de violência de género e responder-lhes de forma eficaz. Também devem ser sensibilizados para a
vulnerabilidade das crianças, incluindo as com deficiência, ao ciberbullying.
• O currículo, manuais e métodos de ensino devem promover os direitos da criança e enfatizar a tolerância, o
respeito, a igualdade, a não discriminação e a resolução de conflitos de forma não violenta.

37

Webinar 3 – Brochura Técnica Auxiliar
• No currículo, deve-se promover programas de habilidades para a vida baseados nos direitos, para não a
violência através de temas tais como educação para a paz, educação para a cidadania, anti-bullying,
educação em direitos humanos, educação sexual e resolução e mediação de conflitos.
• Deve-se reconhecer a participação das crianças, incluindo as crianças com deficiência, como agentes activos
na criação de ambientes seguros, na contestação contra o bullying, o preconceito e a discriminação, e na
prestação de apoio de colega para colega.
• Para as crianças com deficiência que estão em maior risco de abuso ou de ser alvo de violência, é necessário
agir para reduzir a vulnerabilidade, incluindo a eliminação de áreas dentro e à volta do terreno da escola que
frequentemente são negligenciadas e onde pode ocorrer incidência de violência. Isso pode incluir a zona da
casa de banho sem supervisão e áreas isoladas ao redor da escola.

O artigo 12 da CDC estabelece que as crianças têm o direito de exprimir a sua opinião sobre os assuntos do
seu interesse que deve ter o devido peso de acordo com a sua idade e maturidade . O artigo 7 da CDPD
reforça esta disposição para as crianças com deficiência, ao exigir que os governos lhes prestem a ‘assistência
adequada à deficiência e à idade’, para garantir a sua realização. O princípio da participação está também
associado ao direito de liberdade de expressão, religião e associação. Estes direitos aplicam-se a todos os
aspectos da educação, não apenas às relações pedagógicas dentro da sala de aula, mas também em toda a
escola e na elaboração de legislação e políticas da educação . É particularmente importante que as crianças
com deficiência, que enfrentam exclusão social e discriminação generalizadas, possam apresentar as suas
opiniões e estas levadas a sério, para elas poderem lidar com esses desafios .
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Na prática, existem barreiras importantes que impedem o direito das crianças de as suas opiniões serem
ouvidas e poderem influenciar as decisões que afectam a sua vida. No entanto, as barreiras são muito maiores
para as crianças com deficiência, incluindo :
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• O não reconhecimento da importância de se ouvir as crianças com deficiência.
• Subestimação das suas capacidades.
• Pressuposto que elas não têm opinião para exprimir.
• Barreiras de comunicação.
• Falta de confiança e de capacidade dos professores.
Por consequência, além da necessidade de formação para professores, é necessário legislação e políticas para
criar mecanismos através dos quais as crianças com deficiência, juntamente com as outras crianças nas
escolas, possam exercer o seu direito de serem ouvidas. Existem várias abordagens possíveis que podem ser
adaptadas para criar oportunidades de abertura de espaço para dar voz às crianças com deficiência . Muitas
dessas oportunidades já existem nas escolas ‘normais’, mas são um dado adquirido como veículos que podem
incluir a voz das crianças com deficiência.
40

Ao nível do Governo
• Introduzir legislação que garanta às crianças da escola o direito de criar órgãos democráticos, tais como
conselhos de escola, e exigir que esses órgãos cumpram os princípios da não discriminação e promovam a
inclusão das crianças com deficiência, tanto raparigas como rapazes. A Comissão dos Direitos da Criança
tem
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insistido que esses direitos “devem estar consagrados na legislação, em vez de depender da boa vontade das
autoridades, escolas e professores responsáveis por implementá-los” .
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• Elaborar orientações para que ministérios, municípios locais e escolas criem oportunidades para as crianças
serem ouvidas, o que enfatiza a necessidade de abordagens inclusivas e não discriminatórias.
• Ponderar sobre a criação de grupos de aconselhamento de crianças com deficiência para orientar os
governos na elaboração de políticas relacionadas com, por exemplo, acessibilidade, segregação ou promoção
de escolas inclusivas. As crianças com deficiência devem também ser integradas nos grupos existentes, tais
como parlamentos juvenis, conselhos municipais juvenis, etc.

Ao nível Municipal
• Criar fóruns onde as crianças com deficiência podem reunir-se e partilhar experiências, preocupações e
ideias sobre como melhorar a qualidade da sua experiência na escola. Esses fóruns necessitarão de apoio
administrativo e financeiro do município local, o que também pode incentivar e apoiar as organizações locais
das pessoas com deficiência a actuarem como facilitadores das crianças.
• Estabelecer diálogo entre estes fóruns de crianças e os órgãos políticos locais, para que as suas decisões
sejam informadas e influenciadas pelas experiências directas das crianças com deficiência.
• Introduzir mecanismos para garantir que as crianças possam exprimir a sua opinião sobre as colocações na
escola e que as suas opiniões sejam levadas a sério, de acordo com sua idade e maturidade.
• Apoiar as crianças com deficiência a realizar auditorias nas escolas e nas autoridades locais da educação,
com base nos indicadores dos direitos da criança à inclusão e no direito à educação elaborados pela
comunidade local.

Ao nível da Escola
• Criar conselhos de escola onde raparigas e rapazes com deficiência desempenhem um papel activo.
• Introduzir metodologias de criança para criança para promover oportunidades de as crianças aprenderem
umas com as outras (ver quadro a seguir para mais dados sobre Criança para Criança).
• Elaborar as políticas da escola em parceria com as crianças sobre direitos, inclusão, respeito pela diversidade
e não discriminação.
• Introduzir tempo de reflexão, onde as crianças podem partilhar assuntos importantes e preocupações, e
aprender a respeitar o direito de cada um ser ouvido e de ser tratado de forma igual.
• Programas de aconselhamento de colegas onde as crianças com deficiência desempenham um papel activo
e através dos quais podem aceder ao apoio se estiverem a enfrentar problemas na escola.
• Introduzir reclamações seguras, acessíveis e confidenciais e mecanismos de encaminhamento, através dos
quais as crianças com deficiência podem apresentar preocupações ou relatar abusos.
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Promoção da Educação Inclusiva no norte do Uganda42
Desde 2013, que a Criança para Criança, em parceria com a AbleChild Africa, implementa um projecto de
três anos, para melhorar o acesso e o sucesso das crianças com deficiência no ensino primário no norte de
Uganda, região com elevados níveis de pobreza. Este projecto global aborda a incapacidade, juntamente
com as barreiras ambientais, institucionais e de atitudes à inclusão.
Embora nos últimos anos o número de crianças matriculadas no ensino primário no Uganda tenha
aumentado significativamente, em linha com o Objectivo de Desenvolvimento do Milénio de alcançar o
ensino primário universal, isso deve-se à qualidade da educação. Salas de aula superlotadas e professores
sem formação resultam em altas taxas de abandono escolar: 25-30% dos alunos abandonam a escola
durante o primeiro ano (UNESCO, 2010). Os grupos vulneráveis, tais como crianças com deficiência, são
afectados de forma desproporcionada. Desistem ainda mais cedo ou nem se matriculam.
A abordagem Criança para Criança capacita as crianças para se tornarem agentes de mudança eficazes nas
suas comunidades. As crianças identificam e envolvem as crianças com deficiência fora da escola nas suas
comunidades, identificam as barreiras à sua inclusão e trabalham com as escolas e as comunidades para
garantir o acesso e a permanência na escola. O parceiro local, a Sociedade do Uganda das Crianças com
Deficiência trabalha na capacitação dos Grupos de Apoio aos Pais (GAPs). Também trabalha com as
famílias, professores e comunidades para pressionar o governo e defender que a educação inclusiva seja
priorizada e integrada no serviço nacional do ensino primário.
Os resultados são significativos. Houve um aumento de 18% das matrículas das crianças com deficiência
logo no primeiro ano do projecto, como resultado directo de os professores usarem abordagens
participativas da Criança para Criança para apoiar a aprendizagem dos seus alunos. Segundo os
professores, há maior sentido de ‘agência’ e melhor motivação para adaptar a prática da sala de aula para
atender as necessidades de todos os alunos. As crianças, como consequência da sua participação nas
actividades da Criança para Criança, tanto na sala de aula como nos clubes da escola, observam as
barreiras que as crianças com deficiência enfrentam e identificam formas de as superar. Graças às
mensagens dos media e às actividades do grupo de apoio aos pais, os pais e as comunidades estão cada
vez mais conscientes sobre a deficiência, as crianças com deficiência e os direitos e as diferentes
necessidades dos membros da comunidade. Os pais das crianças com deficiência estão a dar igual
importância à educação e inclusão dos seus filhos com deficiência.
As abordagens participativas da Criança para Criança estão também a ser incluídas em iniciativas de
educação inclusiva de longo prazo e na formação inicial de 737.369 professores em exercício pela
Universidade Kyambogo. Isto deve finalmente garantir que as crianças com deficiência possam ter acesso
ao ensino primário e receber educação de boa qualidade.
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3.

Abordagem da educação inclusiva baseada nos direitos exige o reconhecimento do:
• Direito a acesso à educação.
• Direito a educação de qualidade.
• Direito ao respeito pelos direitos das crianças na educação.
Todas as dimensões são igualmente importantes e estão interligadas.

4.

Para realizar esses direitos, é necessário um conjunto abrangente de medidas legislativas e políticas. Não
é suficiente que os ministérios da educação se envolvam em políticas para introduzir a educação inclusiva,
é necessário também uma abordagem estratégica e compromisso ao nível do governo.

5.

A legislação e as políticas específicas da educação incluem a introdução do direito legal de todas as
crianças à educação inclusiva, apoiado por uma política abrangente ou plano para estabelecer as fases e
os recursos necessários para a implementação. Deve-se prestar apoio à formação de professores,
incluindo professores com deficiência, trabalhando em ambientes inclusivos, e reconhecer o direito da
criança ao ensino da língua materna, incluindo a linguagem gestual.

6.

A organização e responsabilidade pela educação inclusiva são importantes. A educação das crianças com
deficiência deve ser da responsabilidade dos ministérios da educação, mas todos os departamentos do
governo devem estar envolvidos na contribuição para a remoção das barreiras que impedem o acesso à
educação das crianças com deficiência. Isso pode incluir, por exemplo, os ministérios das finanças,
transportes, saúde e acção social, bem como os responsáveis pela protecção da criança.

7.

Além da legislação da educação, é necessário um conjunto de leis e políticas para criar a cultura onde se
pode introduzir e manter a educação inclusiva. Isso inclui o compromisso de desinstitucionalizar, acabar
com a discriminação, abordar a violência nas escolas e reconhecer o direito das crianças a expressarem
as suas opiniões e levá-las a sério em todos os assuntos que as afectam.
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