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Glossário

O que significam estas palavras neste texto

Cláusula – uma condição ou uma regra.

Educação Inclusiva – quando todos os alunos aprendem juntos.

Estados-Membros – Os países que fazem parte duma organização, por 

exemplo da União Europeia ou da Organização das Nações Unidas.

Parceiras – que fazem parte, que trabalham em conjunto.

Recursos – os meios que servem para alcançar um objetivo, neste caso 

falamos de professores, salas de aula, materiais, etc.

Segregados – separados dos outros alunos.
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Capítulo I 
Política de educação baseada nos direitos

Neste capítulo fala-se sobre o que dizem as leis internacionais sobre o direito à 

educação inclusiva.

Essas leis são das Nações Unidas e da União Europeia.

Quando a educação é inclusiva todas as pessoas têm o direito à educação.

A educação inclusiva não é só quando todas as crianças estão nas mesmas 

escolas.

A educação só é inclusiva quando todas as crianças conseguem aprender,  

de acordo com as suas capacidades.

E quando as suas necessidades são atendidas.

Existem documentos que ajudam os Estados-Membros a saberem  

o que devem fazer para que todas as crianças tenham o direito à educação.
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Chamam-se declarações, recomendações, relatórios e comentários gerais.

O que dizem as Nações Unidas

O artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(um documento das Nações Unidas, de 1948) 

diz que todas as pessoas têm direito à educação inclusiva, 

ao longo de toda a sua vida.

A Convenção sobre os Direitos da Criança 

(outro documento das Nações Unidas, de 1997) 

fala sobre a diferença entre integração e inclusão na escola.

A integração quer mudar a criança para que ela se adapte à escola.

A inclusão quer mudar a escola para dar resposta às necessidades 

da criança com deficiência.
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Em 1994 houve uma grande reunião em Salamanca, 

Espanha, para discutir o direito à educação.

O resultado dessa reunião foi a Declaração de Salamanca.

Este documento pede a todos os governos que mudem as suas leis e políticas 

educativas para que a educação seja inclusiva.

Fala ainda do que são escolas inclusivas.

Escolas inclusivas são escolas em que todos os alunos aprendem juntos, 

mesmo aqueles que precisam de mais apoios.

O Relatório final do Fórum Mundial de Educação 

(um documento das Nações Unidas, do ano 2000) 

diz que todas as crianças têm direito a estar numa escola no sítio onde vivem, 

em que estejam todo o tipo de crianças, com ou sem incapacidade.
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A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  
é a lei mais importante.

O artigo 24 deste documento diz que a educação inclusiva é a maneira certa  

de ter a certeza que todas as pessoas têm direito à educação.

Diz ainda que as pessoas com deficiência e as suas famílias  

devem ser entendidas como parceiras deste processo.

Elas não são só quem recebe educação,  

também podem ajudar a melhorar a forma como a escola está organizada.

Todos os alunos devem participar e aprender.

A escola não pode discriminar as pessoas com deficiência.

Deve reconhecer as diferenças entre os alunos e  

ajudá-los a participar e a aprender.
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Todos os alunos devem participar na escola, 

sentirem-se bem na escola e aprender.

Em 2013, 

o Relatório do Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos foi sobre o direito à educação das pessoas com deficiência.

Este relatório diz que a educação inclusiva é 

a melhor forma de garantir o direito à educação de todas as pessoas.

Também fala sobre a “cláusula de não rejeição”.

Esta cláusula diz que nenhum aluno pode ser afastado da escola  

por causa da sua incapacidade.

A cláusula diz ainda que, 

para que a educação seja inclusiva, 

e escola deve usar todos os seus recursos.
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E que a escola deve estar organizada de maneira a  

não deixar nenhum aluno de fora ou para trás. 

Mesmo aqueles que precisam de muitos apoios.

O que diz a União Europeia

Em 2017, o Conselho da União Europeia adotou as  

“Conclusões sobre a Inclusão na Diversidade para alcançar uma  

Educação de Elevada Qualidade Para Todos”.

Neste documento é dito que a educação realmente  

inclusiva acontece ao longo de toda a nossa vida.

Para ser inclusiva deve:

• Aumentar a qualidade e a inclusão nas escolas;

• Trabalhar para que os professores e os líderes das escolas sejam cada vez 

melhores;

• Melhorar a forma como o sistema educativo é gerido.

Um primeiro passo é formar os profissionais  

para que tornem a educação inclusiva uma realidade.

Também fazer com que os Estados-Membros se concentrem  

em passar dos sistemas de ensino segregados 

(escolas de educação especial) para as escolas regulares (EASPD, 2015).
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Conclusões

• A Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência é o documento mais importante 

para que os países passem a ter uma educação inclusiva.

• A educação inclusiva é muito mais do que 

ter crianças com e sem deficiência 

no mesmo espaço. 

Também tem de garantir uma educação de qualidade a todas as crianças.


