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O capítulo descreve o quadro jurídico internacio-
nal relativo ao direito à educação inclusiva, tanto 
nas Nações Unidas como na União Europeia. É 
possível observar como a proteção desse direito 
evoluiu ao longo dos anos e como surgiu a ideia de 
que a educação inclusiva é o caminho certo para 
cumprir esse direito. Tal como os documentos ju-
rídicos internacionais garantem, a educação inclu-
siva vai muito para além de reunir crianças com e 
sem deficiências no mesmo espaço, assegurando 
um ambiente diversificado onde as necessidades 
das crianças com deficiência sejam atendidas.

A educação inclusiva é definida pela Comissão dos 
Direitos da Criança como um conjunto de valores, 
princípios e práticas que visam uma educação 
significativa, efetiva e de qualidade para todos 
os alunos, e que defende a diversidade nos pro-
cessos de aprendizagem e de necessidades indi-
viduais, não só de crianças com deficiência, mas 
para todos os alunos 

Existem documentos, orientadores para os Esta-
dos-Membros. Refere-se geralmente a declara-
ções, recomendações, relatórios e comentários 
gerais.

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhe-
ce o direito à educação inclusiva a todos os seres 
humanos desde os seus primeiros anos de vida e 

primeiros estágios de desenvolvimento, no artigo 
26.º da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos (Nações Unidas, 1948).

A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA 
CRIANÇA

Há uma importante distinção entre integração e 
inclusão. As políticas de integração procuram mu-
dar a criança a fim de a moldar à escola. A inclu-
são, por outro lado, procura mudar o ambiente 
escolar a fim de atender às necessidades da crian-
ça com deficiência” (Nações Unidas, 1997).

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA E ENQUA-
DRAMENTO DA SUA AÇÃO NA ÁREA DAS 
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

A Declaração de Salamanca e Enquadramento da 
Ação na área das Necessidades Educativas Espe-
ciais (1994) incentiva todos os governos a “adotar 
como matéria de lei ou como política o princípio 
da educação inclusiva”, menciona escolas inclusi-
vas, afirmando que o seu princípio fundamental é: 
“todos os alunos aprenderem juntos, sempre que 
possível, independentemente das dificuldades e 
das diferenças que apresentem. 

COMENTÁRIOS GERAIS DA COMISSÃO 
DOS DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E 
CULTURAIS SOBRE A QUESTÃO

	■ Comentário Geral 5: Pessoas com Deficiência, 
assegurando que “as pessoas com deficiência 
tenham acesso a uma educação de qualidade 
dentro do sistema educacional geral” (Nações 
Unidas, 1994b). 
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	■ Comentário Geral n º 13: o direito à educação, 
o qual sustenta que: “instituições e programas 
educativos têm de ser acessíveis a todos, sem 
discriminação, dentro da jurisdição do Estado” 
(Nações Unidas, 1999). 

RELATÓRIO FINAL DO FÓRUM MUNDIAL 
DE EDUCAÇÃO

Refere-se explicitamente ao conceito de educação 
inclusiva, explicando que “o conceito de ‘educa-
ção inclusiva’ surgiu em resposta de que todas as 
crianças têm direito a uma educação regular na 
sua localidade, independentemente da sua for-
mação, conhecimento ou incapacidade” (Nações 
Unidas, 2000). 

A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

É a lei mais importante, sendo o primeiro Tratado 
sobre os direitos das pessoas com deficiência na 
história. A CDPD menciona explicitamente a edu-
cação inclusiva como a forma adequada de alcan-
çar o direito à educação. 

As pessoas com deficiência e as suas famílias de-
vem ser reconhecidas como parceiras e não ape-
nas destinatários de educação.

Centra-se na participação plena e efetiva, aces-
sibilidade, frequência e aquisições de todos os 
alunos, especialmente aqueles que, por razões 
diferentes, são excluídos ou em risco de serem 
marginalizados. A inclusão envolve o acesso e o 
progresso na educação formal e informal de alta 
qualidade sem discriminação. Procura permitir 
que as comunidades, os sistemas e as estruturas 
combatam a discriminação, reconhecem a diver-
sidade, promovem a participação e ultrapassam 

as barreiras à aprendizagem e à participação para 
todos, centrando-se no bem-estar e no sucesso 
dos alunos com deficiência. 

Em 2013, o Relatório do Gabinete do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para os Direitos Huma-
nos foi dedicado ao direito à educação das pessoas 
com deficiência, em que “a educação inclusiva tem 
sido reconhecida como a modalidade mais ade-
quada para os Estados garantirem a universalida-
de e a não discriminação ao direito à educação”. 
Menciona também a “cláusula de não rejeição”, se-
gundo a qual nenhum aluno pode ser rejeitado do 
ensino geral com base na incapacidade. 

Sustenta que: “a educação inclusiva exige que 
todo o sistema educacional seja disponibilizado, 
enquanto a cultura organizacional das escolas de-
verá ser transformada para incluir todos os alu-
nos, incluindo aqueles com maiores exigências de 
suporte.  

O DIREITO NA UNIÃO EUROPEIA: INSTRU-
MENTOS DA LEI NA UNIÃO

Em 2017, o Conselho da União Europeia adotou 
as Conclusões sobre a Inclusão na Diversidade 
para alcançar uma Educação de Elevada Qualida-
de Para Todos, na qual sublinha que “a garantia 
de uma educação inclusiva de elevada qualidade 
deve ser analisada ao longo da vida e que abran-
ja todos os aspetos da educação. Três domínios 
prioritários: elevar a qualidade e a inclusão das 
escolas; apoiar a excelência nos professores e 
líderes escolares e melhorar a governação dos 
sistemas de educação. Um primeiro passo é pro-
mover mais ativamente a formação e programas 
que ajudem os profissionais a ter sucesso na pros-
secução da educação inclusiva e incentivar os Es-
tados-Membros a concentrar-se na transição dos 
sistemas de ensino segregados para as escolas 
regulares” (EASPD, 2015).
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CONCLUSÕES
	■ A Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência é a maior referência em ter-
mos de educação inclusiva no quadro interna-
cional e os posteriores documentos adotados 
pelo seu Comité garantem que as orientações 
sobre a questão estão sempre atualizadas e de 
acordo com as necessidades das pessoas com 
deficiência;

	■ A educação inclusiva vai muito além de reunir 
crianças com e sem deficiências no mesmo es-
paço, assegurando um ambiente estimulante e 
diversificado onde as necessidades das crian-
ças com deficiência sejam atendidas. Ela tam-
bém deve garantir uma educação de qualidade 
para todas as crianças.

	■ A ratificação do Protocolo Opcional por um 
Estado Parte permite aos seus cidadãos apre-
sentarem informações relativas à violação do 
direito à educação inclusiva, todavia, nenhuma 
comunicação sobre a questão foi analisada 
pelo Comité dos direitos das pessoas com defi-
ciência ou pelo Comité dos direitos da criança;

	■ O facto de a União Europeia não ter ratificado o 
Protocolo Opcional prejudica as competências 
do Comité para os direitos das pessoas com 
deficiência no seu território e é visto com preo-
cupação pelas Nações Unidas.


