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RESUMO 

 

Esta monografia refere-se a um estudo sobre o Programa TEC NEP – 

Educação, Tecnologia e Profissionalização para Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, do MEC / SETEC. Deseja-se melhor entender não apenas os 

fundamentos e conceitos da educação inclusiva, mas aprofundar-se no sentido 

prático dos efeitos e das experiências desenvolvidas com a implantação desse 

programa na unidade sede do CEFET-PE, considerando-a como uma política pública 

educacional inclusiva exitosa. 

Inicialmente, faz-se uma revisão dos pressupostos epistemológicos do 

programa e identifica-se sua organização e as suas ações. Contextualiza-se o 

programa por meio de observações in loco com entrevistas dos stakeholders internos 

e externos, aplicando a estes um questionário subdividido em cinco grupos de 

questões, levantando-se dados que subsidiam conclusões acerca das atitudes e 

mudanças desejadas ante uma política pública inclusiva. Os grupos pesquisados são 

alunos (com e sem deficiência), docentes e gestores do CEFET-PE, bem como 

pessoas que atuam como parceiras no programa. 

Desse modo, relata-se e expõe-se a complexidade que implica em fugir 

a um padrão vigente do sistema educacional brasileiro, pois essa ação de governo 

adota a educação inclusiva ao invés da educação especial como referência na 

educação profissional e tecnológica. 

Por fim, como considerações finais, indicam-se estratégias de 

otimização para o Programa TEC NEP, servindo de realimentador de todo o pensar e 

agir sobre a construção de uma escola pública inclusiva. Neste sentido, o trabalho é 

uma reflexão crítica sobre os referenciais que fundamentam o ineditismo da prática 

da educação inclusiva num território institucional de educação profissional e 

tecnológica. 

 

Palavras-chave: inclusão social, educação inclusiva, alunos com necessidades 

educacionais especiais, políticas educacionais públicas inclusivas. 
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ABSTRACT 

 

 

This monograph refers to a study on the program TEC NEP - Education, 

Technology and Professionalization for Students with Special Educational Needs, 

from MEC / SETEC. Our goals are to better understand not only the principles and 

concepts of inclusive education, but deeper into the practical sense of purpose and 

the experience developed with the implementation of this program in the unit's base 

the CEFET-PE, considering it as a successful public policy educational inclusive. 

Initially, it is a revision of the epistemological assumptions of the 

program and identifies himself its organization and its actions. Contextualize it’s 

program through observations spot interviews with internal and external 

stakeholders and apply to them a questionnaire divided into five groups of issues, 

raising is data that subsidize conclusions about the attitudes and desired changes 

before public policy inclusive. The groups surveyed are students (with and without 

disabilities), teachers and administrators from CEFET-PE, and those who act as 

partners in the program. 

Thus, reports themselves and exposes itself to flee complexity that 

involves a pattern of the existing educational system Brazilian, as this government 

takes action of inclusive education instead of special education as a benchmark in 

education training and technology. 

Finally, as final considerations refer to the strategies of optimizing for 

the Program TEC NEP will serve as return the whole think and act on the 

construction of a public school inclusive. In this sense, the work is a reflection on the 

critical benchmarks that founded the newer practice of inclusive education institution 

in a territory of professional education and technology. 

  

Keywords: social inclusion, inclusive education, students with special educational 

needs, public educational policies inclusive. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÕES 

 

Desde a metade do último século que começaram a surgir os 

documentos internacionais com as propostas de inclusão na sociedade, logo 

abrigadas em diversos países que ratificaram em seus ordenamentos legais o valor 

do respeito à individualidade e à diversidade humana (DIAS, 2003). 

O caminho percorrido passou por obrigatoriamente definir a inclusão no 

âmbito educacional, mais precisamente pela definição de políticas públicas que 

buscavam consolidar a educação inclusiva. 

A educação inclusiva contraria o modelo beneficente e assistencialista 

da educação especial; o modelo que foca a deficiência ao invés das pessoas com 

deficiência, que trata não de educar alunos, mas de educar quem é paciente de uma 

pedagogia terapêutica (GIL, 2005). 

No Brasil, as políticas públicas educacionais sempre dedicaram espaço à 

educação especial, ou seja, como um caso particular do ensino regular. A evolução 

dos serviços de educação especial brasileira caminhou de uma fase inicial, 

eminentemente assistencial, visando apenas ao bem-estar da pessoa com deficiência 

para uma segunda, em que foram priorizados os aspectos médicos e psicológicos Em 

seguida, chegou às instituições de educação escolar e, depois, à integração da 

educação especial no sistema geral de ensino. Hoje, finalmente, choca-se com a 

proposta de inclusão total e incondicional desses alunos nas salas de aula do ensino 

regular (MANTOAN, 2006). 

 

Apesar, entretanto, da educação especial, a inclusão escolar avançou 
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ante um amplo leque de experiências vivenciadas que aplicaram os fundamentos 

inclusivos na escola pública e privada (CARVALHO, 2004). 

Mas, quando se buscam experiências de inclusão na educação 

profissional e tecnológica brasileira, nada se compara ao programa inédito instituído 

pelo Ministério da Educação, denominado de TEC NEP, que é a sigla do Programa 

de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais, que também é chamado de Educação 

para a Convivência. 

 

1.2 OBJETIVO E METODOLOGIA 

 

O Programa TEC NEP é aqui analisado enquanto uma ação 

governamental que propõe atender a demanda dos alunos com necessidades 

educacionais especiais na rede de ensino regular federal, delimitando essa análise no 

âmbito da unidade Recife do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Pernambuco (CEFET-PE), que implantou no ano de 2005 esse programa e suas 

respectivas ações. 

O analisar o programa TEC NEP passou sobre: seus aspectos das ações 

e resultados desejados, em consonância com o consignado nos documentos 

internacionais referentes à inclusão das pessoas com necessidades educacionais 

especiais, em particular no ambiente do ensino regular; seus aspectos das ações e 

resultados desejados, considerando os direitos assegurados na vasta legislação 

nacional em defesa das pessoas com necessidades educacionais especiais, em 

particular no âmbito do ensino regular técnico e tecnológico; seus aspectos na 

perspectiva dos atores neles envolvidos, considerando os docentes, os discentes 

(sem deficiência e com deficiência), os gestores em seus diversos níveis e as 

entidades representativas das pessoas com necessidades educacionais especiais, 

buscando medir variáveis quanto a sua aceitação e rejeição; e, por fim, quanto aos 
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seus efeitos enquanto promotor de ações que determinam o desenvolvimento da 

qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. 

A proposta metodológica de estudo para o desenvolvimento deste 

trabalho consistiu, quanto aos fins, numa pesquisa exploratória (SERRA NEGRA, 

2004), pois a área objeto da pesquisa, as políticas públicas inclusivas, possuem 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Quanto aos meios, a pesquisa foi 

de campo (SERRA NEGRA, 2004), pois ocorreu uma investigação local a partir de 

entrevistas e questionários, foi de investigação documental e bibliográfica (como 

fonte primária a servir de instrumental analítico) e estudo de caso (circunscrita a 

unidade Recife do CEFET-PE). 

Quanto ao universo da pesquisa, tendo em vista que a dinâmica do 

Programa TEC NEP se organiza em rede temática não piramidal, porém centralizada 

em Brasília, considera-se que o eixo principal da estratégia de governança do 

programa são as diretrizes nacionais fixadas pelo Ministério da Educação / Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (MEC / SETEC), por isso, o universo foi o que 

é observado quanto a essas diretrizes nacionais, mas no contexto educacional do 

CEFET-PE. Logo, houve um macro universo da pesquisa, ditada pelas diretrizes 

nacionais, e, conseqüentemente, um micro universo (que foi o lócus dessa pesquisa), 

que foi a realidade no âmbito da unidade Recife do CEFET-PE (VERGARA, 2006). 

 

1.3 DA ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O estudo é apresentado em quatro tópicos; Inicialmente é analisado o 

cenário das políticas públicas inclusivas no mundo e no Brasil (Capítulo 2), em 

seguida apresentam-se as diretrizes e os resultados do programa TEC NEP (Capítulo 

3), bem como o programa TEC NEP é analisado na perspectiva dos stakeholders 

(Capítulo 4), e, por fim, são propostas melhorias ao programa TEC NEP (Capítulo 5). 
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Enfim, ante todo esse estudo, é importante frisar que a maior 

conclusão obtida foi identificar que a falha, a falta, não se situam nas pessoas com 

necessidades especiais, mas sim em seu relacionamento com a sociedade em que 

vive. Em verdade, ressalve-se, do relacionamento dessa sociedade para com a 

pessoa dita diferente, na medida em que essa diferença deva ser reconhecida e 

respeitada, uma vez que é a essência da individualidade humana, pois nunca uma 

pessoa será igual à outra pessoa. 
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2 - UMA ANÁLISE DO CENÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS, 

NO MUNDO E NO BRASIL. 

 

 

2.1 O MOVIMENTO PELA INCLUSÃO É O MOVIMENTO POR UMA 

SOCIEDADE PARA TODOS. 

 

Contrariando o vigente padrão de sociedade excludente, as políticas 

públicas inclusivas vêm buscando consolidar outro modelo de sociedade que nasceu 

como resultado da evolução da forma de ver o outro diferente. Ver o outro diferente, 

na concepção inclusiva, indica que a sociedade mude e se adapte para acolher todas 

as pessoas, incluindo aquelas ditas com necessidades especiais1. É promovendo a 

igualdade e respeitando as diferenças em que reside o fundamento da sociedade 

inclusiva (SASSAKI, 2005). 

O movimento chamado de Inclusão é o responsável por essa mudança 

de postura diante da diferença, defendendo que é a sociedade que cria e mantém 

barreiras que limitam ou impedem a atuação das pessoas com necessidades 

especiais em todos os âmbitos sociais, tolhendo-lhes a autonomia e, 

conseqüentemente, relegando-as a uma condição desfavorável e excludente. O 

padrão de sociedade inclusiva busca o aprimoramento na forma de ver o outro 

diferente, agindo na dimensão da estrutura social, atingindo padrões antes tão 

rigidamente defensores da homogeneização impostos pela sociedade para as mais 

diversas instâncias do convívio humano, seja o trabalho, o transporte, o lazer, e, 

principalmente, a educação; enfim, em todas as áreas e em todos os níveis 

(SASSAKI, 2005). 

                                                
1
 A escolha por “pessoas com necessidades especiais”, ao invés de “pessoas com deficiência”, deve-se 

por ser o primeiro termo mais amplo, como também por evitar a referência à palavra “deficiente” ou 
“deficiência”, supostamente desagradável ou pejorativa (SASSAKI, 2005). 
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Ante o paradigma de uma sociedade inclusiva, o princípio básico é que 

a falha, a falta, não se situam no indivíduo, mas em seu relacionamento com a 

sociedade, ou melhor, dessa sociedade para com o indivíduo. Para haver inclusão 

deve a diferença ser reconhecida e respeitada, uma vez que é a essência da 

individualidade humana, ou seja, uma pessoa não é nunca igual à outra pessoa no 

que tange as suas especificidades enquanto indivíduo (RAFAEL DE GÓES, 2004). 

O processo de inclusão vem sendo aplicado em cada sistema social. 

Assim, existe a inclusão na educação, no lazer, no transporte, etc. Quando isso 

acontecer, podemos falar em educação inclusiva, no lazer inclusivo, no transporte 

inclusivo, e assim por diante. Uma forma de referência consiste em dizermos, por 

exemplo, educação para todos, lazer para todos, transporte para todos (SASSAKI, 

2005). 

Dessa maneira, ante alguns séculos de exclusão, vem a Teoria da 

Inclusão enquanto corrente de pensamento antiexclusão, propor como fundamento o 

respeito à dignidade e à diversidade humana (FÁBIO ARANHA, 2006). 

Melhor explica Miguel Lopes Melero, em seu artigo: A Educação 

Intercultural: A Diferença como Valor, sobre o discurso da diversidade frente ao 

discurso da deficiência: 

 

a) que sejam o respeito, a tolerância e a liberdade de pensamento os 

princípios que nos permitam construir a cultura da diversidade frente à cultura 

da deficiência. Explico-me: penso que deve ser a racionalidade a que torne a 

própria razão mais razoável quando se fala na cultura da diversidade, 

simplesmente por que não se entende bem o que significa e o que exige essa 

nova cultura. Quando falamos em racionalidade, referimo-nos a ter um 

“pensamento claro” que melhore a nossa compreensão sobre a cultura da 

diversidade. Estamos no caminho de projetar outro modo de ser pessoa. b) 

Quando falo de diversidade, não me refiro às pessoas socialmente 

reconhecidas como deficientes, mas o faço a partir de um pensamento amplo 

que inclui o gênero, a enfermidade, a deficiência, a raça...; ou seja, aos 
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coletivos e culturas minoritários que durante tanto tempo vêm tendo que 

suportar os critérios das culturas majoritárias. Não podemos esquecer, como 

eu já disse, que o conhecimento, a informação e a tomada de decisões nos 

vêm imposta pela classe dominante. c) Nesse sentido, desejo esclarecer o que 

entendo por diversidade, o que entendo por diferença e o que entendo por 

desigualdade. A diversidade faz referência à identificação da pessoa, porque 

cada um é como é e não como gostaríamos que fosse (identidade). Esse 

reconhecimento é precisamente o que configura a dignidade humana e é algo 

evidente e, portanto, objetivo. A diferença é a valoração (subjetiva, portanto) 

da diversidade e é exatamente nessa valoração em que se encontram as 

várias manifestações, sejam de rejeição (antipatia, xenofobia, racismo, 

intolerância...) ou de compreensão (simpatia, xenofilia, tolerância...). É a 

consideração da diversidade como valor. Não é somente o paradigma da 

igualdade, mas sim o paradigma da liberdade. E a desigualdade é o 

estabelecer a hierarquia entre as pessoas por critérios de poder social, 

econômico, político, étnico, ou por qualquer outra razão. Ou seja, é 

precisamente o contrário da igualdade (MELERO, 2002). 

 

2.2 UMA SÍNTESE DOS PRINCÍPIOS INCLUSIVOS 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), através de sua Resolução 

aprovada em 06 de dezembro de 2006, denominada de Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, o mais recente documento internacional sobre essa 

temática, propugna os seguintes princípios inclusivos em seu artigo de número 3: 

 

a. O respeito pela dignidade inerente, independência da pessoa, inclusive a 

liberdade de fazer as próprias escolhas, e autonomia individual.  

b. A não-discriminação; 

c. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
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d. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 

como parte da diversidade humana e da humanidade; 

e. A igualdade de oportunidades; 

f. A acessibilidade; 

g. A igualdade entre o homem e a mulher; e 

h. O respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças com 

deficiência e respeito pelo seu direito a preservar sua identidade. 

 

A preocupação com uma síntese dos princípios inclusivos é 

verdadeiramente recente, porém, os estudos sobre as pessoas com necessidades 

especiais, em qualquer uma de suas apresentações, evidentemente, não é tema 

novo. Isso pode ser constatado através das diversas publicações internacionais, as 

quais as primeiras datam por volta de 50 (cinquenta) anos atrás. Cito, por exemplo, 

alguns a seguir por conta da sua relevância: 

 

- Convenção nº. 111 da OIT – Convenção Concernente a Discriminação em 

Matéria de Emprego e Profissão (1958); 

- Convenção Relativa à Luta Contra as Discriminações na Esfera do 

Ensino – UNICEF (1960); 

- Declaração de Direitos do Deficiente Mental - ONU (1971); 

- Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes - Resolução aprovada 

pela Assembléia Geral da ONU (1975); 

- Declaração de Sundberg2 - Conferência Mundial sobre Ações e 

Estratégias para Educação, Prevenção e Integração (1981); 

- Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência – ONU 

(1982), 

                                                
2 Esta Declaração recebeu seu nome em memória de Nils-Ivar Sundberg, responsável pelo Programa 
da Unesco para Educação Especial, no período de 1968 a 1981. 
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- Declaração de Cave Hill - Organização Mundial de Pessoas com 

Deficiência / Disabled Peoples’ International - DPI (1983); 

- Recomendação nº. 118 da OIT – Recomendação sobre a Reabilitação 

Profissional e o Emprego de Pessoas Portadoras de Deficiência (1983); 

- Resolução nº. 45/91 da ONU – Uma Sociedade para Todos (1990); 

- Declaração de Jomtien – Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem (1990); 

- Resolução nº. 48/96 da ONU - Normas sobre a Equiparação de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência (1993); 

- Declaração de Manágua - Seminário Internacional: Rumo a um Novo 

Modelo para o Desenvolvimento de Políticas Sociais para Crianças e Jovens 

com Deficiência e Suas Famílias (1993); 

- Declaração de Salamanca – Princípios, Política e Prática em Educação 

Especial da ONU (1994); 

- Declaração de Princípios sobre a Tolerância – UNESCO (1995); 

- Convenção da Guatemala - Convenção interamericana para a eliminação 

de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência da 

OEA (1999); 

- Carta para o 3º Milênio - Assembléia Governativa da Rehabilitation 

International (1999); 

- Declaração de Washington - Encontro Perspectivas Globais em Vida 

Independente para o Próximo Milênio (1999); 

- Declaração de Dakar – Cúpula Mundial de Educação para Todos da 

UNESCO (2000); 

- Declaração de Montreal – Congresso Internacional Sociedade Inclusiva 

(2001): 
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- Declaração de Caracas - Conferência da Rede Ibero-Americana de 

Organizações Não-Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas 

Famílias (2002); 

- Declaração de Madrid - Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência 

(2002); 

- Declaração de Sapporo - Organização Mundial de Pessoas com 

Deficiência / Disabled Peoples’ International - DPI (2002); 

- Declaração de Pequim - Organização Mundial de Pessoas com 

Deficiência / Disabled Peoples’ International - DPI (2003). 

 

2.3 OS PRINCÍPIOS INCLUSIVOS CONSOLIDADOS NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

Em nosso país apontaram também mudanças em nossa sociedade face 

os paradigmas inclusivos surgidos no cenário mundial. É o caso da vigente 

Constituição Federal de 1988 que já concretizou em nosso ordenamento jurídico 

alguns fundamentos inclusivos importantes. A Carta Magna elegeu como 

fundamentos da república a Cidadania e a Dignidade da Pessoa Humana, art. 1º, inc. 

II e III, e, como um dos seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, art. 3º, inc. IV (CF, 1988). Garante, ainda, expressamente, o direito à 

Igualdade, art. 5º, e trata, nos artigos 205 e seguintes, do direito de todos à 

educação. Esse direito deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, art. 205. No âmbito 

do direito à educação, elege como um dos princípios a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola, art. 206, inc. I, acrescentando que o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais 
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elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um, art. 208, V. 

Logo, o fixado em nossa Constituição Federal de 1988, garante a todos 

o direito à educação e ao acesso à escola. Toda escola, assim reconhecida pelos 

órgãos oficiais como tal, deve atender aos princípios constitucionais, não podendo 

excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade, deficiência 

ou ausência dela. 

 

2.4 O BRASIL E AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Os bons ventos da inclusão já sopram em nosso país ditando uma 

realidade que começa a ser mais bem conhecida. É o que podemos observar com os 

estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no ano de 2004, em parceria 

com a Fundação Banco do Brasil que revelam que em nosso país cerca de 21,6% da 

população com necessidades especiais nunca foi a uma escola. O trabalho foi 

desenvolvido pelo chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas 

(FGV), Marcelo Neri. Ele tomou por base os números do Censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) de 2000, e os cruzou com outros colhidos em 

ministérios da área social. 

Afirma o supracitado pesquisador que: 

 

 (...) Em um país marcado por contrastes e desigualdades, como o Brasil, ter 

algum tipo de deficiência significa estar mais longe de receber um 

atendimento de saúde de qualidade, de educação de bom nível e de 

oportunidades de trabalho. Sem meias palavras, significa estar a um passo da 

exclusão social. Esta é uma das conclusões possíveis depois de se ler a 

pesquisa Diversidade - Retratos da Deficiência no Brasil (NERI, 2003). 
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Ainda de acordo com o estudo de Neri, existem no Brasil cerca de 24,5 

milhões de pessoas com deficiência física ou mental – ou que afirmam ter a 

percepção de possuírem incapacidades. Esta segunda categoria é a principal 

responsável pela grande diferença registrada de pessoas com deficiência nos censos 

de 1991 – 1,15% da população do país – e agora, em que este percentual sobe para 

14,5% da população (MARCELO NERI, Diversidade - Retratos da Deficiência no 

Brasil, Fundação Getúlio Vargas, 2003). 

O universo de pessoas com deficiência no Brasil de acordo com o 

Censo Demográfico do IBGE de 2000 faz uso do modelo médico para identificar 

quem é quem, distribuindo da seguinte forma por faixa de idade: 

 

Figura 1 – Quadro Censo Demográfico IBGE 2000 / População por tipo de deficiência no Brasil 

 

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio e os grupos de idade - Brasil 

População residente 

Tipo de deficiência 

Deficiência física                                                               

Situação do 
domicílio e 
grupos de 

idade 

Total 
(1) (2)                                                                   

Pelo menos 
uma das 

deficiências 
enumerada

s                                       

Deficiência 
mental 

permanente                                                    

Tetraplegia, 
paraplegia 

ou 
hemiplegia 
permanente                                 

Falta de 
membro ou 

de parte 
dele 
(3) 

                                          

Incapaz, 
com 

alguma ou 
grande 

dificuldade 
permanente 
de enxergar                 

Incapaz, 
com 

alguma ou 
grande 

dificuldade 
permanente 

de ouvir                    

Incapaz, 
com 

alguma ou 
grande 

dificuldade 
permanente 

de 
caminhar 
ou subir 
escadas                                                                                

Nenhuma 
destas 

deficiências 
(4)                                                 

Total  169 872 856  24 600 256  2 844 937   937 463   478 597  16 644 842  5 735 099  7 939 784  143 726 947 

0 a 4 anos  16 386 239   370 530   104 048   24 907   10 620   93 792   49 139   181 807  15 792 303 

5 a 9 anos  16 576 259   707 763   159 970   34 425   14 318   393 030   156 227   114 257  15 675 685 

10 a14 anos  17 353 683  1 083 039   218 007   39 642   17 882   686 833   201 222   142 008  16 102 810 

15 a 19 anos  17 949 289  1 165 779   229 587   40 492   23 959   743 166   188 000   160 687  16 618 729 

15 a 17 anos  10 727 038   689 272   135 855   24 350   13 740   440 565   112 872   93 935  9 939 739 

18 e 19 anos  7 222 250   476 507   93 732   16 143   10 220   302 601   75 128   66 752  6 678 991 

20 a 24 anos  16 142 935  1 206 253   227 455   49 315   29 224   743 414   201 756   195 564  14 789 129 

25 a 29 anos  13 847 499  1 233 151   208 913   51 366   32 344   743 321   222 931   226 409  12 491 087 

30 a 34 anos  13 029 101  1 363 274   213 490   52 913   36 816   813 124   256 192   288 647  11 556 648 

35 a 39 anos  12 260 820  1 586 340   214 890   57 148   40 042   984 867   286 807   379 043  10 577 134 

40 a 44 anos  10 547 259  2 123 044   203 955   56 201   41 374  1 553 296   345 175   480 063  8 342 409 

45 a 49 anos  8 726 153  2 370 108   180 249   55 525   40 978  1 846 964   387 466   581 568  6 293 508 

50 a 54 anos  7 053 133  2 221 532   166 541   59 323   39 068  1 682 362   424 520   680 617  4 781 848 

55 a 59 anos  5 461 499  1 952 232   144 520   62 228   35 411  1 425 013   437 516   717 573  3 471 605 

60 a 64 anos  4 611 961  1 854 182   135 376   68 823   32 440  1 299 877   489 901   789 394  2 727 219 

65 a 69 anos  3 579 637  1 616 649   114 934   66 401   27 299  1 109 557   494 136   766 362  1 940 513 

70 a 74 anos  2 774 530  1 430 326   105 128   65 837   23 805   965 886   512 094   748 756  1 328 270 

75 a 79 anos  1 785 253  1 059 138   87 371   58 889   16 166   710 675   438 863   615 989   716 629 

80 anos ou 
mais 

1 787 607 1 256 917 130 503 94 028 16 852 849 665 643 154 871 040 521 420 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas 
deficiências. (3) Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Observa-se com o Censo do IBGE 2000 uma alta incidência no Brasil de 

pessoas com alguma dificuldade grande e permanente de enxergar (16,6 milhões), 

bem como uma alta incidência de pessoas com alguma dificuldade permanente de 

caminhar ou subir escadas (7,9 milhões) e de ouvir (5,7 milhões). 

No caso do estado de Pernambuco, o Censo do IBGE 2000 revelou que 

existem cerca de 1,3 milhões de pessoas com necessidades especiais, conforme 

aponta a seguinte distribuição dos dados: 

Figura 2 – Quadro Censo Demográfico IBGE 2000 / População por tipo de deficiência em 

Pernambuco 

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio e os grupos de idade - Brasil 

População residente 

Tipo de deficiência 

Deficiência física                                                               

Situação do 
domicílio e 
grupos de 

idade 

Total 
(1) (2)                                                                   

Pelo menos 
uma das 

deficiências 
enumerada

s                                       

Deficiência 
mental 

permanente                                                    

Tetraplegia, 
paraplegia 

ou 
hemiplegia 
permanente                                 

Falta de 
membro ou 

de parte 
dele 
(3) 

                                          

Incapaz, 
com 

alguma ou 
grande 

dificuldade 
permanente 
de enxergar                 

Incapaz, 
com 

alguma ou 
grande 

dificuldade 
permanente 

de ouvir                    

Incapaz, 
com 

alguma ou 
grande 

dificuldade 
permanente 

de 
caminhar 
ou subir 
escadas                                                                                

Nenhuma 
destas 

deficiências 
(4)                                                 

Total  169 872 856  24 600 256  2 844 937   937 463   478 597  16 644 842  5 735 099  7 939 784  143 726 947 

0 a 4 anos  16 386 239   370 530   104 048   24 907   10 620   93 792   49 139   181 807  15 792 303 

5 a 9 anos  16 576 259   707 763   159 970   34 425   14 318   393 030   156 227   114 257  15 675 685 

10 a14 anos  17 353 683  1 083 039   218 007   39 642   17 882   686 833   201 222   142 008  16 102 810 

15 a 19 anos  17 949 289  1 165 779   229 587   40 492   23 959   743 166   188 000   160 687  16 618 729 

15 a 17 anos  10 727 038   689 272   135 855   24 350   13 740   440 565   112 872   93 935  9 939 739 

18 e 19 anos  7 222 250   476 507   93 732   16 143   10 220   302 601   75 128   66 752  6 678 991 

20 a 24 anos  16 142 935  1 206 253   227 455   49 315   29 224   743 414   201 756   195 564  14 789 129 

25 a 29 anos  13 847 499  1 233 151   208 913   51 366   32 344   743 321   222 931   226 409  12 491 087 

30 a 34 anos  13 029 101  1 363 274   213 490   52 913   36 816   813 124   256 192   288 647  11 556 648 

35 a 39 anos  12 260 820  1 586 340   214 890   57 148   40 042   984 867   286 807   379 043  10 577 134 

40 a 44 anos  10 547 259  2 123 044   203 955   56 201   41 374  1 553 296   345 175   480 063  8 342 409 

45 a 49 anos  8 726 153  2 370 108   180 249   55 525   40 978  1 846 964   387 466   581 568  6 293 508 

50 a 54 anos  7 053 133  2 221 532   166 541   59 323   39 068  1 682 362   424 520   680 617  4 781 848 

55 a 59 anos  5 461 499  1 952 232   144 520   62 228   35 411  1 425 013   437 516   717 573  3 471 605 

60 a 64 anos  4 611 961  1 854 182   135 376   68 823   32 440  1 299 877   489 901   789 394  2 727 219 

65 a 69 anos  3 579 637  1 616 649   114 934   66 401   27 299  1 109 557   494 136   766 362  1 940 513 

70 a 74 anos  2 774 530  1 430 326   105 128   65 837   23 805   965 886   512 094   748 756  1 328 270 

75 a 79 anos  1 785 253  1 059 138   87 371   58 889   16 166   710 675   438 863   615 989   716 629 

80 anos ou 
mais 

1 787 607 1 256 917 130 503 94 028 16 852 849 665 643 154 871 040 521 420 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas 
deficiências. (3) Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 

 

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio e os grupos de idade - Pernambuco                                                             

População residente                                                              

Tipo de deficiência                                                              

Deficiência física                                                               Situação do 
domicílio 

e 
grupos de 

idade 

Total 
(1) (2)                                                                   

Pelo menos 
uma das 

deficiências 
enumeradas                                       

Deficiência 
mental 

permanente                                                    

Tetraplegia, 
paraplegia 

ou 
hemiplegia 
permanente                                 

Falta de 
membro 

ou de 
parte dele 

(3) 
                                          

Incapaz, 
com alguma 
ou grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                 

Incapaz, 
com alguma 
ou grande 
dificuldade 
permanente 

de ouvir                    

Incapaz, 
com alguma 
ou grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 

ou subir 
escadas                                                                                

Nenhuma 
destas 

deficiências 
(4)                                                 

Total  7 929 154  1 379 704   152 715   49 436   21 644   964 264   328 951   464 248  6 482 524 

  0 a 4 anos   798 108   20 446   4 911   1 238    574   6 465   3 478   9 046   767 604 

  5 a 9 anos   804 995   45 971   8 451   1 711    603   27 872   10 228   6 858   749 617 

10 a 14 anos   866 083   73 029   13 057   2 099    830   48 907   13 787   9 034   785 294 

15 a 19 anos   881 071   74 771   13 030   1 876   1 082   49 893   12 795   9 913   798 971 

   15 a 17 anos   531 270   44 634   7 667   1 216    601   29 689   8 067   5 909   481 993 

   18 e 19 anos   349 801   30 137   5 363    661    481   20 204   4 728   4 004   316 978 

20 a 24 anos   770 238   72 947   12 792   2 894   1 375   45 677   13 075   13 115   690 975 

25 a 29 anos   643 279   75 138   12 745   3 056   1 249   46 081   13 878   15 026   562 992 

30 a 34 anos   578 873   78 947   11 343   2 711   1 708   49 541   14 741   18 367   495 497 

35 a 39 anos   523 334   90 966   11 652   2 753   1 687   60 606   15 853   23 324   428 756 

40 a 44 anos   432 718   113 596   10 022   2 488   1 686   87 434   17 743   27 273   316 050 

45 a 49 anos   362 030   119 166   9 050   2 471   1 545   94 258   20 835   32 403   240 363 

50 a 54 anos   314 568   117 221   9 084   3 107   1 810   88 830   23 965   39 896   195 263 

55 a 59 anos   247 412   101 943   7 302   3 028   1 427   75 229   24 036   41 255   144 005 

60 a 64 anos   219 776   100 947   7 110   3 633   1 529   72 749   27 770   45 788   117 336 

65 a 69 anos   163 634   83 915   5 225   3 321   1 340   60 549   25 930   41 774   78 753 

70 a 74 anos   134 027   78 564   5 181   3 811   1 278   55 718   28 329   43 468   54 927 

75 a 79 anos   90 875   58 801   4 287   3 388    783   41 766   24 897   35 037   31 680 
80 anos ou 
mais   98 133   73 332   7 474   5 850   1 139   52 692   37 614   52 672   24 442 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas 
deficiências. (3) Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Comparando com os dados nacionais, observa-se em Pernambuco com 

o Censo do IBGE 2000 uma alta incidência de pessoas com alguma dificuldade 

grande e permanente de enxergar (964 mil), bem como uma alta incidência de 

pessoas com alguma dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas (464 mil) 

e de ouvir (328 mil). 

Ainda na pesquisa Diversidade - Retratos da Deficiência no Brasil 

levanta também que o Brasil possui cerca de 26 milhões de trabalhadores formais 

ativos, isto é, pessoas que trabalham com carteira registrada. Destes, 537.000 

apresentam algum tipo de deficiência – 2,05% da população deficiente. Se 

atentarmos para o dado revelado pelo IBGE já apontado anteriormente, de que cerca 

de 14,5% da população brasileira é possuidora de algum tipo de deficiência, vamos 

perceber que os postos de trabalho formal ocupados por trabalhadores com 

deficiência (cerca de 537 mil) é em muito desproporcional à estimativa da população 

brasileira com deficiência, que é de 26 milhões (NERI, 2003). 

Ante os dados acima se pode dizer que há um imenso abismo na 

relação entre trabalho e pessoas com necessidades especiais no país. O padrão 

dominante é o da exclusão da grande maioria da massa de trabalhadores com 

deficiência. Dentre os trabalhadores que conseguem contratação, a maioria ocupa 

postos ditos como exclusivos a estes, isto é, simplesmente são segregados a 

exercerem funções de baixa qualificação e com reduzida remuneração. Uma rápida 

leitura das vagas de emprego oferecidas pelas empresas de recrutamento de pessoal 

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio e os grupos de idade - Pernambuco                                                             

População residente                                                              

Tipo de deficiência                                                              

Deficiência física                                                               Situação do 
domicílio 

e 
grupos de 

idade 

Total 
(1) (2)                                                                   

Pelo menos 
uma das 

deficiências 
enumeradas                                       

Deficiência 
mental 

permanente                                                    

Tetraplegia, 
paraplegia 

ou 
hemiplegia 
permanente                                 

Falta de 
membro 

ou de 
parte dele 

(3) 
                                          

Incapaz, 
com alguma 
ou grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                 

Incapaz, 
com alguma 
ou grande 
dificuldade 
permanente 

de ouvir                    

Incapaz, 
com alguma 
ou grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 

ou subir 
escadas                                                                                

Nenhuma 
destas 

deficiências 
(4)                                                 

Total  7 929 154  1 379 704   152 715   49 436   21 644   964 264   328 951   464 248  6 482 524 

  0 a 4 anos   798 108   20 446   4 911   1 238    574   6 465   3 478   9 046   767 604 

  5 a 9 anos   804 995   45 971   8 451   1 711    603   27 872   10 228   6 858   749 617 

10 a 14 anos   866 083   73 029   13 057   2 099    830   48 907   13 787   9 034   785 294 

15 a 19 anos   881 071   74 771   13 030   1 876   1 082   49 893   12 795   9 913   798 971 

   15 a 17 anos   531 270   44 634   7 667   1 216    601   29 689   8 067   5 909   481 993 

   18 e 19 anos   349 801   30 137   5 363    661    481   20 204   4 728   4 004   316 978 

20 a 24 anos   770 238   72 947   12 792   2 894   1 375   45 677   13 075   13 115   690 975 

25 a 29 anos   643 279   75 138   12 745   3 056   1 249   46 081   13 878   15 026   562 992 

30 a 34 anos   578 873   78 947   11 343   2 711   1 708   49 541   14 741   18 367   495 497 

35 a 39 anos   523 334   90 966   11 652   2 753   1 687   60 606   15 853   23 324   428 756 

40 a 44 anos   432 718   113 596   10 022   2 488   1 686   87 434   17 743   27 273   316 050 

45 a 49 anos   362 030   119 166   9 050   2 471   1 545   94 258   20 835   32 403   240 363 

50 a 54 anos   314 568   117 221   9 084   3 107   1 810   88 830   23 965   39 896   195 263 

55 a 59 anos   247 412   101 943   7 302   3 028   1 427   75 229   24 036   41 255   144 005 

60 a 64 anos   219 776   100 947   7 110   3 633   1 529   72 749   27 770   45 788   117 336 

65 a 69 anos   163 634   83 915   5 225   3 321   1 340   60 549   25 930   41 774   78 753 

70 a 74 anos   134 027   78 564   5 181   3 811   1 278   55 718   28 329   43 468   54 927 

75 a 79 anos   90 875   58 801   4 287   3 388    783   41 766   24 897   35 037   31 680 
80 anos ou 
mais   98 133   73 332   7 474   5 850   1 139   52 692   37 614   52 672   24 442 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas 
deficiências. (3) Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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confirma que quando há o interesse de contratar pessoas com necessidades 

especiais estas a oferecem claramente com uma chamada no mínimo impertinente 

quando diz vagas para deficientes. 

 

2.5 O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS SOCIAIS ESPECÍFICAS DAS PESSOAS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Os dados censitários anteriormente apresentados convergem, enfim, 

para mostrar que de cada 100 brasileiros, no mínimo 14 possuem alguma limitação 

física ou sensorial. É, portanto, inquestionável que essa parcela significativa de 

brasileiros constitui um conjunto de cidadãos com demandas sociais específicas a 

serem atendidas. Mas quais seriam essas específicas demandas? Segundo a escritora 

e jornalista Cláudia Wernek3 em entrevista ao portal da ONG Gife4 assinala: 

 

 (...) o caminho é sempre garantir o atendimento às necessidades específicas 

de grupos em situação de vulnerabilidade no âmbito das ações, projetos, 

programas e políticas gerais. Lembrar das necessidades específicas de 

pessoas com deficiência apenas quando elas são foco de projetos especiais 

não é mais compatível com as convenções internacionais que tratam de ética, 

direitos humanos e fundamentais, com a visão de sustentabilidade do planeta. 

(...) Sobre as especificidades que devem ser consideradas para a inclusão de 

pessoas com deficiência, elas são inúmeras, e o gestor de um programa deve 

entender que essas pessoas provavelmente farão parte dele, sim. Não é 

questão de sorte ou azar, nem pode ser surpresa. Projetos em comunidades 

pobres que não atendem à grande quantidade de pessoas com deficiência 

                                                
3 Cláudia Werneck, jornalista e escritora, é autora de mais de dez livros sobre inclusão, entre eles 
Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva (WVA Editora), o primeiro livro lançado 
no Brasil sobre o conceito de sociedade inclusiva da ONU. 
4 O GIFE é a primeira associação da América do Sul a reunir empresas, institutos e fundações de 
origem privada ou instituídos que praticam investimento social privado - repasse de recursos privados 
para fins públicos por meio de projetos sociais, culturais e ambientais, de forma planejada, 
monitorada e sistemática. 
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estão, mesmo sem perceber, impedindo o seu acesso ao projeto, o que 

caracteriza discriminação pela legislação brasileira, por mais antipática que 

seja essa minha frase (WERNECK, www.gife.org.br, acesso em 13 de abril de 

2007, às 10h26min). 

 

Cláudia Werneck, portanto, afirma que o ideal para atender à específica 

demanda social das pessoas com necessidades especiais não passa por ter projetos 

especiais, e sim, incorporar que essas pessoas estão presentes em nossa sociedade 

(em todas as faixas de idade, sexo, condição econômica e localidade) e que a 

consciência da diversidade humana é um valor, e não um problema extra para as 

políticas públicas (WERNECK, 2007). 

Logo, na afirmação de Werneck, não há como construir projetos e criar 

tecnologias sociais sem ter clareza do quanto impomos às pessoas com necessidades 

especiais um significativo ciclo de invisibilidade, caracterizado por sistemática 

violação de direitos humanos e fundamentais. Ilustra Cláudia Werneck, a pessoa 

pobre e com deficiência é invisível tanto para seus vizinhos, na maioria das vezes 

igualmente pobres, quanto por muitos especialistas em políticas públicas que atuam 

na área de desenvolvimento (WERNECK, 2007). 

Portanto, atender à demanda das comunidades pobres é pouco para 

projetos que se dispõem a atuar sob o enfoque de desenvolvimento inclusivo. O 

desafio é encontrar soluções únicas que ratifiquem a diversidade e combatam as 

desigualdades sociais. Pobreza e deficiência devem ser enfrentadas conjuntamente, e 

isso não significa perder o foco do projeto, o que é importantíssimo reforçar 

(CLÁUDIA WERNECK, www.gife.org.br, acesso em 13 de abril de 2007, às 

10h26min). 

 

2.6 O BRASIL E AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA 

EDUCAÇÃO 
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De acordo com o INEP / MEC, conforme o publicado em seu portal na 

Internet (www.mec.gov.br, acesso em 14 de maio de 2007, às 11h20min), divulga-

se a seguinte evolução das matrículas de alunos com necessidades especiais: 

 

Figura 3 – Tabela da evolução das matriculas de alunos com necessidades educacionais especiais por 

tipo de deficiência na rede pública de ensino 

ANO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total Brasil 201.142 334.507 337.326 374.129 300.520 323.399 337.897 500.375 

Deficiência Visual 8.081 13.875 15.473 18.629 8.019 8.570 9.622 20.521 

Deficiência Auditiva 30.578 43.241 42.584 47.810 35.545 36.055 35.582 56.024 

Deficiência Física 7.921 13.135 16.463 17.333 10.764 12.182 11.817 24.658 

Deficiência Mental 121.021 189.370 181.377 197.996 178.005 189.499 199.502 251.506 

Deficiência Múltipla 23.522 47.481 42.582 46.745 41.726 47.086 50.484 62.283 

Condutas Típicas 9.529 25.681 8.994 9.223 7.739 9.190 9.744 16.858 

Superdotação 490  1.724 1.187 1.228 454 692 625 1.675 

Outras -  -  28.666 35.165 18.268 20.125 20.521 66.850 

Fonte: MEC / INEP. 

 

Por outro lado, o MEC ainda complementa: 
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(...) percebe-se que o debate constante, a divulgação de experiências bem-

sucedidas e a conscientização crescente sobre o que dizem as leis têm 

refletido positivamente nas estatísticas educacionais. O número de matrículas 

dessas crianças em escolas e classes especiais5 caiu: passou de 87%, em 

1998, para 65,6%, em 2004. Todavia, sabe-se que, apesar do avanço, a 

grande maioria continua sem ter seus direitos garantidos (MEC, 2007). 

 

Hoje, é consenso no mundo todo que as políticas públicas inclusivas 

têm avançado em diversos setores da sociedade, em destaque propagando os 

conceitos inclusivos na área educacional. 

Considerando os conteúdos expressos em diversos documentos6, 

encontram-se as bases da inclusão na educação: 

 

(1) Universalidade = o direito à educação aplicam-se a todas as pessoas; 

(2) Responsabilidade = o Estado possui o dever de oferecer educação às 

pessoas; (3) Indivisibilidade = os direitos fundamentais da pessoa (entre 

eles a educação) são indivisíveis. Existe uma complementaridade dos direitos 

que não é hierárquica, e devem ser garantidos em sua totalidade pelo Estado; 

e a (4) Participação = como Cidadãos, todos os Seres Humanos têm o 

direito de estar envolvido no processo de decisão sobre seus direitos 

fundamentais (MALLIN, 2004). 

 

São esses pressupostos os pilares do que esses documentos 

denominam de uma Educação para todos (MANTOAN, 1997). 

                                                
5 Classes ou Escolas Especiais referem-se ao modelo de educação em que o aluno com necessidades 
educacionais especiais estuda em salas de aula exclusivas, na maioria das vezes com colegas de igual 
deficiência ou com outros tipos de deficiência, porém, jamais com colegas sem deficiência. 
6 Principalmente a Declaração de Salamanca. 
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Nasce, portanto, um novo paradigma que considera a diferença como 

algo inerente na relação entre as pessoas. Cada vez mais a diversidade é vista como 

algo natural e INCLUSÃO é o termo que se encontrou para definir uma sociedade 

que considera todos os seus membros como legítimos Cidadãos (MANTOAN, 1997). 

 

2.7 O DIREITO À EDUCAÇÃO ANTE AS DEMANDAS DAS PESSOAS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: EDUCAÇÃO ESPECIAL x 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Segundo Sassaki, a história da atenção educacional para as pessoas 

com necessidades especiais têm 05 (cinco) fases evolutivas: (1) exclusão7; (2) 

segregação institucional8; (3) integração9; e (4) inclusão10 (SASSAKI, 2005, p.123). 

Figura 4 – Quadro síntese das fases da atenção educacional às pessoas com deficiência 

 

Fonte: Síntese extraída da Introdução do Livro “Inclusão: Construindo Uma Sociedade Inclusiva”, de 

Romeu Kazumi Sassaki, 2005. 

                                                
7 Nenhuma atenção educacional era provida. A sociedade simplesmente ignorava, rejeitava, perseguia 
e explorava essas pessoas. 
8 Excluídas da sociedade e da família eram geralmente atendidas em instituições por motivos 
religiosos ou filantrópicos e tinham pouco ou nenhum controle sobre a qualidade da atenção recebida. 
9 Essa fase fez surgir as escolas especiais e as classes especiais. 
10 Essa fase questiona as escolas e salas especiais, e propõe a radical inclusão de pessoas com 
necessidades especiais no ensino regular em seus diversos níveis e modalidades. 
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Obviamente, não há precisão cronológica nessas fases, mas trazem 

uma excelente síntese de como ao longo do tempo foi dispensado o atendimento às 

pessoas com necessidades especiais na sociedade. 

No contexto dessas fases um destaque para as duas últimas, 

Integração e Inclusão, as quais sintetizam duas bases pedagógicas de como devem 

ser atendidos os alunos com necessidades educacionais especiais, e que sustentam 

duas linhas distintas de condutas (MANTOAN, 2006). 

No Brasil, à luz das leis organizadoras de nosso sistema educacional, 

observa-se uma convivência das duas fases, algumas vezes ditando incongruências. 

Mas, para melhor expor essa situação, cabe esclarecer inicialmente os fundamentos 

da Educação Integracionista (ou Educação Especial) e da Educação Inclusiva 

(LANCILLOTTI, 2003). 

No modelo da educação integracionista, ensina Mônica de Carvalho: 

 

(...) as classes especiais surgem sustentadas pelo argumento da necessidade 

de separação dos alunos normais e anormais, na pretensão da organização de 

salas de aula homogêneas, com a supervisão de organismos de inspeção 

sanitária, que incorporavam o discurso da ortopedia disciplinadora, construído 

de acordo com os preceitos da racionalidade e modernidade. 

(...) o setor privado expandiu-se, vindo a atender à população com 

comprometimentos menos severos, por meios dos serviços oferecidos em 

instituições especializadas assistenciais. Já o crescimento do atendimento pelo 

poder público ocorreu por meio de classes especiais ou salas de recursos, 

reservadas à população menos comprometida. 

(...) Portanto, podemos perceber que no Brasil a educação especial 

desenvolveu-se extremamente ligada às instituições privadas, que acabam por 

assumir um caráter supletivo do Estado, na prestação de serviços 
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educacionais, e uma forte influência da definição das políticas públicas 

(KASSAR, 1999). 

   

  A mesma Mônica de Carvalho Kassar expõe o que vem a ser a 

educação inclusiva: 

 

Hoje é proposta uma escola inclusiva, cujos serviços especiais devam ser 

oferecidos a todos os alunos que durante o processo educacional apresentem 

necessidades educacionais especiais (KASSAR, 1999). 

 

Portanto, enquanto a educação inclusiva se faz dentro do próprio 

sistema regular de ensino, a educação especial é um sistema paralelo ao 

sistema regular de ensino. Isso consta devidamente fixado na Resolução de 

nº. 02 do CNE, em seu art. 3º, que diz: 

 

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 

processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 

recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente 

para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 

modalidades da educação básica (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RESOLUÇÃO Nº. 02, de 11/09/2001). 

 

Nessa mesma resolução, é interessante ressaltar, que o CNE 

complementou no parágrafo único do mesmo art. 2º: 
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Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor 

responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e 

financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da 

educação inclusiva (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA, RESOLUÇÃO Nº. 02, de 11/09/2001). 

 

Portanto, INTEGRAÇÃO e INCLUSÃO formam duas correntes distintas 

de enfoque pedagógico e, conseqüentemente, de ações distintas para o atendimento 

às necessidades educacionais especiais dos alunos (RODRIGUES, 2006). 
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3 - O PROGRAMA TEC NEP: SUAS DIRETRIZES E SEUS RESULTADOS 

 

3.1 O PROGRAMA TEC NEP: UMA AÇÃO GOVERNAMENTAL INÉDITA DE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ÂMBITO DO ENSINO TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

PÚBLICO 

 

O Ministério da Educação do Brasil, por intermédio da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica – SETEC e da Secretaria de Educação Especial - 

SEESP iniciou no ano de 2001, o Programa TEC NEP – Educação, Tecnologia e 

Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

a partir da Rede Federal de Educação Tecnológica, que propõe constituir centros de 

referência para a implantação e expansão da oferta de educação profissional, acesso 

e permanência no trabalho das pessoas com necessidades educacionais especiais 

(MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO PROGRAMA TEC NEP, 2006, p.04). 

 

Figura 5 – Logomarca do Programa TEC NEP 

 

Fonte: MEC / SETEC 
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A ação está direcionada às Escolas Técnicas, Agrotécnicas Federais, 

Centros Federais de Educação Tecnológica e Escolas vinculadas às Universidades, 

mobilizando parcerias: famílias, sistemas de ensino, empresários e órgãos 

empregatícios com vistas a ampliar as condições de acesso, permanência e saída 

com sucesso de alunos com necessidades educacionais especiais em relação aos 

cursos de formação inicial e continuada, técnicos e tecnológicos, incluindo cursos que 

habilitem ou reabilitem esses alunos a atividades laborais que permitam acesso ao 

mundo produtivo e sua emancipação econômica. Os centros de referência deverão 

orientar e dar suporte às demais instituições - inclusive às escolas vinculadas a 

organizações não-governamentais - mediante oferta de cursos, formação de recursos 

humanos e apoio técnico (MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO PROGRAMA TEC NEP, 

2006). 

A idéia é ter sempre em vista a conciliação dos interesses e das 

potencialidades desses alunos com as demandas do mundo produtivo, na perspectiva 

de levá-los a um desempenho eficaz e produtivo, visando sua plena inclusão social e 

desenvolvimento de sua cidadania (MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO PROGRAMA TEC 

NEP, 2006). 

O cenário atual das escolas brasileiras ainda apresenta pensamentos e 

práticas que não consideram plenamente a dignidade da pessoa humana. Hoje, para 

muitas pessoas - particularmente para as que apresentam necessidades educacionais 

especiais - a igualdade de oportunidades na educação profissional e no acesso ao 

mundo produtivo, condição para que elas se tornem cidadãs, ainda não é uma 

realidade (PAULA, 2006). 

Para o Programa TEC NEP, entende-se primeiro que para transformar 

essa situação faz-se necessário ampliar a nossa compreensão sobre a Diversidade e 

perceber que ela diz respeito a todos. O passo seguinte - e a razão do Programa TEC 

NEP - é efetivar, conjuntamente, ações que conduzam ao respeito e valorização das 

diferenças na educação e no acesso ao trabalho (MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO 

PROGRAMA TEC NEP, 2006). 
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O quadro atual da profissionalização das pessoas com necessidades 

educacionais especiais no Brasil indica que ela ainda é bastante restrita. Das escolas 

do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, que são hoje 144 – 31 Escolas 

Técnicas vinculadas a Universidades, 33 Centros Federais de Educação Tecnológica - 

CEFET, 01 Escola Técnica Federal, 01 Universidade Tecnológica Federal, 36 Escolas 

Agrotécnicas Federais e 42 Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED – apenas 

40% da rede afirmam realizar cursos em áreas para pessoas com necessidades 

especiais (MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO PROGRAMA TEC NEP, 2006, p.06). 

 

3.2 CONSTRUINDO UMA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL INCLUSIVA 

 

O Programa TEC NEP, portanto, tem como propósito iniciar o processo 

de transformação da realidade atual. Além de ser uma questão de efetivação de 

Direitos Humanos das pessoas com necessidades especiais à Educação Profissional e 

ao Trabalho - a sua principal justificativa - no médio e longo prazo representará 

menor dispêndio com programas assistenciais, motivados, com razão, pela histórica 

exclusão social desse segmento da população (MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO 

PROGRAMA TEC NEP, 2006). 

Para atingir seus objetivos, o Programa TEC NEP propõe propiciar a 

interação de diversos atores sociais, que hoje atuam dissociados. A estreita 

colaboração entre a Educação Profissional e a Educação Inclusiva deverá se ramificar 

nas diferentes parcerias, envolvendo as Instituições Federais de Educação 

Tecnológica, as organizações representativas de segmentos das pessoas com 

deficiência, as organizações não-governamentais que atuam na educação especial, 

os empresários, o Sistema S (SENAC, SENAI, SENAT  e SENAR), etc. Cada um desses 

atores terá um papel a desempenhar nessa mudança, com base no pressuposto de 

que compartilhar o conhecimento socialmente construído e inserir-se produtivamente 

na sociedade é um direito também das pessoas com necessidades especiais. É uma 

tarefa de todos (MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO PROGRAMA TEC NEP, 2006). 
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Em verdade, o Programa TEC NEP surgiu em meados de 2000; A SEESP, 

através de sua Coordenação Geral de Desenvolvimento da Educação Especial, 

buscou parceria junto a então SEMTEC para iniciar um processo de identificação na 

Rede Federal de Educação de instituições profissionalizantes que já desenvolviam, de 

alguma forma, educação profissional e tecnológica para pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Para tanto, foram desenvolvidas algumas ações tais como: 

reuniões de trabalho envolvendo as instituições da Rede, Secretarias de Estado da 

Educação, Secretarias Municipais de Educação e entidades representativas. Pelo 

levantamento, ficou constatado que no ensino agropecuário 153 alunos estavam 

matriculados, no ensino técnico, 17 alunos e nos Centros Federais de Educação 

Tecnológica, 97 alunos.  A partir daí, iniciou-se um processo de consulta às 

instituições da Rede para sistematizar esse atendimento e criar os Centros de 

Referência em educação profissional de pessoas com necessidades especiais.  Como 

resultado desse trabalho inicial, a então SEMTEC e a SEESP passou a desenvolver o 

Programa TEC NEP (MEC, DOCUMENTO BÁSICO DO PROGRAMA TEC NEP, 2006, 

p.12). 

 

3.3 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA LEGAL 

 

O que o Programa TEC NEP propõe, enquanto implantar a educação 

inclusiva na rede federal de ensino técnico e tecnológico, já é amplamente legislado, 

senão vejamos a vigente Lei Federal de nº. 7.853 (24/10/1989), que dispõe 

claramente sobre isso quando diz: 

 

Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras 

de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 

à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 

infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das 

leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
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Parágrafo Único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e 

entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de 

sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta Lei, tratamento 

prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as 

seguintes medidas: 

I – na área da educação: 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade 

educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º 

graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, 

etapas e exigências de diplomação própria; 

b) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em 

estabelecimentos públicos de ensino; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimentos 

públicos de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em nível 

pré-escolar e escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais 

estejam internados, por prazo igual ou superior a um (um) ano, educandos 

portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos 

demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsa de 

estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos 

e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem 

ao sistema regular de ensino. 

 

  A força dessa legislação ordinária federal é ímpar, basta citar o que dita 

o seu artigo 8º, tipificando como crime o seguinte: 
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Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa: 

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa 

causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso 

ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta; 

 

  Todavia, somente dez anos após a publicação da supracitada lei 

federal, é que foi ela regulamentada pelo Decreto Federal de n.º 3.298 

(20/12/1999), que complementou dispondo que: 

 

Art. 24.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e 

indireta responsáveis pela educação dispensarão tratamento prioritário e 

adequado aos assuntos objeto deste Decreto, viabilizando, sem prejuízo de 

outras, as seguintes medidas: 

I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos 

e particulares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na 

rede regular de ensino; 

II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como 

modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os 

níveis e as modalidades de ensino; 

III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições 

especializadas públicas e privadas; 

IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em 

estabelecimentos públicos de ensino; 

V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando 

portador de deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais 

esteja internado por prazo igual ou superior a um ano; e, 
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VI - o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos 

demais educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e 

bolsas de estudo. 

§ 1o  Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino para educando com necessidades educacionais especiais, entre eles 

o portador de deficiência. 

§ 2o  A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, 

dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino 

considerados obrigatórios. 

§ 3o  A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação 

infantil, a partir de zero ano. 

§ 4o  A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a 

adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas. 

§ 5o  Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá 

ser observado o atendimento as normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT relativas à acessibilidade. 

Art. 25.  Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de 

ensino público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória 

ou permanente, mediante programas de apoio para o aluno que está 

integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas 

exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer 

as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao 

bem-estar do educando. 

Art. 26.  As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar 

atendimento pedagógico ao educando portador de deficiência internado 

nessas unidades por prazo igual ou superior a um ano, com o propósito de 

sua inclusão ou manutenção no processo educacional. 
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Art. 27.  As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de 

provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador 

de deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme 

as características da deficiência. 

§ 1o  As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do 

processo seletivo para ingresso em cursos universitários de instituições de 

ensino superior. 

§ 2o  O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá 

instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus 

currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora de 

deficiência. 

Art. 28.  O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino 

fundamental ou médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à 

educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que lhe 

proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 

§ 1o  A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será 

oferecida nos níveis básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em 

instituições especializadas e nos ambientes de trabalho. 

§ 2o  As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional 

deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à 

pessoa portadora de deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade 

de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. 

§ 3o  Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar 

à pessoa portadora de deficiência, em nível formal e sistematizado, aquisição 

de conhecimentos e habilidades especificamente associados a determinada 

profissão ou ocupação. 

§ 4o  Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos 

por instituição credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente 

terão validade em todo o território nacional. 
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Art. 29.  As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se 

necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da 

pessoa portadora de deficiência, tais como: 

I -  adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e 

currículo; 

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e 

profissionais especializados; e, 

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, 

ambientais e de comunicação.  

 

  Anterior a esse decreto e posterior à lei federal supracitada, ainda 

temos como parte do bojo legal pertinente ao atendimento educacional dos alunos 

com necessidades especiais, a Lei Federal de n.º 9.394 (20/12/1996), a chamada Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tratou de dispor o seguinte: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 

na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 
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I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 

para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 

vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 

órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 

superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios 

de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas 

e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e 

financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 

própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 

instituições previstas neste artigo. 

 

Todavia, observe-se ante as normas jurídicas acima citadas, uma série 

de regulamentações que infelizmente ora fazem uso tanto dos fundamentos da 

educação especial como ora da educação inclusiva. 
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Os vocábulos integração e inclusão são usados nesses textos legais 

como se harmonicamente pudessem constituir apenas uma proposta de atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

No entanto, não é por acaso que os legisladores assim procederam no 

que se refere a deixar essa ambígua situação. É justamente essa ambigüidade nas 

leis que permite concluir o momento de transição que vive a nossa sociedade, ora 

propondo a opção do modelo educacional especial, ora também propondo o modelo 

educacional inclusivo (SILVA, 2002). 

Segundo a Declaração de Salamanca (1994) a escola inclusiva é assim 

identificada: 

 

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades 

e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e 

satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 

estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de 

educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa 

organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e 

de uma cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um 

conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades 

especiais dentro da escola. Nas escolas inclusivas, os alunos com 

necessidades educativas especiais devem receber o apoio suplementar de que 

precisam para assegurar uma educação eficaz (UNESCO, 1994).  

 

Já as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(2001) asseguram que: 
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O conceito de escola inclusiva implica uma nova postura da escola comum, que 

propõe no projeto pedagógico, no currículo, na metodologia de ensino, na 

avaliação e na atitude dos educadores, ações que favoreçam a interação social 

e sua opção por práticas heterogêneas (BRASIL, 2001).  

 

De acordo com Maria Rosita Edler Carvalho, o atendimento educacional 

que se baseia na perspectiva inclusiva deve considerar que: 

 

Especiais devem ser consideradas as alternativas que a escola precisa 

organizar, para que qualquer aluno tenha sucesso; especiais são os 

procedimentos de ensino; especiais são as estratégias que a prática 

pedagógica deve assumir para remover barreiras para a aprendizagem 

(CARVALHO, 2004). 

 

Enfim, fica evidente que se começa a estruturar o arcabouço do modelo 

educacional inclusivo, uma postura pedagógica que contesta a segregação da 

educação especial, apresentando em oposição à escolarização de alunos com 

necessidades especiais no ensino regular, assim ampliando as oportunidades de 

socialização e interação desses alunos com os demais alunos (BATISTA, 2006). 

Uma escola inclusiva, pois, é aquela aberta à diversidade, onde os 

alunos são respeitados nas suas diferenças e aprendem juntos, em classes regulares, 

possibilitando a interação e o desenvolvimento mútuo. Quando as escolas incluem 

todos os alunos, a igualdade é respeitada e promovida como um valor na sociedade, 

com os resultados visíveis da paz social e da cooperação (STAINBACK, 1999). 

É nesse sentido que o Programa TEC NEP apresenta-se como parte 

pioneira na esfera da rede federal da educação profissional e tecnológica, 

defendendo a implantação da educação inclusiva, e não a educação especial, como o 
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modelo para a qualificação profissional de todos, não importando a referência de o 

aluno ser com ou sem necessidades especiais. 
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4 - UMA ANÁLISE DO PROGRAMA TEC NEP – NA PERSPECTIVA DOS 

STAKEHOLDERS 

 

4.1 DA ESTRUTURA DO PROGRAMA TEC NEP 

 

A análise do Programa TEC NEP implica, antes de tudo, em reconhecer 

uma reflexão entre dois modelos educacionais: o da educação especial e o da 

educação inclusiva. Partindo da premissa, conforme já anotado anteriormente no 

Capítulo III, de que o Programa TEC NEP fundamenta-se consistentemente na 

proposta da educação inclusiva, ou simplesmente na educação para todos. 

O discurso contestatório a educação especial está implícito no Programa 

TEC NEP, ou seja, propõe a educação inclusiva contra a educação especial, é o 

confronto entre a inclusão x exclusão. 

Há claramente no Programa TEC NEP um entendimento contrário ao 

ditado pela educação especial, nega-se o paradigma do aluno normal de um lado, e 

o aluno anormal do outro, porém chamado sutilmente de aluno com deficiência, 

merecedor da piedade de outrem, absolutamente ignorado pela sociedade como 

pessoa cidadã, ou seja, uma pessoa sem nenhuma visibilidade social (VIÉGAS, 

2000). 

Já na educação inclusiva, que é o modelo abraçado pelo Programa TEC 

NEP, o foco é assegurar a escola para todos; um projeto de escola em que o aluno é 

valorizado em sua condição de individualidade. É qualquer pessoa dentro de todas as 

possibilidades da individualidade humana. 

Nessa lógica a escola é sustentada sem a dicotomia entre normais e 

anormais, de sem deficiência e com deficiência, rompe-se definitivamente com o 

paradigma excludente do aluno espacial e salas especiais, e conseqüentemente, 

escolas especiais, para assumir a inclusão de todos os alunos no ensino regular, ou 
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seja, a proposta do Programa TEC NEP é a inclusão no ensino profissional e 

tecnológico. 

Pode-se dizer que o Programa TEC NEP incorpora a diretriz de que a 

sociedade é que deixa de ser deficiente para ser eficiente. Uma eficiência em 

reconhecer as especificidades de todos os seus c idadãos. 

Uma sociedade eficiente para adequar-se com o desenvolvimento de 

conhecimentos para viabilizar a eliminação das barreiras11, de todas as espécies, 

antes oferecidas como ditame natural de quem só pensava no modelo normal de 

pessoa (LIMA, 2006). 

No âmbito da escola inclusiva, o aluno é qualquer aluno; não se 

segregam alunos por conta de alguma característica que o mesmo possua, será a 

escola, o sistema educacional, que os acomodará no ensino regular a partir do 

reconhecimento das suas necessidades educacionais, satisfazendo tais necessidades. 

Portanto, buscando implantar uma estrutura inclusiva na rede federal de 

educação profissional e tecnológica, o Programa TEC NEP é estruturado a partir de 

um Grupo Gestor Central com técnicos do MEC / SETEC e  objetivando descentralizar 

a gestão do processo foram estrategicamente definidos 05 (cinco) pólos12 regionais, 

com seus respectivos gestores. Além destes, são também definidos gestores 

estaduais, ou seja, um para cada estado, na medida em que são desenvolvidos nas 

IFETs os eventos estaduais de implantação do referido programa. 

 

                                                
11 De acordo com a Lei Federal de nº. 10.098/2000, acessibilidade é a possibilidade e a condição de 
alcance, para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, pela pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 2°, inc. I). O direito ao acesso está diretamente 
relacionado ao direito à eliminação de barreiras que impedem as pessoas de ir e vir e de usufruir tudo 
aquilo que compõem o cenário social da cidadania. De acordo com a lei mencionada, barreira é 
qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação 
com segurança das pessoas (art. 2°, inc. II). 
12 1. Gestor Norte: CEFET-PA; 2. Gestor Nordeste: CEFET-RN; 3. Gestor Centro-Oeste: CEFET-MT; 4. 
Gestor Sudeste: CEFET-MG; e, 5. Gestor Sul: CEFET-SC. 
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4.2 DA PERSPECTIVA DO STAKHOLDER ENTREVISTADO – GESTÃO 

CENTRAL DO PROGRAMA TEC NEP E DO DIRETOR GERAL DO CEFETPE 

 

De acordo com o Professor Franclin Nascimento13, Gestor Central do 

Programa TEC NEP, um stakeholder entrevistado nesta pesquisa, estar incluso na 

rede regular de ensino profissional e tecnológica, não significa somente estar 

matriculado e freqüentando as aulas, mas significa desenvolver vár ias ações que 

consigam atender as necessidades educacionais especiais de seus alunos. 

E complementa o Professor Franclin dizendo que o sentido da inclusão 

abrange conceitos como respeito mútuo, compreensão, apoio e autonomia; não é 

uma tendência, um processo ou um conjunto de procedimentos educacionais 

passageiros a serem implantados. Ao contrário, a inclusão é um valor social que, de 

forma desejável, e estrategicamente pensada, é um desafio no sentido de incluir 

alunos com necessidades educacionais especiais na rede das instituições federais de 

educação tecnológica. 

O Professor Franclin, que coordena e assiste a todo o Programa TEC 

NEP no Brasil, declara que incluir na rede federal de educação profissional e 

tecnológica já é uma realidade, de vez que hoje já funcionam ativamente mais de 

100 (cem) núcleos em várias instituições dos cinco pólos regionais. 

Por sua vez, no CEFET-PE, o Programa TEC NEP foi institucionalizado 

através da Portaria do Diretor Geral, o Professor Sérgio Gaudêncio Portela de Melo, 

no ano de 2005, criando neste processo, conforme orientação recebida do MEC / 

SETEC, o seu Núcleo de Atendimento aos Alunos com Necessidade Educacional 

Especial (NAPNE) da unidade sede situada na cidade do Recife. 

 

Figura 6 – Logo do CEFET-PE e do NAPNE do CEFET-PE 

                                                
13 O Professor Franclin Nascimento é servidor público de carreira e mentor do Programa TEC NEP. 
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De acordo com as declarações do Professor Sérgio Gaudêncio Portela de 

Melo, Diretor Geral do CEFET-PE, outro stakeholder entrevistado nesta pesquisa, o 

ponto de partida do Programa TEC NEP no CEFET-PE foi à realização das atividades a 

seguir apontadas: 

 

- Institucionalizar o Programa TEC NEP = Publicação da Portaria GD de 

nº. 70, de 09 de março de 2005, criando o NAPNE no CEFET-PE; 

- Melhorias na Acessibilidade da Unidade Sede do CEFET-PE = São 

promovidas adequações arquitetônicas para melhoria da acessibilidade física 

da unidade sede do CEFET-PE, constituindo-se em reformas nos banheiros do 

Bloco “A”, “B”, “C” e “F”; - Construção de uma passarela unindo o Bloco “A” e 

o Bloco “F” via o primeiro andar; - Criação da reserva de 03 (três) vagas de 

estacionamento para motoristas com deficiência física; - Instalação de 01 

(um) elevador no Bloco “A”; - Construção de 02 (duas) rampas de acesso, 

respectivamente, na entrada do Bloco “A” e na entrada do Bloco “F”; - 

Instalação de 01 (um) telefone público no Bloco “A” para cadeirantes e 01 

(um) telefone público para surdos também no Bloco “A”; 
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Figura 7 – Fachada da unidade sede do CEFET-PE 
 

 
 
Foto: Acervo da assessoria de comunicação do CEFET-PE. 

 

Figura 8 – Foto de uma das vagas do estacionamento da unidade sede do CEFET-PE reservado para 
pessoas com deficiência física 

 

 
 
Foto: Acervo da assessoria de comunicação do CEFET-PE. 
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Figura 9 – Foto do telefone público para cadeirante na unidade sede do CEFET-PE 

 

 
 

Foto: Acervo da assessoria de comunicação do CEFET-PE. 

 

Figura 10 – Foto da rampa de acesso ao Bloco “A” da unidade sede do CEFET-PE 
 

 
 
Foto: Acervo da assessoria de comunicação do CEFET-PE. 
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- Iniciação Científica na Temática Inclusão = Com recursos da FACEPE, 

Programa PIBICJR14, o NAPNE realiza pesquisa-ação intitulada 

IDENTIFICANDO OS PONTOS CRÍTICOS DE ACESSIBILIDADE 

ARQUITETÔNICA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CEFET-PE DE ACORDO 

COM OS PADRÕES FIXADOS NA NBR 9050, tendo como bolsistas alunos, 

com e sem deficiência, publicando artigo quando do II CONNEPI / Congresso 

de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica, 

ano de 2005; 

- Eliminação de Barreiras Atitudinais no Exame Vestibular = Adoção 

de medidas de apoio técnico quando da realização dos exames de seleção 

para ingresso dos novos alunos, constituindo-se na oferta de provas na escrita 

Braille, presença de intérprete de LIBRAS – Língua de Sinais Brasileira, 

disponibilização de tempo extra (adicional de 1 hora e meia) para candidatos 

com necessidades especiais (surdez, cego, paralisado cerebral, etc.), 

disponibilização de computadores com leitores de écran para leitura da prova 

em versão digital; 

 

Figura 11 – Foto da sala de atendimento aos candidatos com necessidades especiais quando do 
exame de seleção do CEFET-PE 

 

 
 
Foto: Acervo da assessoria de comunicação do CEFET-PE. 

                                                
14 PIBICJR – Programa de Bolsa para Iniciação Cientifica Júnior. 
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- Realização de Evento Interno para Divulgar a Criação do Programa 

TEC NEP no CEFET-PE = Realização na unidade sede de um seminário, no 

período de 16 a 18 de agosto de 2005, para divulgar a criação do NAPNE do 

CEFET-PE, tendo como público-alvo os alunos, docentes, técnico-

administrativos e comunidade em geral; 

- Eliminação de Barreiras Atitudinais nas Matriculas dos Alunos 

Veteranos = Oferta de formulário padrão para requerimento do atendimento 

às necessidades educacionais especiais dos alunos no ato das matrículas 

semestrais e durante todo o semestre letivo;  

- Sensibilização e Definição de Atribuições Gerenciais do Programa 

TEC NEP no CEFET-PE = Comunicação às Diretorias e Gerencias dos 

Departamentos acerca da criação do NAPNE, com a promoção de palestras 

esclarecedoras sobre o Programa TEC NEP para os gestores e auxiliares do 

CEFET-PE; 

 

Figura 12 – Foto da inauguração da sala do NAPNE com o aluno Érik André (técnico em turismo) e o 
Professor Sérgio Gaudêncio (Diretor Geral do CEFET-PE) 

 

 
 
Foto: Acervo da assessoria de comunicação do CEFET-PE. 
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- Localização Física do NAPNE = Inauguração da sala do NAPNE do 

CEFET-PE, situada na Sala B1 do térreo do Bloco B, dotada de infra-estrutura 

para atendimento em contra turno dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

 

Percebe-se, portanto, que com os depoimentos revelados pelos dois 

stakeholders entrevistados confirma-se a efetiva contextualização do Programa 

TEC NEP no âmbito da unidade sede do CEFET-PE e que as ações relatadas como 

primeiras do programa na unidade sede ocasionaram significativas transformações 

da escola em diferentes aspectos: arquitetônicos, de equipamentos disponibilizados 

na infra-estrutura física, serviços para adequação do exame de seleção às 

necessidades especiais dos candidatos, pautando-se também por ações de 

divulgação dos fundamentos da educação inclusiva e instalação física do NAPNE. 

Assim, é possível dizer que há uma harmonia entre o relatado nas 

entrevistas dos stakeholders com os fundamentos do Programa TEC NEP, bem 

como sobre o que vem a ser a educação inclusiva propagado nos pressupostos 

presentes em documentos internacionais e nacionais. 

 

4.3 DA PERSPECTIVA DO STAKHOLDER ENTREVISTADO – PROFESSORES, 

ALUNOS E OUTROS 

 

Por outro lado, agora considerando os outros atores do Programa TEC 

NEP e objetivando situar essa análise não apenas na perspectiva de seus gestores, 

bem como buscando levantar variáveis outras relacionadas quanto à aceitação ou 

rejeição do programa no plano desses atores, foi aplicado um questionário, intitulado 

O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

O questionário foi subdividido em 05 (cinco) grupos de questões 

fechadas, quais sejam: 
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Grupo A 

O que você conhece sobre as pessoas com necessidades especiais? 

(nove questões) 

Grupo B 

O que você sabe sobre educação inclusiva? 

(cinco questões) 

Grupo C 

Como você se relaciona com as pessoas com necessidades especiais? 

(três questões) 

Grupo D 

O que você sabe sobre políticas públicas inclusivas? 

(três questões) 

 

São, portanto, aqui considerados outros atores, ou seja, os discentes, 

docentes e servidores administrativos do CEFET-PE, e também pessoas externas à 

instituição, porém vinculadas à educação e/ou a militância em defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência, perfazendo um total de 512 (quinhentas e doze) 

pessoas pesquisadas. 

É evidente que é importante tanto à decodificação quantitativa dos 

dados levantados como a sua decodificação qualitativa. 

Ou seja, por essa razão e a título de melhor entendimento dos dados 

levantados com a aplicação do citado questionário, lista-se inicialmente a seguir os 

resultados quantitativamente obtidos, subdivididos conforme os grupos e suas 

respectivas questões. Por fim, é apresentada uma análise qualitativa buscando trazer 

o entendimento do fenômeno da inclusão na instituição, a partir das respostas 

obtidas às questões. 

 

4.3.1 Grupo “A” de questões: O que você conhece sobre as pessoas com 

necessidades especiais? 

 

4.3.1.1 Questão 01. Você já conviveu ou convive com uma pessoa com 

deficiência? 
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Gráfico 01 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “A convivência com uma pessoa 

com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: Verifica-se que um pouco mais da metade das pessoas pesquisadas 

(57%) convivem ou conviveram com alguma pessoa com deficiência15. Portanto, não 

estão distantes da realidade dessas pessoas. Em certa medida a comunidade 

questionada revela, seja de forma direta ou indireta, de está muito perto de 

conhecer a realidade do cotidiano das pessoas com deficiência. 

 

4.3.1.2 Questão 02. Você sabia que no Brasil, segundo o censo do IBGE 

realizado no ano de 2000, 14% de toda a população (cerca de 24 milhões 

de pessoas) tem algum tipo de deficiência? 

 

Gráfico 02 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “O censo do IBGE e a população 

de pessoas com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

                                                
15 No Brasil há duas normas internacionais devidamente ratificadas, o que lhes confere status de leis 
nacionais, que definem quem é pessoa com deficiência, são a Convenção nº 159/83 da OIT e a 
Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência, também conhecida como Convenção da Guatemala, que foi promulgada 
pelo Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Ambas conceituam deficiência, para fins de proteção 
legal, como uma limitação física, mental, sensorial ou múltipla, que incapacite a pessoa para o 
exercício de atividades normais da vida e que, em razão dessa incapacitação, a pessoa tenha 
dificuldades de inserção social. 
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Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: Com a resposta predominante de não conhecerem a estatística do 

IBGE, revela que parte dos pesquisados (53%) são mal informados quanto à 

dimensão social desses dados estatísticos. Pode-se concluir que para os 

questionados a percepção da realidade das pessoas com deficiência não alcança sua 

verdadeira face que é de caráter nacional. 

 

4.3.1.3 Questão 03. O que você considera saber sobre deficiência visual? 

 

Gráfico 03 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Deficiência visual” do 

questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

Fonte: autoria própria. 
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COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (80%) revelam pouco conhecer sobre 

deficiência visual16. Embora a deficiência visual seja bastante visível aos olhos dos 

videntes, esta se revela pouco presente na percepção dos questionados. Em 

verdade, o percentual apresentado de desconhecimento sobre a deficiência visual, 

que é muito alto, firma uma preocupante posição que merece ser considerada. 

 

4.3.1.4 Questão 04. O que você considera saber sobre deficiência auditiva? 

 

Gráfico 04 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Deficiência auditiva” do 

questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (76%) revelam pouco conhecer sobre 

deficiência auditiva17. 

 

4.3.1.5 Questão 05. O que você considera saber sobre deficiência física? 

                                                
16 De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, em seu artigo 70, inciso III, a deficiência visual / 
cegueira, é aquela na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; e a baixa visão, é aquela em que a acuidade visual está entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º ou ocorrência simultânea de qualquer das conclusões 
anteriores. 
17 De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, em seu artigo 70, inciso II, a deficiência auditiva, é 
aquela em que há perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 
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Gráfico 05 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Deficiência física” do questionário 

O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (79%) revelam pouco conhecer sobre 

deficiência física18. 

 

4.3.1.6 Questão 06. O que você considera saber sobre deficiência mental? 
 

 

Gráfico 06 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Deficiência mental” do 

questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

Fonte: autoria própria. 

                                                
18 De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, em seu artigo 70, inciso I, a deficiência física, é aquela 
em que há alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções. 
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COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (68%) revelam pouco conhecer sobre 

deficiência mental19. 

 

4.3.1.7 Questão 07. O que você considera saber sobre deficiência surdo 

cegueira? 

 

Gráfico 07 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Deficiência surdo cegueira” do 

questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A grande maioria dos pesquisados (50%) revelam nada conhecer 

sobre deficiência surdo cegueira20. 

 

4.3.1.8 Questão 08. Você já esteve em contato com um texto escrito em 

braile? 

 

Gráfico 08 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Texto escrito em braile” do 

questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

                                                
19 De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, em seu artigo 5º, inciso I, alínea “d”, a deficiência 
mental, é aquela em que funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da 
comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho. 
20

 De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, em seu artigo 5º, inciso I, alínea “e”, a deficiência com 
surdo cegueira, é considerada como múltipla, ou seja, está associada a mais de uma deficiência 
tipificada nesta lei. 
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Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (74%) revelam não ter contato com um 

texto escrito em braile. 

 

4.3.1.9 Questão 09. Você conhece a linguagem de sinais - LIBRAS? 

 

Gráfico 09 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Linguagem de sinais - LIBRAS” 

do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A grande maioria dos pesquisados (58%) revelam nada conhecer 

sobre a linguagem de sinais brasileira denominada de LIBRAS. 

 

4.3.2 Grupo “B” de questões: O que você sabe sobre educação inclusiva? 
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4.3.2.1 Questão 10. Em sua opinião, o potencial de aprendizagem de uma 

pessoa com deficiência (seja ela visual, auditiva, física ou intelectual) são 

os mesmos de uma pessoa sem deficiência? 

 

Gráfico 10 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “O potencial de aprendizagem de 

uma pessoa com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: Observa-se no quadro de respostas que a maioria dos pesquisados 

(66%) consideram que vai depender de cada caso sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem de uma pessoa com deficiência (seja ela visual, auditiva, física ou 

intelectual). 

 

4.3.2.2 Questão 11. Você acha que uma pessoa cega na sala de aula deve 

sentar-se sempre próxima à porta para não tropeçar nos colegas? 

 

Gráfico 11 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Uma pessoa cega em sala de 

aula” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 
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Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A grande maioria dos pesquisados (90%) revelam não concordar que 

uma pessoa cega deva na sala de aula sentar-se sempre próxima à porta para não 

tropeçar nos colegas. O simples fato de não acreditar nessa atitude é reveladora de 

uma preocupação inclusiva, pois por simplesmente sentar próxima à porta em nada 

ajuda, muito pelo contrário, pode ser entendida como uma atitude discriminatória e 

preconceituosa. 

 

4.3.2.3 Questão 12. Quantos aos alunos com alguma deficiência devem os 

professores dar vantagem e facilitação de cobranças por conta da sua 

condição específica? 

 

Gráfico 12 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Os professores dar vantagem e 

facilitação de cobranças aos alunos com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE 

INCLUSÃO? 
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Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: Observa-se no quadro de respostas que um pouco mais da metade 

dos pesquisados (55%) consideram que vai depender de cada caso sobre os 

professores dar vantagem e facilitações de cobranças aos alunos com alguma 

deficiência por conta de sua condição especifica. 

 

4.3.2.4 Questão 13. Você acha que uma pessoa com deficiência é: 

 

Gráfico 13 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Uma pessoa com deficiência é...” 

do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: Observa-se no quadro de respostas que a maioria dos pesquisados 

(74%) consideram que uma pessoa com deficiência é um herói por superar grandes 

dificuldades. 

 

4.3.2.5 Questão 14. Você sabe do que trata a DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA, assinada pelas Organizações das Nações Unidas - ONU, em 

10 de Junho de 1994? 

 

Gráfico 14 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “A Declaração de Salamanca” do 

questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 
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Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (85%) revelam nada conhecer sobre 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA21. 

 

4.3.3 Grupo “C” de questões: Como você se relaciona com as pessoas com 

necessidades especiais? 

 

4.3.3.1 Questão 15. Você se considera uma pessoa preconceituosa quanto 

ao convívio com pessoas com deficiência (visual, física, auditiva ou 

intelectual)? 

 

Gráfico 15 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “O preconceito no convívio com as 

pessoas com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

                                                
21 A Declaração de Salamanca é um documento resultante da sessão Plenária da Conferência de 10 de 
junho de 1994 das Nações Unidas. Ela tem o objetivo de guiar os Estados Membros e organizações 
governamentais e não-governamentais na implementação sobre os Princípios, Política e Prática em 
Educação Especial. 
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Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (86%) revelam não ser preconceituosa. 

Mas, há de ser considerado que são poucas as pessoas que declaram abertamente 

seus preconceitos. Tanto que somando as respostas SIM, EU ERA e EM PARTE temos 

um total de 14%. Basta considerar a questão que segue e seus resultados como 

significativos nesta análise. 

 

4.3.3.2 Questão 16. Você considera que a sociedade é preconceituosa 

quanto ao convívio com pessoas com deficiência (visual, física, auditiva ou 

intelectual)? 

 
 

Gráfico 16 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “O preconceito na sociedade 

quanto ao convívio com as pessoas com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE 

INCLUSÃO? 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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COMENTÁRIO: Entre os pesquisados revelam-se dois grupos em percentuais iguais 

(45%), respondendo um grupo que em parte considera a sociedade preconceituosa, 

e outro, respondendo que sim, a sociedade é preconceituosa. 

 

4.3.3.3 Questão 17. Você acha que os alunos com deficiência devem 

estudar em classes especiais (separadas)? 

 

Gráfico 17 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Os alunos com deficiência e as 

classes especiais” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (66%) afirmam que os alunos com 

deficiência não devem estudar em classes separadas. 

 

4.3.4 Grupo “D” de questões: O que você sabe sobre políticas públicas 

inclusivas? 

 

4.3.4.1 Questão 18. Você acredita que as pessoas sem deficiência podem 

aprender com as pessoas com deficiência? 

 

Gráfico 18 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “As pessoas sem deficiência 

podem aprender com as pessoas com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE 

INCLUSÃO? 
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Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maioria dos pesquisados (82%) afirmam que as pessoas sem 

deficiência podem aprender com as pessoas com deficiência. Um percentual em 

muito favorável ao desenvolvimento dos paradigmas da inclusão escolar. 

 

4.3.4.2 Questão 19. Você considera que a Escola que matricula um aluno 

com deficiência já é uma escola inclusiva? 

 
 

Gráfico 19 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Escolas que matriculam aluno 

com deficiência” do questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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COMENTÁRIO: A maior parte dos pesquisados (57%) afirmam que a escola que 

matricula alunos com deficiência já é uma escola inclusiva. Assim, valoriza-se o fato 

de que a matricula é um passo importante para a inclusão. 

 

4.3.4.3 Questão 20. O que você considera saber sobre Educação / Escola 

inclusiva? 

 

Gráfico 20 – Percentual das respostas obtidas com a questão sobre “Educação / Escola Inclusiva” do 

questionário O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 

 

Muito

19%

Nada

14%

Conheço pouco

67%

 

Fonte: autoria própria. 

 

COMENTÁRIO: A maior parte dos pesquisados (67%) afirmam que conhecem pouco 

sobre o que é educação / escola inclusiva. 

 

4.3.5 Comentários Finais 

 

Há uma percepção acentuada de que existe na sociedade um número significativo de 

pessoas com necessidades especiais (Questão 01); A maioria dos pesquisados 

reconhecem que o quantitativo de pessoas com necessidades especiais atinge cerca 

de 14% da população (Questão 02); Quanto a saber sobre os tipos de deficiência 

(visual, auditiva, física, mental e surdo cegueira) que são identificadas nas pessoas, 

os pesquisados conhecem pouco  sobre elas (Questões de 03 a 07); Quanto aos 

pesquisados ter conhecimento sobre as ajudas técnicas disponibilizadas às pessoas 
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com deficiência (texto em braile e LIBRAS), revelou-se que grande parte deles as 

desconhecem (Questões 08 e 09); Contrariando os pressupostos teóricos da 

educação inclusiva, os pesquisados revelaram entender que o potencial de 

aprendizagem das pessoas com deficiência depende de cada caso, ou seja, podem 

ou não ser igual ao de uma pessoa sem deficiência (Questão 10); Por sua vez, agora 

em concordância com a concepção inclusiva, os pesquisados apresentaram 

discordância de que uma pessoa cega na sala de aula deve sentar-se próxima à 

porta para não tropeçar nos colegas (Questão 11), ou seja, pode esse aluno sentar-

se em qualquer lugar que deseje pois, certamente, possui as condições de 

empoderamento para identificar qual o melhor para ele; Ainda contrário à concepção 

inclusiva, dessa vez numa questão relacionada ao comportamento dos professores 

em sala de aula, a maioria dos pesquisados responderam que vai depender de cada 

caso quanto a dar vantagem e facilitação de cobranças, por conta de o aluno ter 

alguma deficiência (Questão 12); Continuando a discordância ante os fundamentos 

inclusivos, os pesquisados responderam que uma pessoa com deficiência é um 

heroína por superar grandes dificuldades, pois ainda que essa opção possa parecer 

um elogio, deixa de entender que a pessoa com deficiência é, antes de tudo, parte 

da natureza múltipla do ser humano (Questão 13); Por sua vez, a maioria dos 

pesquisados responderam que não conhecem a DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

documento este que referencia em todo o mundo a proposta de educação para todos 

(Questão 14); Quanto à polêmica sobre ser preconceituoso, os pesquisados em 

maioria significativa responderam que nunca foram (Questão 15); Todavia, quando 

responderam em relação à sociedade, optaram por dizer que essa é sim 

preconceituosa quanto ao convívio com as pessoas com deficiência (Questão 16); 

Noutro aspecto importante relacionado à inclusão escolar, os pesquisados revelaram 

em sua maioria entender que os alunos com deficiência não devem estudar em 

classes separadas (Questão 17); Por fim, os pesquisados apontaram em sua maioria 

que acreditam que as pessoas sem deficiência podem apreender com as pessoas 

com deficiência (Questão 18), que o fato da escola matricular um aluno com 

deficiência já é um sinal de que ela é inclusiva (Questão 19), e, contradizendo as 

duas últimas respostas, os pesquisados em sua maioria responderam que conhecem 

pouco sobre o que é uma educação / escola inclusiva. 
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5 - O PROGRAMA TEC NEP – PROPOSTAS DE MELHORIAS 

 

É fato que o Programa TEC NEP instalou um processo de maduração da 

educação inclusiva nas IFETs expandindo oportunidades para o acesso à educação 

profissional e tecnológica por parte de alunos com necessidades educacionais 

especiais, concluindo-se que esse processo deve estar atento a ter como base as 

seguintes premissas: 

 A implantação no país de uma nova Política Pública de Educação Profissional para 

pessoas com necessidades educacionais especiais, aproveitando-se da exitosa 

experiência do Programa TEC NEP nas IFETs; 

 A importância dessa nova política a partir da experiência acumulada dos outros 

atores sociais – sistema público de Estados e Municípios, instituições privadas sem 

fins lucrativos, entidades filantrópicas, organizações representativas de segmentos 

das pessoas com deficiência, Sistema S, instituições de ensino superior (Fórum de 

Educação Inclusiva), empresas e cooperativas – no atendimento em educação 

profissional para pessoas com necessidades especiais e inserção no mercado 

produtivo e de trabalho, na perspectiva do modelo pedagógico da educação 

inclusiva; 

 Difundir o conhecimento apreendido com o Programa TEC NEP sobre os 

instrumentos para a superação de preconceitos, melhorias das condições de acesso, 

permanência e saída com sucesso, principalmente como elemento determinante ao 

atendimento educacional adequado de todos os alunos das IFETs, 

 Difundir o conhecimento apreendido com o Programa TEC NEP sobre a superação 

de barreiras técnico-didáticas ao processo de aprendizagem das necessidades 

educacionais especiais; 

 A necessidade da criação de espaços (congressos, seminários, reuniões de 

avaliação entre gestores, etc.) para intercâmbio entre as IFETs e os demais atores 

do segmento social pertinente; 

 A necessidade de iniciar / implementar a construção conjunta de ações entre a 

rede de IFETs e os outros atores sociais vinculados a defesa dos direitos das pessoas 

com necessidades especiais; 
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 A importância de permear todo o processo de preparação das ações locais (nas 

unidades de ensino das IFETs) do Programa TEC NEP com um trabalho de 

sensibilização e mobilização de esforços sempre com base nos ideais de uma 

sociedade inclusiva e na educação inclusiva; 

 O compromisso de garantir que o Programa TEC NEP possa continuar sua 

expansão das oportunidades de educação profissional para pessoas com 

necessidades educacionais especiais a partir da superação das barreiras 

arquitetônicas existentes nas unidades de ensino das IFETs, mediante a orientação 

técnica dos padrões técnicos de acessibilidade física fixados na legislação vigente, 

em destaque a Norma da ABNT de nº. 9050 (2004); 

 Reconhecer que o quadro atual da profissionalização das pessoas com 

necessidades educacionais especiais no Brasil indica que ela ainda é bastante restrita 

não só pela reduzida quantidade de matrículas de alunos com necessidades 

educacionais especiais identificadas junto as IFETs, mas também pelo amplo 

desconhecimento dos atores sociais sobre o que vem a ser a cultura educacional da 

inclusão, bem como as possibilidades de ação de um programa do tipo do Programa 

TEC NEP; 

 Valorizar o Programa TEC NEP como uma política pública de efetivação de 

Direitos Humanos das pessoas com necessidades especiais à educação profissional e 

ao trabalho, que, aliás, deve ser a sua principal justificativa, representando menor 

dispêndio com programas assistenciais, motivados, com razão, pela histórica 

exclusão social desse segmento da população; 

 Revelar que a adoção de práticas inclusivas fortalece o tecido social, na medida 

em que fomenta valores como a tolerância e a solidariedade não apenas em 

instituições de ensino, mas também em empresas, criando ambientes favoráveis ao 

desenvolvimento global de todos; 

 Em vez de focalizar a pessoa na sua deficiência e na sua capacidade de ajustar-se 

ao meio educacional e social, o Programa TEC NEP deve reforçar o paradigma de 

que a sociedade é que deve redimensionar o contexto e as suas relações efetivas - 

tanto no campo educacional quanto no acesso ao mundo produtivo - de modo que se 

assegure a igualdade de oportunidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com Cláudia Werneck (2004) a exclusão das pessoas com 

necessidades especiais é tão evidente no nosso cotidiano que passa despercebida à 

falta de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, 

programática e atitudinal. Até parece que as pessoas com deficiência são invisíveis 

aos olhos daqueles que dizem ser normais. 

 

O Programa TEC NEP busca instalar uma sociedade inclusiva, a qual 

aprende a lidar com a diversidade humana, respeitando todas as pessoas, não 

importando sexo, idade ou deficiência. Uma sociedade aberta a todos, que estimula 

a participação de cada um, aprecia as diferentes experiências humanas e reconheça 

o potencial de todo cidadão. 

 

Incluir é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, 

ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes. A educação 

inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. 

 

É para o estudante com deficiência física, como para os que têm 

comprometimento mental, como para os superdotados, como para todas as minorias 

e para qualquer um que seja discriminado por qualquer outro motivo. 

 

Conforme ensina Mantoan (2003) estar junto é se aglomerar no cinema, 

no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já Inclusão é 

estar com, é interagir com o outro. 

 

Considerando os resultados apresentados neste Trabalho de Conclusão 

de Mestrado, conclui-se que o Programa TEC NEP enseja uma reflexão sobre a 

dignidade humana, propugnando os valores da inclusão de pessoas com 

necessidades especiais no âmbito do ensino regular da educação profissional e 

tecnológica pública, ressalvando que é a escola que modifica seu ambiente e seu 

funcionamento para incluir todos os alunos. 
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O Programa TEC NEP enquanto política publica de educação inclusiva 

demonstra não ser mais uma ação assistencialista, filantrópica, ou piedosa para com 

as pessoas então chamadas de deficientes. 

Trata-se de oportunizar o acesso e a permanência na trajetória do 

ensino regular profissional para todos, com ou sem necessidades especiais. É uma 

política pública democrática e isso significa respeitar as mais diversas possibilidades 

da individualidade humana, e, mais ainda na condição de aluno, sem inocentemente 

estratificar as pessoas em normais e não normais. 

Vale como reflexão final que o presente estudo revelou as deficiências 

de uma sociedade e as diferenças das pessoas, sem obviamente colocar ponto final 

nessa conclusão. Os estudos apenas começaram a se desdobrar e a revelar essas 

deficiências e essas diferenças. Dar por concluído qualquer análise sobre inclusão é 

minimamente impossível, muito pelo contrário, os estudos estão apenas começando, 

questionando um modelo herdado e ainda vigente de exclusão. 
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APÊNDICE A – Gráfico da evolução das matriculas de alunos com necessidades educacionais especiais em escolas 

regulares – do ensino fundamental ao ensino médio. 
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APÊNDICE B – Gráfico comparativo da evolução das matriculas de alunos com necessidades educacionais especiais 

em escolas regulares, em escolas especiais e o total de ambas matriculas. 
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APÊNDICE C – Gráfico da evolução da política de matriculas de alunos com necessidades educacionais especiais em 

escolas regulares e em escolas especiais. 

 

 



88 

 

APÊNDICE D – Gráfico demonstrativo das matriculas de alunos com necessidades educacionais especiais de acordo 

com a tipificação ditada pelo Ministério da Educação do Brasil. 
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APÊNDICE E – Gráfico comparativo da evolução das matriculas de alunos com necessidades educacionais especiais 

em escolas regulares, em escolas especiais e o total de ambas matriculas na região nordeste. 

 

 

 



APÊNDICE F – Questionário “O Que Você Sabe Sobre Inclusão”. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

NORDESTE - MPANE 

 

QUETIONÁRIO 

O QUE VOCÊ SABE SOBRE INCLUSÃO? 
 
 
 

 

 
 

Prezado Entrevistado, 
Estamos disponibilizando este questionário para que através dele possamos levantar dados 

sobre o que você sabe acerca da temática “Educação Inclusiva”. 
Ao responder as questões, o faça com a certeza de estar contribuindo para subsidiar a 
pesquisa sobre a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais na rede 

pública federal de ensino técnico e tecnológico. 
Contamos com a sua importante participação. 

 
A – O QUE VOCÊ CONHECE SOBRE AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS? 
 

1 - Você já conviveu ou convive com uma pessoa com necessidades especiais? 
1.1 (   ) Sim 
1.2 (   ) Não 
  

2 – Você sabia que no Brasil segundo o censo do IBGE, realizado no ano de 2000, 
14% de toda a população (cerca de 24 milhões de pessoas) tem algum tipo de 
deficiência? 
2.1 (   ) Sim 
2.2 (   ) Não 
  

3 - O que você considera saber sobre deficiência visual? 
3.1 (   ) Nada 
3.2 (   ) Conheço pouco 
3.3 (   ) Muito 
 

4 - O que você considera saber sobre deficiência auditiva? 
4.1 (   ) Nada 
4.2 (   ) Conheço pouco 
4.3 (   ) Muito 
 

5 - O que você considera saber sobre deficiência física? 
5.1 (   ) Nada 
5.2 (   ) Conheço pouco 
5.3 (   ) Muito 
 

6 - O que você considera saber sobre deficiência mental? 
6.1 (   ) Nada 
6.2 (   ) Conheço pouco 
6.2 (   ) Muito 
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7 - O que você considera saber sobre deficiência surdo cegueira? 
7.1 (   ) Nada 
7.2 (   ) Conheço pouco 
7.3 (   ) Muito 
 

8 – Você já esteve em contato com um texto escrito em braile? 
8.1 (   ) Sim 
8.2 (   ) Não 
 

9 – Você conhece a língua de sinais (LIBRAS)? 
9.1 (   ) Sim 
9.2 (   ) Conheço pouco 
9.3 (   ) Não 
 

B – O QUE VOCÊ SABE SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

10 - Em sua opinião o potencial de aprendizagem de uma pessoa com deficiência 
(seja ela visual, auditiva, física ou intelectual) são os mesmos de uma pessoa sem 
deficiência? 
10.1 (   ) Sim 
10.2 (   ) Não 
10.3 (   ) Vai depender de cada caso 
 

11 - Você acha que uma pessoa cega na sala de aula deve sentar-se sempre 
próxima à porta para não tropeçar nos colegas? 
11.1 (   ) Sim 
11.2 (   ) Não 
  

12 – Quanto aos alunos com deficiência devem os professores dar vantagens e/ou 
facilitação de cobranças por conta dessa condição específica? 
12.1 (   ) Sim 
12.2 (   ) Não 
12.3 (   ) Vai depender de cada caso 
  

13 - Você acha que uma pessoa com deficiência é: 
13.1 (   ) Um herói por superar grandes dificuldades 
13.2 (   ) Um peso sobre os seus próprios ombros e de seus parentes 
13.3 (   ) Parte da natureza múltipla  de todo ser humano. 
  

14 - Você sabe do que trata a DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, assinada pelas 
Organizações das Nações Unidas – ONU, em 10 Junho de 1994? 
14.1 (   ) Sim 
14.2 (   ) Não 
14.3 (   ) Conheço pouco 
 

C – COMO VOCÊ SE RELACIONA COM AS PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
  

15 - Você se considera uma pessoa preconceituosa quanto ao convívio com as 
pessoas com Necessidades Especiais? 
15.1 (   ) Sim 
15.2 (   ) Eu era, mas não sou mais. 
15.3 (   ) Em parte 
15.4 (   ) Não, nunca fui preconceituosa 
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16 - Você considera que a sociedade é preconceituosa quanto ao convívio com 
pessoas com deficiência (visual, física, auditiva ou intelectual)? 
16.1 (   ) Sim 
16.2 (   ) Em parte 
16.3 (   ) Não 
 
17 - Você acha que os alunos com deficiência devem estudar em classes especiais 
(separadas)? 
17.1 (   ) Sim 
17.2 (   ) Em parte 
17.3 (   ) Não 
 
D – O QUE VOCÊ SABE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS 

 
18 - Você acredita que as pessoas sem deficiência podem aprender com as pessoas 
com deficiência? 
18.1 (   ) Sim 
18.2 (   ) Em parte 
18.3 (   ) Não 
 
19 - Você considera que a Escola que matricula um aluno com deficiência já é uma 
Escola Inclusiva? 

19.1 (   ) Sim 
19.2 (   ) Em parte 
19.3 (   ) Não 
 

20 - O que você considera saber sobre Educação / Escola Inclusiva? 
20.1 (   ) Nada 
20.2 (   ) Conheço pouco 
20.3 (   ) Muito 
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APÊNDICE G – Roteiro de entrevista dos stakeholders internos e externos 

ao Programa TEC NEP. 

 

1. Você conhece o sistema de ensino da rede federal de educação técnica e 
tecnológica? 
 
2. Você conhece o CEFET-PE, sede Recife? 
 
3. Você conhece o Programa TEC NEP do MEC / SETEC? 
 
4. O que você conhece do Programa TEC NEP do MEC / SETEC? 
 
5. A educação inclusiva é a melhor opção para uma política pública educacional a 
atender aos alunos com necessidades especiais para atingir a sua qualificação 
profissional? 
 
6. O que entende você sobre quais benefícios o Programa TEC NEP pode trazer  
para a sociedade? 
 
7. Que sugestões você faz para um programa do tipo TEC NEP? 
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ANEXO A – Tópicos da Declaração sobre Educação para Todos na 

Conferência de Jomtien 

 

Jomtien, Tailândia – De 05 a 09 de março de 1990.  

PREÂMBULO 

Há mais de quarenta anos, as nações do mundo afirmaram na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que "toda pessoa tem direito à educação". No entanto, apesar dos esforços realizados por 

países do mundo inteiro para assegurar o direito à educação para todos, persistem as seguintes 

realidades:  

- mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso 

ao ensino primário;  

- mais de 960 milhões de adultos - dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e o analfabetismo 

funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento; - 

mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso, às novas 

habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a 

adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e  

- mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e 

outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades 

essenciais.  

Ao mesmo tempo, o mundo tem que enfrentar um quadro sombrio de problemas, entre os quais: o 

aumento da dívida de muitos países, a ameaça de estagnação e decadência econômicas, o rápido 

aumento da população, as diferenças econômicas crescentes entre as nações e dentro delas, a 

guerra, a ocupação, as lutas civis, a violência; a morte de milhões de crianças que poderia ser evitada 

e a degradação generalizada do meio-ambiente. Esses problemas atropelam os esforços envidados 

no sentido de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, enquanto a falta de educação 

básica para significativas parcelas da população impede que a sociedade enfrente esses problemas 

com vigor e determinação.  

Durante a década de 80, esses problemas dificultaram os avanços da educação básica em muitos 

países menos desenvolvidos. Em outros, o crescimento econômico permitiu financiar a expansão da 

educação mas, mesmo assim, milhões de seres humanos continuam na pobreza, privados de 

escolaridade ou analfabetos. E em alguns países industrializados, cortes nos gastos públicos ao 

longo dos anos 80 contribuíram para a deterioração da educação.  

Não obstante, o mundo está às vésperas de um novo século carregado de esperanças e de 

possibilidades. Hoje, testemunhamos um autêntico progresso rumo à dissensão pacífica e de uma 

maior cooperação entre as nações. Hoje, os direitos essenciais e as potencialidades das mulheres 

são levados em conta. Hoje, vemos emergir, a todo momento, muitas e valiosas realizações 

científicas e culturais. Hoje, o volume das informações disponível no mundo - grande parte importante 

para a sobrevivência e bem-estar das pessoas - é extremamente mais amplo do que há alguns anos, 

e continua crescendo num ritmo acelerado. Esses conhecimentos incluem informações sobre como 

melhorar a qualidade de vida ou como aprender a aprender. Um efeito multiplicador ocorre quando 
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informações importantes estão vinculadas com outro grande avanço: nossa nova capacidade em 

comunicar. 

Essas novas forças, combinadas com a experiência acumulada de reformas, inovações, pesquisas, e 

com o notável progresso em educação registrado em muitos países, fazem com que a meta de 

educação básica para todos - pela primeira vez na história - seja uma meta viável. 

Em conseqüência, nós, os participantes da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

reunidos em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990:  

Relembrando que a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as 

idades, no mundo inteiro; 

Entendendo que a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, 

mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, 

econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional;  

Sabendo que a educação, embora não seja condição suficiente, é de importância fundamental para o 

progresso pessoal e social;  

Reconhecendo que o conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm utilidade e valor próprios, 

assim como a capacidade de definir e promover o desenvolvimento;  

Admitindo que, em termos gerais, a educação que hoje é ministrada apresenta graves deficiências, 

que se faz necessário torná-la mais relevante e melhorar sua qualidade, e que ela deve estar 

universalmente disponível; 

Reconhecendo que uma educação básica adequada é fundamental para fortalecer os níveis 

superiores de educação e de ensino, a formação científica e tecnológica e, por conseguinte, para 

alcançar um desenvolvimento autônomo; e  

Reconhecendo a necessidade de proporcionar às gerações presentes e futuras uma visão 

abrangente de educação básica e um renovado compromisso a favor dela, para enfrentar a amplitude 

e a complexidade do desafio, proclamamos a seguinte: 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos:  

Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem 

 

EDUCAÇAO PARA TODOS: OBJETIVOS  

ARTIGO 1 

SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM 

1. Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as oportunidades 

educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas 

necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e 

a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da 

aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres 

humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 

dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 

fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a 
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maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, mudam com o 

decorrer do tempo. 

2. A satisfação dessas necessidades confere aos membros de uma sociedade a possibilidade e, ao 

mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver sua herança cultural, lingüística e 

espiritual, de promover a educação de outros, de defender a causa da justiça social, de proteger o 

meio-ambiente e de ser tolerante com os sistemas sociais, políticos e religiosos que difiram dos seus, 

assegurando respeito aos valores humanistas e aos direitos humanos comumente aceitos, bem como 

de trabalhar pela paz e pela solidariedade internacionais em um mundo interdependente.  

3. Outro objetivo, não menos fundamental, do desenvolvimento da educação, é o enriquecimento dos 

valores culturais e morais comuns. É nesses valores que os indivíduos e a sociedade encontram sua 

identidade e sua dignidade.  

4. A educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base para a aprendizagem 

e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países podem construir, 

sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação.  

 

EDUCAÇAO PARA TODOS: UMA VISÃO ABRANGENTE E UM COMPROMISSO RENOVADO  

ARTIGO 2 

EXPANDIR O ENFOQUE  

1. Lutar pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos exige mais do que a 

ratificação do compromisso pela educação básica. É necessário um enfoque abrangente, capaz de ir 

além dos níveis atuais de recursos, das estruturas institucionais, dos currículos e dos sistemas 

convencionais de ensino, para construir sobre a base do que há de melhor nas práticas correntes. 

Existem hoje novas possibilidades que resultam da convergência do crescimento da informação e de 

uma capacidade de comunicação sem precedentes. Devemos trabalhar estas possibilidades com 

criatividade e com a determinação de aumentar a sua eficácia. 

2. Este enfoque abrangente, tal como exposto nos Artigos 3 a 7 desta Declaração, compreende o 

seguinte: - universalizar o acesso à educação e promover a eqüidade;  

- concentrar a atenção na aprendizagem,  

- ampliar os meios e o raio de ação da educação básica; - propiciar um ambiente adequado à 

aprendizagem;  

- fortalecer alianças.  

3. A concretização do enorme potencial para o progresso humano depende do acesso das pessoas à 

educação e da articulação entre o crescente conjunto de conhecimentos relevantes com os novos 

meios de difusão desses conhecimentos.  

 

ARTIGO 3 

UNIVERZALIZAR O ACESSO À EDUCAÇÃO E PROMOVER A EQÜIDADE  

1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é 

necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir 

as desigualdades.  
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2. Para que a educação básica se torne eqüitativa, é mister oferecer a todas as crianças, jovens e 

adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem. 

3. A prioridade mais urgente é melhorar a qualidade e garantir o acesso à educação para meninas e 

mulheres, e superar todos os obstáculos que impedem sua participação ativa no processo educativo. 

Os preconceitos e estereótipos de qualquer natureza devem ser eliminados da educação.  

4. Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve ser assumido. Os grupos 

excluídos - os pobres; os meninos e meninas de rua ou trabalhadores; as populações das periferias 

urbanas e zonas rurais; os nômades e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias 

étnicas, raciais e lingüísticas; os refugiados; os deslocados pela guerra; e os povos submetidos a um 

regime de ocupação - não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às oportunidades 

educacionais.  

5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem 

atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos 

portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo.  

 

ARTIGO 4 

CONCENTRAR A ATENÇÃO NA APRENDIZAGEM  

1. A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento efetivo - para o 

indivíduo ou para a sociedade - dependerá, em última instância, de, em razão dessas mesmas 

oportunidades, as pessoas aprenderem de fato, ou seja, apreenderem conhecimentos úteis, 

habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Em conseqüência, a educação básica deve estar 

centrada na aquisição e nos resultados efetivos da aprendizagem, e não mais exclusivamente na 

matrícula, freqüência aos programas estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção 

do diploma. Abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas no que diz respeito a 

garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos esgotar plenamente suas potencialidades. Daí 

a necessidade de definir, nos programas educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de 

conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de desempenho.  

 

ARTIGO 5 

AMPLIAR OS MEIOS E O RAIO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

A diversidade, a complexidade e o caráter mutável das necessidades básicas de aprendizagem das 

crianças, jovens e adultos, exigem que se amplie e se redefina continuamente o alcance da educação 

básica, para que nela se incluam os seguintes elementos:  

- A aprendizagem começa com o nascimento. Isto implica cuidados básicos e educação inicial na 

infância, proporcionados seja por meio de estratégias que envolvam as famílias e comunidades ou 

programas institucionais, como for mais apropriado. 

O principal sistema de promoção da educação básica fora da esfera familiar escola fundamental. A 

educação fundamental deve ser universal, garantir a satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem de todas as crianças, e levar em consideração a cultura, as necessidades e as 

possibilidades da comunidade. Programas complementares alternativos podem ajudar a satisfazer as 
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necessidades de aprendizagem das crianças cujo acesso à escolaridade formal é limitado ou 

inexistente, desde que observem os mesmos padrões de aprendizagem adotado; na escola e 

disponham de apoio adequado.  

As necessidades básicas de aprendizagem de jovens e adultos são diversas, e devem ser atendidas 

mediante uma variedade de sistemas. Os programas de alfabetização são indispensáveis, dado que 

saber ler e escrever constitui-se uma capacidade necessária em si mesma, sendo ainda o 

fundamento de outras habilidades vitais. A alfabetização na língua materna fortalece a identidade e a 

herança cultural. Outras necessidades podem ser satisfeitas mediante a capacitação técnica, a 

aprendizagem de ofícios e os programas de educação formal e não formal em matérias como saúde, 

nutrição, população, técnicas agrícolas, meio-ambiente, ciência, tecnologia, vida familiar - incluindo-se 

aí a questão da natalidade - e outros problemas sociais.  

Todos os instrumentos disponíveis e os canais de informação, comunicação e ação social podem 

contribuir na transmissão de conhecimentos essenciais, bem como na informação e educação dos 

indivíduos quanto a questões sociais. Além dos instrumentos tradicionais, as bibliotecas, a televisão, 

o rádio e outros meios de comunicação de massa podem ser mobilizados em todo o seu potencial. a 

fim de satisfazer as necessidades de educação básica para todos.  

Estes componentes devem constituir um sistema integrado - complementar, interativo e de padrões 

comparáveis - e deve contribuir para criar e desenvolver possibilidades de aprendizagem por toda a 

vida.  

 

ARTIGO 6 

PROPICIAR UM AMBIENTE ADEQUADO À APRENDIZAGEM 

A aprendizagem não ocorre em situação de isolamento. Portanto, as sociedades devem garantir a 

todos os educandos assistência em nutrição, cuidados médicos e o apoio físico e emocional essencial 

para que participem ativamente de sua própria educação e dela se beneficiem. Os conhecimentos e 

as habilidades necessários à ampliação das condições de aprendizagem das crianças devem estar 

integrados aos programas de educação comunitária para adultos. A educação das crianças e a de 

seus pais ou responsáveis respaldam-se mutuamente, e esta interação deve ser usada para criar, em 

benefício de todos, um ambiente de aprendizagem onde haja calor humano e vibração.  

 

ARTIGO 7 

FORTALECER AS ALIANÇAS  

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e municipal têm a 

obrigação prioritária de proporcionar educação básica para todos. Não se pode, todavia, esperar que 

elas supram a totalidade dos requisitos humanos, financeiros e organizacionais necessários a esta 

tarefa. Novas e crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os níveis: entre todos 

os subsetores e formas de educação, reconhecendo o papel especial dos professores, dos 

administradores e do pessoal que trabalha em educação; entre os órgãos educacionais e demais 

órgãos de governo, incluindo os de planejamento, finanças, trabalho, comunicações, e outros setores 

sociais; entre as organizações governamentais e não-governamentais, com o setor privado, com as 
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comunidades locais, com os grupos religiosos, com as famílias. É particularmente importante 

reconhecer o papel vital dos educadores e das famílias. Neste contexto, as condições de trabalho e a 

situação social do pessoal docente, elementos decisivos no sentido de se implementar a educação 

para todos, devem ser urgentemente melhoradas em todos os países signatários da Recomendação 

Relativa à Situação do Pessoal Docente OIT/UNESCO (1966). Alianças efetivas contribuem 

significativamente para o planejamento, implementação, administração e avaliação dos programas de 

educação básica. Quando nos referimos a "um enfoque abrangente e a um compromisso renovado", 

incluímos as alianças como parte fundamental.  

 

EDUCAÇÃO PARA TODOS: OS REQUISITOS  

ARTIGO 8 

DESENVOLVER UMA POLÍTlCA CONTEXTUALIZADA DE APOIO  

1. Políticas de apoio nos setores social, cultural e econômico são necessárias à concretização da 

plena provisão e utilização da educação básica para a promoção individual e social. A educação 

básica para todos depende de um compromisso político e de uma vontade política, respaldados por 

medidas fiscais adequadas e ratificados por reformas na política educacional e pelo fortalecimento 

institucional. Uma política adequada em matéria de economia, comércio, trabalho, emprego e saúde 

incentiva o educando e contribui para o desenvolvimento da sociedade.  

2. A sociedade deve garantir também um sólido ambiente intelectual e científico à educação básica, o 

que implica a melhoria do ensino superior e o desenvolvimento da pesquisa científica. Deve ser 

possível estabelecer, em cada nível da educação, um contato estreito com o conhecimento 

tecnológico e científico contemporâneo.  

 

ARTIGO 9 

MOBILIZAR OS RECURSOS 

1. Para que as necessidades básicas de aprendizagem para todos sejam satisfeitas mediante ações 

de alcance muito mais amplo, será essencial mobilizar atuais e novos recursos financeiros e 

humanos, públicos, privados ou voluntários. Todos os membros da sociedade têm uma contribuição a 

dar, lembrando sempre que o tempo, a energia e os recursos dirigidos à educação básica constituem, 

certamente, o investimento mais importante que se pode fazer no povo e no futuro de um país. 

2. Um apoio mais amplo por parte do setor público significa atrair recursos de todos os órgãos 

governamentais responsáveis pelo desenvolvimento humano, mediante o aumento em valores 

absolutos e relativos, das dotações orçamentárias aos serviços de educação básica. Significa, 

também, reconhecer a existência de demandas concorrentes que pesam sobre os recursos nacionais, 

e que, embora a educação seja um setor importante, não é o único. Cuidar para que haja uma melhor 

utilização dos recursos e programas disponíveis para a educação resultará em um maior rendimento, 

e poderá ainda atrair novos recursos. A urgente tarefa de satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem poderá vir a exigir uma realocação dos recursos entre setores, como por exemplo, 

urna transferência de fundos dos gastos militares para a educação. Acima de tudo, é necessário uma 

proteção especial para a educação básica nos países em processo de ajustes estruturais e que 
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carregam o pesado fardo da dívida externa. Agora, mais do que nunca, a educação deve ser 

considerada uma dimensão fundamental de todo projeto social, cultural e econômico.  

 

(...) 

 

INTRODUÇÃO 

1. Este Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem deriva da 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, adotada pela Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, da qual participaram representantes de governos, organismos internacionais e bilaterais 

de desenvolvimento, e organizações não-governamentais. Fundamentado no conhecimento coletivo e 

no compromisso dos participantes, o Plano de Ação foi concebido como uma referência e um guia 

para governos, organismos internacionais, instituições de cooperação bilateral, organizações não-

governamentais (ONGs), e todos aqueles comprometidos com a meta da educação para todos. Este 

plano compreende três grandes níveis de ação conjunta: 

(i) ação direta em cada país; 

(ii) cooperação entre grupos de países que compartilhem certas características e interesses; e 

(iii) cooperação multilateral e bilateral na comunidade mundial. 

 

(...) 

 

OBJETIVOS E METAS 

4. O objetivo último da Declaração Mundial sobre Educação para Todos é satisfazer as necessidades 

básicas da aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. O esforço de longo prazo para a 

consecução deste objetivo pode ser sustentado de forma mais eficaz, uma vez estabelecidos 

objetivos intermediários e medidos os progressos realizados. Autoridades competentes, aos níveis 

nacional e estadual, podem tomar a seu cargo o estabelecimento desses objetivos intermediários, 

levando em consideração tanto os objetivos da Declaração quanto as metas e prioridades gerais do 

desenvolvimento nacional.  

 

(...) 

 

PRINCÍPlOS DE AÇÃO  

10. O primeiro passo consiste em identificar, de preferência mediante um processo de participação 

ativa, envolvendo grupos e a comunidade, os sistemas tradicionais de aprendizagem que existem na 

sociedade e a demanda real por serviços de educação básica, seja em termos de escolaridade 

formal, seja em programas de educação não-formal. Consiste em abordar, por todos os meios, as 

necessidades de aprendizagem básica: cuidados básicos e oportunidades de desenvolvimento e 

educação infantis; ensino fundamental relevante, de qualidade, ou uma educação extra-escolar 

equivalente para as crianças; e alfabetização, conhecimentos básicos e capacitação de jovens e 

adultos em habilidades para a vida cotidiana. Significa também capitalizar o uso dos meios 
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tradicionais e modernos de informação e de tecnologias para educar o público em questões de 

interesse social e apoiar as atividades de educação básica. Esses elementos complementares da 

educação básica devem ser concebidos de maneira a garantir o acesso eqüitativo, a participação 

contínua e a aquisição efetiva da aprendizagem. A satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem também envolve ações de adequação dos ambientes familiar e comunitário à 

aprendizagem, e a correlação da educação básica a um contexto socioeconômico mais amplo. É 

preciso ainda reconhecer o caráter de complementaridade e os efeitos multiplicadores dos 

investimentos de recursos humanos em matéria de população, saúde e nutrição.  

 

(...) 

 

13. A realização de ações conjuntas com organizações não governarnentais, em todos os níveis, 

oferece grandes possibilidades. Essas entidades autônomas, ao mesmo tempo que defendem pontos 

de vista públicos, independentes e críticos, podem desempenhar funções de acompanhamento, 

pesquisa, formação e produção de material, em proveito dos processos da educação não-formal e da 

educação permanente.  

14. O propósito primeiro da cooperação bilateral e multilateral deve nascer do verdadeiro espírito de 

parceria: não se trata de transplantar modelos rotineiros, mas de fomentar o desenvolvimento da 

capacidade endógena das autoridades de cada país e de seus colaboradores nacionais, para a 

satisfação eficaz das necessidades básicas de aprendizagem. As ações e os recursos devem ser 

empregados para fortalecer as características essenciais dos serviços de educação básica, 

concentrando-se na capacidade de gestão e de análise, que podem estimular novos avanços. A 

cooperação e o financiamento internacionais podem ser particularmente valiosos no apoio a reformas 

importantes ou ajustes setoriais, e no fomento e teste de abordagens inovadoras no ensino e na 

administração, quando seja necessária a experimentação de novas opções e/ou quando envolvam 

investimentos maiores que o previsto e, finalmente, quando o conhecimento de experiências 

relevantes produzidas alhures for de alguma utilidade.  

15. Cooperação internacional deve ser oferecida, prioritariamente, aos países atualmente menos 

capazes de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de suas populações. Deve intentar, 

também, ajudar países a corrigir suas desigualdades internas quanto às oportunidades de educação. 

Tendo em vista que dois terços dos adultos analfabetos e das crianças que não vão à escola são 

mulheres, será necessário dar prioridade à melhoria do acesso de meninas e mulheres à educação e 

a supressão de quantos obstáculos impeçam a sua participação ativa, onde quer que existam essas 

injustiças.  

1. AÇÃO PRIORITÁRIA EM NÍVEL NACIONAL  

16. O progresso na satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos dependerá, em 

última instância, das ações adotadas em cada país, individualmente. Ainda que cooperação e ajuda 

financeira continentais e intercontinentais possam apoiar e facilitar essas ações, as autoridades 

públicas, as comunidades e as diversas contrapartes nacionais são os agentes-chave de todo 

progresso. Os governos nacionais são os principais responsáveis pela coordenação do uso dos 
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recursos internos e externos. Dada a diversidade de situações, capacidades, planos e metas de 

desenvolvimento dos países, este Plano de Ação pode apenas sugerir certas áreas como 

merecedoras de atenção prioritária. Cada país determinará soberanamente quais ações concretas e 

específicas, além daquelas já em curso, fazem-se necessárias em cada uma das seguintes áreas.  

1.1 AVALIAR NECESSIDADES E PLANEJAR AÇÕES  

17. Para alcançar o conjunto de suas metas, cada país será encorajado a elaborar ou atualizar planos 

de ação mais amplos e a longo prazo, aos níveis local e nacional, para a satisfação das necessidades 

de aprendizagem consideradas básicas. No contexto dos planos e estratégias gerais de 

desenvolvimento ou específicos para a educação, já existentes, um plano de ação de educação 

básica para todos será necessariamente multissetorial, de forma a orientar as atividades dos setores 

envolvidos (por exemplo, educação, informação, meios de comunicação, trabalho, agricultura, saúde). 

Modelos de planejamento estratégico variam por definição. No entanto, a maioria deles envolve 

ajustes constantes entre os objetivos, recursos, ações e limitações. Em nível nacional, os objetivos 

são comumente expressos em termos gerais, ocorrendo o mesmo com respeito aos recursos do 

governo central, enquanto que as ações são executadas em nível local. Assim, planos locais 

divergirão naturalmente, quando num mesmo contexto, não apenas quanto ao seu alcance, mas 

também quanto ao conteúdo. Planos de ação nacional, estadual e local devem prever variações de 

condições e circunstâncias. Podem, portanto, especificar:  

- os estudos para a avaliação dos sistemas existentes (análises dos problemas, falhas e êxitos);  

- as necessidades básicas de aprendizagem a serem satisfeitas, incluindo também capacidades 

cognitivas, valores e atitudes, tanto quanto conhecimentos sobre matérias determinadas;  

- as línguas a serem utilizadas na educação;  

- os meios para estimular a demanda e a participação em grande escala na educação básica;  

- as formas de mobilização da família e obtenção do apoio da comunidade local;  

- as metas e objetivos específicos;  

- o capital necessário e os recursos ordinários, devidamente avaliados, assim como as possíveis 

medidas para garantir seu efetivo retorno;  

- os indicadores e procedimentos a serem usados para medir os progressos obtidos na consecução 

das metas;  

- as prioridades no uso dos recursos e no desenvolvimento dos serviços e dos programas ao longo do 

tempo;  

- os grupos prioritários que requerem medidas especiais;  

- os tipos de competência requeridos para implementar o plano;  

- os dispositivos institucionais e administrativos necessários;  

- os meios para assegurar o intercâmbio de informação entre programas de educação formal e outros 

programas de educação básica; e  

- a estratégia de implementação e o cronograma.  

1.2 DESENVOLVER UM CONTEXTO POLÍTICO FAVORÁVEL  

18. Um plano de ação multissetorial implica ajustes das políticas setoriais de forma a favorecer a 

interação mutuamente proveitosa entre os setores, em consonância aos objetivos de 
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desenvolvimento global do país. As ações orientadas para a satisfação das necessidades básicas de 

educação devem ser parte integrante das estratégias de desenvolvimento nacional e regional, e 

estas, por sua vez, devem refletir a prioridade conferida ao desenvolvimento humano. Podem ser 

necessárias medidas legislativas ou de outro tipo para promover e facilitar a cooperação entre os 

diversos parceiros envolvidos. Promover o compromisso com a educação básica, bem como informar 

o público sobre o tema, são passos importantes no sentido de criar um contexto político favorável, 

aos níveis nacional, regional e local.  

19. Quatro passos concretos merecem atenção: 

(i) o início de atividades, aos níveis nacional e regional, para renovar o compromisso amplo e público 

com o objetivo da educação para todos; 

(ii) a redução da ineficácia do setor público e das práticas abusivas no setor privado; 

(iii) a melhor capacitação dos administradores públicos e o estabelecimento de incentivos para reter 

mulheres e homens qualificados no serviço público; e 

(iv) a adoção de medidas para fomentar a participação mais ampla na concepção e na execução dos 

programas de educação básica.  

1.3. DEFINIR POLÍTICAS PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

20. As pré-condições para a qualidade, eqüidade e eficácia da educação são construídas na primeira 

infância, sendo os cuidados básicos e as atividades de desenvolvimento e educação infantis 

condições essenciais para a consecução dos objetivos da educação básica. Esta deve corresponder 

às necessidades, interesses e problemas reais dos participantes do processo de aprendizagem. A 

relevância dos currículos pode ser incrementada vinculando-se alfabetização, habilidades 

matemáticas e conceitos científicos aos interesses e primeiras experiências do educando, como, por 

exemplo, aquelas relativas à nutrição, saúde e trabalho. Enquanto muitas necessidades variam 

consideravelmente entre os países e dentro deles e, portanto, a maior parte de um currículo deva ser 

sensível às condições locais, há também muitas necessidades universais e interesses comuns que 

devem ser levados em conta nos programas educacionais e no discurso pedagógico. Questões como 

a proteção do meio ambiente, uma relação equilibrada população/recursos, a redução da propagação 

da AIDS e a prevenção do consumo de drogas são problemas de todos, igualmente. 

21. As estratégias específicas, orientadas concretamente para melhorar as condições de 

escolaridade, podem ter como foco: os educandos e seu processo de aprendizagem; o pessoal 

(educadores, administradores e outros); o currículo e a avaliação da aprendizagem; materiais 

didáticos e instalações. Estas estratégias devem ser aplicadas de maneira integrada; sua elaboração, 

gestão e avaliação devem levar em conta a aquisição de conhecimentos e capacidades para resolver 

problemas, assim como as dimensões sociais, culturais e éticas do desenvolvimento humano. A 

formação dos educadores deve estar em consonância aos resultados pretendidos, permitindo que 

eles se beneficiem simultaneamente dos programas de capacitação em serviço e outros incentivos 

relacionados à obtenção desses resultados; currículo e avaliações devem refletir uma variedade de 

critérios, enquanto que os materiais, inclusive a rede física e as instalações, devem seguir a mesma 

orientação. Em alguns países, a estratégia deve incluir mecanismos para aperfeiçoar as condições de 

ensino e aprendizagem, de modo a reduzir o absenteísmo e ampliar o tempo de aprendizagem. Para 
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satisfazer as necessidades educacionais de grupos que não participam da escolaridade formal, 

fazem-se necessárias estratégias apropriadas à educação não-formal. Estas incluem e transcendem 

os aspectos já mencionados, e podem ainda conceder especial atenção à necessidade de 

coordenação com outras formas de educação, o apoio de todos os parceiros envolvidos, os recursos 

financeiros permanentes e a plena participação da sociedade. Encontramos um exemplo deste 

enfoque aplicado à alfabetização no "Plano de Ação para a Erradicação do Analfabetismo antes do 

Ano 2000", da UNESCO.  

Outras estratégias podem ainda recorrer aos meios de comunicação para satisfazer as necessidades 

educacionais mais amplas de toda a comunidade devendo, todavia, vincular-se à educação formal, à 

educação não-formal, ou a uma combinação de ambas. A utilização dos meios de comunicação traz 

em si um tremendo potencial no que diz respeito a educar o público e compartilhar um volume 

considerável de informações entre aqueles que necessitam do conhecimento.  

22. Ampliar o acesso à educação básica de qualidade satisfatória é um meio eficaz de fomentar a 

eqüidade. A permanência do envolvimento de meninas e mulheres em atividades de educação básica 

até a consecução do nível padrão de aprendizagem pode ser garantida se lhes forem oferecidos 

incentivos, via medidas especialmente elaboradas para esse fim e, sempre que possível, com a 

participação delas. Enfoques similares são necessários para incrementar as possibilidades de 

aprendizagem de outros grupos desassistidos.  

23. Promover urna educação básica eficaz não significa oferecer educação a mais baixos custos, 

porém utilizar, com maior eficácia, todos os recursos (humanos, organizativos e financeiros), para 

obter os níveis pretendidos de acesso e desempenho escolar. As considerações anteriores relativas à 

relevância, à qualidade e à eqüidade não se constituem alternativas à eficácia, representam, antes, 

as condições específicas em que esta deve ser obtida. De fato, em alguns programas, a eficácia irá 

exigir um aumento, e não uma redução dos recursos. No entanto, se os recursos existentes podem 

ser utilizados por um número maior de educandos ou se os mesmos objetivos de aprendizagem 

podem ser alcançados a um menor custo por aluno, então será facilitada à educação básica a 

consecução das metas de acesso e desempenho para os grupos atualmente desassistidos.  

1.4 APERFEIÇOAR CAPACIDADES GERENCIAIS, ANALÍTICAS E TECNOLÓGICAS  

24. Serão necessárias inúmeras habilidades e especialidades para pôr em prática essas iniciativas. 

Tanto o pessoal de supervisão e administração quanto os planejadores, arquitetos de escolas, os 

formadores de educadores, especialistas em currículo, pesquisadores, analistas, etc., são igualmente 

importantes para qualquer estratégia de melhoria da educação básica. Não obstante, são muitos os 

países que não lhes proporcionam capacitação especializada, a fim de prepará-los para o exercício 

de suas funções; isto é especialmente correto quanto à alfabetização e outras atividades de 

educação básica que se desenvolvem fora da escola. Uma concepção mais ampla da educação 

básica será pré-requisito crucial para a efetiva coordenação de esforços entre esses muitos 

participantes. E, em muitos países, o fortalecimento e o desenvolvimento da capacidade de 

planejamento e gestão, aos níveis estadual e local, com uma maior distribuição de responsabilidades, 

serão necessários. Programas de formação e de capacitação em serviço para o pessoal-chave 

devem ser iniciados ou reforçados onde já existirem. Tais programas podem ser particularmente úteis 
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à introdução de reformas administrativas e técnicas inovadoras no campo da administração e da 

supervisão.  

25. Os serviços técnicos e os mecanismos para coletar, processar e analisar os dados referentes à 

educação básica podem ser melhorados em todos os países. Essa é uma tarefa urgente em muitas 

nações, onde faltam informações e/ou pesquisas confiáveis sobre as necessidades básicas de 

aprendizagem da população, e sobre as atividades de educação básica existentes. Uma base de 

informações e conhecimentos sobre um determinado país é vital para a preparação e execução de 

seu plano de ação. Uma implicação capital do enfoque na aquisição de aprendizagem é a 

necessidade de se elaborarem e aperfeiçoarem sistemas eficazes para a avaliação do rendimento 

individual dos educandos e do sistema de ensino. Os dados derivados da avaliação dos processos e 

dos resultados devem servir de base a um sistema de informação administrativa para a educação 

básica. 

26. A qualidade e a oferta da educação básica podem ser melhoradas mediante a utilização 

cuidadosa das tecnologias educativas. Onde tais tecnologias não forem amplamente utilizadas, sua 

introdução exigirá a seleção e/ou desenvolvimento de tecnologias adequadas, aquisição de 

equipamento necessário e sistemas operativos, a seleção e treinamento de professores e demais 

profissionais de educação aptos a trabalhar com eles. A definição de tecnologia adequada varia 

conforme as características de cada sociedade e poderá mudar rapidamente, na medida em que as 

novas tecnologias (rádio e televisão educativos, computadores e diversos auxiliares audiovisuais para 

a instrução) se tornem mais baratas e adaptáveis aos diversos contextos. O uso da tecnologia 

moderna também permite melhorar a gestão da educação básica. Cada país deverá reavaliar 

periodicamente sua capacidade tecnológica presente e potencial, em relação aos seus recursos e 

necessidades básicas educacionais.  

1.5. MOBILIZAR CANAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

27. As novas possibilidades que surgem a todo momento exercem poderosa influência na satisfação 

das necessidades básicas de aprendizagem, e é evidente que esse potencial educativo mal começa 

a ser aproveitado. Essas novas possibilidades são, em grande parte, resultado da convergência de 

duas forças, ambas subprodutos recentes do processo de desenvolvimento geral. Em primeiro lugar, 

a quantidade de informação disponível no mundo - uma boa parcela da qual importante para a 

sobrevivência e o bem-estar básico dos povos - é imensamente maior do que a existente há poucos 

anos, e o seu ritmo de crescimento continua se acelerando. Por outro lado, quando uma informação 

importante está associada a outro grande avanço moderno - a nova capacidade de intercomunicação 

no mundo de hoje - produz-se um energético efeito multiplicador. E existe, de fato, a possibilidade de 

dominar essa força e utilizá-la positiva, consciente e intencionalmente, para a satisfação das 

necessidades de aprendizagem já definidas.  

1.6. ESTRUTURAR ALIANÇAS E MOBILIZAR RECURSOS  

28. Na definição do plano de ação e na criação de um contexto de políticas de apoio à promoção da 

educação básica, seria necessário pensar em aproveitar ao máximo as oportunidades de ampliar a 

colaboração existente e incorporar novos parceiros como, por exemplo, a família e as organizações 

não-governamentais e associações de voluntários, sindicatos de professores, outros grupos 
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profissionais, empregadores, meios de comunicação, partidos políticos, cooperativas, universidades, 

instituições de pesquisa e organismos religiosos, bem como autoridades educacionais e demais 

serviços e órgãos governamentais (trabalho, agricultura, saúde, informação, comércio, indústria, 

defesa, etc.). Os recursos humanos e organizativos representados por estes colaboradores nacionais 

deverão ser eficazmente mobilizados para desempenhar seu papel na execução do plano de ação. A 

parceria deve ser estimulada aos níveis comunitário, local, estadual, regional e nacional, já que pode 

contribuir para harmonizar atividades, utilizar os recursos com maior eficácia e mobilizar recursos 

financeiros e humanos adicionais, quando necessário.  

29. Os governos e seus parceiros podem analisar a alocação e uso corrente dos recursos financeiros 

e outros para a educação e capacitação nos diferentes setores, a fim de determinar se apoio 

adicional à educação básica pode ser obtido mediante: 

(i) o incremento da eficácia; 

(ii) a mobilização de fontes adicionais de financiamento, dentro e fora do orçamento público; e 

(iii) a redistribuição dos fundos dos orçamentos de educação e capacitação atuais, levando em conta 

os critérios de eficácia e eqüidade. Nos países onde a contribuição orçamentária total para a 

educação é escassa, será necessário estudar a possibilidade de realocar, para a educação básica, 

certos fundos públicos, anteriormente destinados a outros fins.  

30. Avaliar os recursos já destinados ou potencialmente disponíveis para a educação básica, 

comparando-os com o orçamento previsto para a execução do plano de ação, permite detectar 

possíveis inadequações que, a longo prazo, podem afetar o calendário das atividades planejadas ou 

solicitar alternativas diversas de solução. Os países que necessitam de ajuda externa para satisfazer 

as necessidades básicas de aprendizagem de suas populações podem utilizar a estimativa de 

recursos e o plano de ação como base para a discussão com seus aliados internacionais, e também 

para coordenar financiamentos externos.  

31. Os educandos constituem, em si mesmos, um recurso humano vital a ser mobilizado. A demanda 

pela educação e a participação nas atividades educativas não podem ser meramente pressupostas, 

antes, devem ser estimuladas ativamente. Os educandos potenciais precisam ver que os benefícios 

da educação são maiores do que os custos a serem enfrentados, seja por deixarem de receber 

ganhos, seja pela redução do tempo disponível para atividades comunitárias, domésticas, ou lazer. 

Meninas e mulheres, em particular, podem ser convencidas a abrir mão das vantagens da educação 

básica por razões inerentes a determinadas culturas. Essas barreiras à participação podem ser 

superadas pelo emprego de incentivos e programas adaptados ao contexto local, fazendo com que 

sejam encaradas, pelos educandos, suas famílias e comunidades, como "atividades produtivas". 

Além disso, os educandos tendem a obter maior proveito da educação quando são parte integrante 

do processo educativo, em vez de serem considerados como simples "insumos" ou "beneficiários". A 

atenção às questões da demanda e da participação ajudará a garantir a mobilização das capacidades 

pessoais dos educandos para a educação.  

32. Os recursos da família, principalmente em tempo e apoio recíprocos, são vitais para o êxito das 

atividades de educação básica. Podem ser oferecidos às famílias incentivos e assistência que lhes 

assegurem que os seus recursos serão investidos de modo a permitir que todos os seus membros 
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possam se beneficiar, o mais plena e eqüitativamente possível, das oportunidades de educação 

básica.  

33. O proeminente papel do professor e demais profissionais da educação no provimento de 

educação básica de qualidade deverá ser reconhecido e desenvolvido, de forma a otimizar sua 

contribuição. Isso irá implicar a adoção de medidas para garantir o respeito aos seus direitos sindicais 

e liberdades profissionais, e melhorar suas condições e status de trabalho, principalmente em relação 

à sua contratação, formação inicial, capacitação em serviço, remuneração e possibilidades de 

desenvolvimento na carreira docente, bem como para permitir ao pessoal docente a plena satisfação 

de suas aspirações e o cumprimento satisfatório de suas obrigações sociais e responsabilidades 

éticas.  

34. Em parceria com o pessoal escolar e agentes comunitários, as bibliotecas devem constituir-se elo 

essencial no processo de provisão de recursos educativos a todos os educandos - da infância à idade 

adulta - tanto nos meios escolares quanto não escolares. É preciso, portanto, reconhecer as 

bibliotecas como inestimáveis fontes de informação. 

35. Associações comunitárias, cooperativas, instituições religiosas e outras organizações não-

governamentais também desempenham papéis importantes no apoio e provisão de educação básica. 

Sua experiência, competência, dinamismo e relações diretas com os diversos setores que 

representam constituem-se valiosos recursos na identificação e satisfação das necessidades básicas 

de aprendizagem. Deve-se promover sua participação ativa em alianças para a educação básica, 

mediante políticas e mecanismos que fortaleçam suas capacidades e reconheçam sua autonomia.  

 

(...) 

 

2.2 EMPREENDER ATIVIDADES CONJUNTAS  

40. Há muitas atividades que podem ser realizadas conjuntamente pelos países, em apoio aos 

esforços nacionais de implementação dos planos de educação básica. As atividades conjuntas 

deveriam ser concebidas com vistas ao aproveitamento das economias de escala e às vantagens 

comparativas dos países participantes. Seis áreas parecem-nos particularmente apropriadas a essa 

forma de colaboração regional:  

(i) capacitação de pessoal-chave, como planejadores, administradores, formadores de educadores, 

pesquisadores, etc.; 

(ii) esforços para melhorar a coleta e análise da informação; 

(iii) pesquisa;  

 (iv) produção de material didático; 

(v) utilização dos meios de comunicação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; e  

(vi) gestão e uso dos serviços de educação à distância.  

Também, nesse aspecto, existem muitos mecanismos que poderiam ser utilizados para fomentar tais 

atividades. Entre eles, o Instituto Internacional de Planejamento da Educação, da UNESCO, e suas 

redes de capacitação e pesquisa, bem como a rede de informação do IBE e o Instituto de Educação 

da UNESCO; as cinco redes para a inovação educacional, operando sob os auspícios da UNESCO; 
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os grupos consultivos de pesquisa e estudo (RRGAs), associados ao Centro Internacional de 

Pesquisa Para o Desenvolvimento (IDRC); o "Commonwealth of Learning"; o Centro Cultural Asiático 

para a UNESCO; a rede participante estabelecida pelo Conselho Internacional para a Educação de 

Adultos; e a Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Escolar, que congrega as 

principais instituições nacionais de pesquisa de, aproximadamente, 35 países. Certas agências de 

desenvolvimento bilateral e multilateral, que acumularam experiência valiosa em uma ou mais dessas 

áreas, devem interessar-se em participar nas atividades conjuntas. As cinco comissões regionais das 

Nações Unidas podem prestar apoio adicional a essa colaboração regional, particularmente pela 

mobilização de dirigentes para a tomada das medidas adequadas.  

 

(...) 

 

3.4 CONSULTAS ACERCA DE QUESTÕES DE POLÍTICA 

47. Os atuais canais de comunicação e fóruns de consulta entre as muitas partes engajadas na 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem deverão ser plenamente utilizados durante a 

década de 90, com o intuito de manter e ampliar o Consenso internacional em que se baseia este 

Plano de Ação. Alguns canais e fóruns, como a Conferência Internacional de Educação, que 

acontece a cada dois anos, atuam globalmente, enquanto outros se concentram em regiões 

específicas, grupos de países ou categorias de parceiros. Na medida do possível, as organizações 

devem procurar coordenar estas consultas e compartilhar os resultados.  

48. Além disso, e com a finalidade de manter e desenvolver a iniciativa da Educação para Todos, a 

comunidade internacional precisará tomar as medidas apropriadas para assegurar a cooperação 

entre os organismos interessados, utilizando, se possível, os mecanismos existentes, de forma a: 

(i) continuar propugnando a Educação Básica para Todos, aproveitando-se o impulso gerado pela 

Conferência Mundial; 

(ii) facilitar o intercâmbio de informação sobre os processos realizados na consecução das metas da 

educação básica estabelecidas por cada país, individualmente, e também sobre as estruturas e os 

recursos organizativos necessários para o êxito destas iniciativas;  

(iii) encorajar novos parceiros a somarem-se a este esforço mundial; e  

(iv) assegurar que todos os participantes estejam plenamente conscientes da importância de se 

sustentar um sólido apoio à educação básica.  
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ANEXO B – Declaração de Manágua 

 

Tradução de Romeu Kazumi Sassaki 

 

No dia 3 de dezembro de 1993, por ocasião do lançamento do projeto "Crescer Juntos na Vida 

Comunitária" e sob os auspícios da Cilpedim (Confederação Interamericana da Inclusion 

International), do IIA (Instituto Interamericano da Criança) e da CACL (Associação Canadense para a 

Vida Comunitária), reunimo-nos na cidade de Manágua, República da Nicarágua, como delegados de 

39 países das Américas, incluindo pessoas com deficiência, crianças, jovens, famílias, profissionais e 

representantes governamentais. 

Comprometemo-nos a trabalhar conjuntamente pelo desenvolvimento de políticas sociais em 

benefício das crianças e jovens com deficiência e de suas famílias, com base no propósito comum de 

alcançar uma melhor qualidade de vida e metas concretas que facilitem o atingimento deste ideal. As 

estratégias e ações concretas com as quais concordamos estão incluídas no documento "Crescer 

Juntos na Vida Comunitária" (juntado a esta Declaração), do Seminário Internacional: Rumo a um 

Novo Modelo para o Desenvolvimento de Políticas Sociais para Crianças e Jovens com Deficiência e 

Suas Famílias. 

Queremos uma sociedade baseada na eqüidade, na justiça, na igualdade e na interdependência, que 

assegure uma melhor qualidade de vida para todos sem discriminações de nenhum tipo; que 

reconheça e aceite a diversidade como fundamento para a convivência social. Uma sociedade na 

qual o respeito à dignidade do ser humano e a condição de pessoa de todos os seus integrantes 

sejam valores fundamentais; que garanta sua dignidade, seus direitos, sua autodeterminação, sua 

contribuição à vida comunitária e seu pleno acesso aos bens sociais. 

Recordamos que tanto as sociedades como os governos têm o dever de assegurar a participação das 

pessoas com deficiência e suas famílias na formulação de legislações e de políticas coordenadas a 

fim de se alcançar o ideal. 

Além disso, comprometemo-nos a desenvolver políticas que apóiem a inserção social de acordo com 

as características da comunidade na qual vivem a criança e o jovem, proporcionando informação e 

orientação à família, bem como possibilitando a implementação de políticas de emprego e que não 

limitem a migração. 

Os signatários e as instituições representadas trabalharão em prol dos objetivos concretos que 

traçamos, participando da elaboração de políticas governamentais, legislações e da promoção e 

defesa dos direitos; estabelecendo associações e formas de cooperação; despertando a consciência 

pública sobre estes assuntos, desenvolvendo sistemas de informação e pesquisa e garantindo os 

apoios e serviços necessários. 

 

Manágua, Republica da Nicarágua, 3 de dezembro de 1993, Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, declarado pelas Nações Unidas. 

 

Crescer Juntos na Vida Comunitária  



  111 

Seminário Internacional: Rumo a um Novo Modelo para o Desenvolvimento de Políticas Sociais para 

Crianças e Jovens com Deficiência e suas Famílias 

 

O IDEAL 

Queremos uma sociedade baseada na eqüidade, na justiça, na igualdade e na interdependência, que 

assegure uma melhor qualidade de vida para todos sem discriminações de nenhum tipo; que 

reconheça e aceite a diversidade como fundamento para a convivência social. Uma sociedade na 

qual o respeito à dignidade do ser humano e a condição de pessoa de todos os seus integrantes 

sejam valores fundamentais; que garanta sua dignidade, seus direitos, sua autodeterminação, sua 

contribuição à vida comunitária e seu pleno acesso aos bens sociais. 

Tanto as sociedades como os governos têm o dever de assegurar a participação das pessoas com 

deficiência e suas famílias na formulação de legislações e de políticas coordenadas a fim de se 

alcançar o ideal. 

Além disso, as sociedades e os governos deverão por em prática: políticas que possibilitem emprego 

seguro e apoio financeiro adequado às famílias, políticas essas que não limitem a migração, bem 

como políticas que apóiem a inserção social de acordo com a comunidade na qual vivem a criança e 

o jovem, e que proporcionem às famílias informação e orientação que lhes permitam concretizar seu 

sonho. 

Nessa sociedade sonhada deverão estar garantidas as seguintes condições: todas as crianças e 

adolescentes, incluindo as que têm deficiência, têm o direito de fazer parte de uma família, se 

precisarem de apoio desde pequenas, inclusive para suas necessidades emocionais. Devem ser 

atendidas suas necessidades básicas, incluindo sua seguridade, o aceso aos cuidados de saúde e de 

seguridade social e a proteção contra abuso físico, psicológico e social e tortura. A atenção às 

crianças e adolescentes deve estar integrada aos serviços gerais, incluindo a intervenção precoce, o 

aceso não-limitado à educação formal em todos os níveis e o trabalho significativo para os jovens. 

 

ÁREAS DE INTERESSE 

I . Governo, legislação e promoção e defesa dos direitos 

Metas: 

- As leis gerais de cada país devem contemplar a realidade das pessoas com deficiência e promover 

o ideal da eqüidade e igualdade de condições. 

- Dentro do possível, evitar a formulação de leis específicas para as pessoas com deficiência. As leis 

gerais existentes devem ser cumpridas. 

- As legislações gerais de âmbito nacional devem garantir os direitos humanos em relação à saúde, 

educação, trabalho etc. 

- As exigências e necessidades do segmento [das pessoas com deficiência] deverão estar 

contempladas dentro das políticas públicas gerais. 

- As políticas sociais devem ter a mesma importância e prioridade que as políticas econômicas. 

- Na definição e execução das políticas devem participar as pessoas com deficiência e suas famílias. 

- As políticas devem ser projetadas para promover o desenvolvimento humano. 
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- Coordenação entre os órgãos governamentais para assegurar que as políticas sejam 

implementadas e supervisionadas. 

- Estimular a cooperação de todos os setores da sociedade em defesa dos direitos humanos. 

- Criar um escritório público especializado para defender e promover os direitos das pessoas com 

deficiência. 

II. Associações e Cooperação 

Metas: 

- O movimento associativo das pessoas com deficiência deve trabalhar em conjunto com outras 

instituições em torno de assuntos em comum. 

- Da mesma forma, interagir com setores que atendem temas específicos para sensibilizá-los em 

relação à nossa realidade. 

- Promover a cooperação entre as famílias, a comunidade e as pessoas com deficiência. 

- E também promover a cooperação entre os setores público e privado nos níveis nacional, regional e 

local. 

III. Consciência Pública 

Metas: 

- Promover uma profunda mudança cultural e das condições sociais em relação às pessoas com 

deficiência. 

- Tomar consciência do IDEAL e trabalhar por sua realização.  

- Educar a família e ajudá-la a construir o IDEAL. 

- Ressaltar as potencialidades e habilidades das pessoas com deficiência mental. 

- Despertar a consciência pública acerca dos direitos humanos das pessoas com deficiência. 

- Desenvolver um conceito que utilize um enfoque integral da pessoa par identificar sua deficiência. 

- Sensibilizar os governos acerca de suas responsabilidades na redistribuição eqüitativa dos recursos 

para concretizar o IDEAL. 

- Inclusão curricular da deficiência em todos os níveis da educação e na formação dos profissionais 

em geral. 

- Motivar todos os líderes de opinião e agentes sociais em favor da mudança. 

IV. Infomação e Pesquisa 

- Criar canais de informação em todos os níveis sociais a fim de facilitar a inserção de crianças e 

jovens com deficiência. 

- Desenvolver pesquisa que torne mais visível a realidade das pessoas com deficiência. 

V. Apoios e Serviços 

Metas: 

- Assegurar que os serviços sejam descentralizados e coordenados. 

- Assegurar que todos os serviços públicos e privados sejam acessíveis às pessoas com deficiência, 

incluindo saúde, educação, serviços sociais, lazer, esportes e cultura, sem prejuízo de suas 

condições físicas, sociais, econômicas e culturais. 
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ANEXO C – Declaração de Salamanca 

 

SOBRE PRINCÍPIOS, POLÍTICA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Reconvocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento das Nações 

Unidas "Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiências", o 

qual demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte 

integrante do sistema educacional. 

 

Notando com satisfação um incremento no envolvimento de governos, grupos de advocacia, 

comunidades e pais, e em particular de organizações de pessoas com deficiências, na busca pela 

melhoria do acesso à educação para a maioria daqueles cujas necessidades especiais ainda se 

encontram desprovidas; e reconhecendo como evidência para tal envolvimento a participação ativa 

do alto nível de representantes e de vários governos, agências especializadas, e organizações 

intergovernamentais naquela Conferência Mundial. 

 

1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representando 88 governos e 

25 organizações internacionais em assembléia aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho 

de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a 

necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e reendossamos a 

Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações 

governo e organizações sejam guiados. 

2. Acreditamos e Proclamamos que: 

- toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e 

manter o nível adequado de aprendizagem, 

- toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que 

são únicas, 

- sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser 

implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 

necessidades, 

- aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria 

acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 

- escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de 

combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade 

inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva 

à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o 

sistema educacional. 

3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: 

- atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas 
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educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, independentemente de 

suas diferenças ou dificuldades individuais. 

- adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando todas as 

crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra forma. 

- desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que possuam 

experiências de escolarização inclusiva. 

- estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, revisão e avaliação 

de provisão educacional para crianças e adultos com necessidades educacionais especiais. 

- encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e organizações de pessoas portadoras 

de deficiências nos processos de planejamento e tomada de decisão concernentes à provisão de 

serviços para necessidades educacionais especiais. 

- invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, bem como nos 

aspectos vocacionais da educação inclusiva. 

- garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, 

tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das 

escolas inclusivas. 

4. Nós também congregamos a comunidade internacional; em particular, nós congregamos: - 

governos com programas de cooperação internacional, agências financiadoras internacionais, 

especialmente as responsáveis pela Conferência Mundial em Educação para Todos, UNESCO, 

UNICEF, UNDP e o Banco Mundial: 

- a endossar a perspectiva de escolarização inclusiva e apoiar o desenvolvimento da educação 

especial como parte integrante de todos os programas educacionais; 

- As Nações Unidas e suas agências especializadas, em particular a ILO, WHO, UNESCO e UNICEF: 

- a reforçar seus estímulos de cooperação técnica, bem como reforçar suas cooperações e redes de 

trabalho para um apoio mais eficaz à já expandida e integrada provisão em educação especial; 

- organizações não-governamentais envolvidas na programação e entrega de serviço nos países; 

- a reforçar sua colaboração com as entidades oficiais nacionais e intensificar o envolvimento 

crescente delas no planejamento, implementação e avaliação de provisão em educação especial que 

seja inclusiva; 

- UNESCO, enquanto a agência educacional das Nações Unidas; 

- a assegurar que educação especial faça parte de toda discussão que lide com educação para todos 

em vários foros; 

- a mobilizar o apoio de organizações dos profissionais de ensino em questões relativas ao 

aprimoramento do treinamento de professores no que diz respeito a necessidade educacionais 

especiais. 

- a estimular a comunidade acadêmica no sentido de fortalecer pesquisa, redes de trabalho e o 

estabelecimento de centros regionais de informação e documentação e da mesma forma, a servir de 

exemplo em tais atividades e na disseminação dos resultados específicos e dos progressos 

alcançados em cada país no sentido de realizar o que almeja a presente Declaração. 

- a mobilizar FUNDOS através da criação (dentro de seu próximo Planejamento a Médio Prazo. 1996-
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2000) de um programa extensivo de escolas inclusivas e programas de apoio comunitário, que 

permitiriam o lançamento de projetos-piloto que demonstrassem novas formas de disseminação e o 

desenvolvimento de indicadores de necessidade e de provisão de educação especial. 

5. Por último, expressamos nosso caloroso reconhecimento ao governa da Espanha e à UNESCO 

pela organização da Conferência e demandamos-lhes realizarem todos os esforços no sentido de 

trazer esta Declaração e sua relativa Estrutura de Ação da comunidade mundial, especialmente em 

eventos importantes tais como o Tratado Mundial de Desenvolvimento Social ( em Kopenhagen, em 

1995) e a Conferência Mundial sobre a Mulher (em Beijing, e, 1995). Adotada por aclamação na 

cidade de Salamanca, Espanha, neste décimo dia de junho de 1994. 

 

ESTRUTURA DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Introdução  

1. Esta Estrutura de Ação em Educação Especial foi adotada pela conferencia Mundial em Educação 

Especial organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, realizada em 

Salamanca entre 7 e 10 de junho de 1994. Seu objetivo é informar sobre políticas e guias ações 

governamentais, de organizações internacionais ou agências nacionais de auxílio, organizações não-

governamentais e outras instituições na implementação da Declaração de Salamanca sobre 

princípios, Política e prática em Educação Especial. A Estrutura de Ação baseia-se fortemente na 

experiência dos países participantes e também nas resoluções, recomendações e publicações do 

sistema das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais, especialmente o documento 

"Procedimentos-Padrões na Equalização de Oportunidades para pessoas Portadoras de Deficiência . 

Tal Estrutura de Ação também leva em consideração as propostas, direções e recomendações 

originadas dos cinco seminários regionais preparatórios da Conferência Mundial.  

2.O direito de cada criança a educação é proclamado na Declaração Universal de Direitos Humanos e 

foi fortemente reconfirmado pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Qualquer pessoa 

portadora de deficiência tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto 

quanto estes possam ser realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consultados sobre a 

forma de educação mais apropriadas às necessidades, circunstâncias e aspirações de suas crianças. 

3.O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou 

outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que 

trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias 

lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais 

condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares. No contexto desta 

Estrutura, o termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou 

jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e 

portanto possuem necessidades educacionais especiais em algum ponto durante a sua 

escolarização. Escolas devem buscar formas de educar tais crianças bem-sucedidamente, incluindo 

aquelas que possuam desvantagens severas. Existe um consenso emergente de que crianças e 
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jovens com necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos educacionais 

feitos para a maioria das crianças. Isto levou ao conceito de escola inclusiva. O desafio que confronta 

a escola inclusiva é no que diz respeito ao desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança e 

capaz de bem-sucedidamente educar todas as crianças, incluindo aquelas que possuam 

desvantagens severa. O mérito de tais escolas não reside somente no fato de que elas sejam 

capazes de prover uma educação de alta qualidade a todas as crianças: o estabelecimento de tais 

escolas é um passo crucial no sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar comunidades 

acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva. 

4. Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios de uma forte pedagogia da 

qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume que as diferenças humanas são normais e 

que, em consonância com a aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de 

se adaptar a criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de 

aprendizagem. Uma pedagogia centrada na criança é beneficial a todos os estudantes e, 

consequentemente, à sociedade como um todo. A experiência tem demonstrado que tal pedagogia 

pode consideravelmente reduzir a taxa de desistência e repetência escolar (que são tão 

características de tantos sistemas educacionais) e ao mesmo tempo garantir índices médios mais 

altos de rendimento escolar. Uma pedagogia centrada na criança pode impedir o desperdício de 

recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão freqüentemente conseqüências de uma instrução 

de baixa qualidade e de uma mentalidade educacional baseada na idéia de que "um tamanho serve a 

todos". Escolas centradas na criança são além do mais a base de treino para uma sociedade 

baseada no povo, que respeita tanto as diferenças quanto a dignidade de todos os seres humanos. 

Uma mudança de perspectiva social é imperativa. Por um tempo demasiadamente longo os 

problemas das pessoas portadoras de deficiências têm sido compostos por uma sociedade que 

inabilita, que tem prestado mais atenção aos impedimentos do que aos potenciais de tais pessoas. 

5. Esta Estrutura de Ação compõe-se das seguintes seções: 

I. Novo pensar em educação especial 

II. Orientações para a ação em nível nacional: 

A. Política e Organização 

B. Fatores Relativos à Escola 

C. Recrutamento e Treinamento de Educadores 

D. Serviços Externos de Apoio 

E. Áreas Prioritárias 

F. Perspectivas Comunitárias 

G. Requerimentos Relativos a Recursos 

III. Orientações para ações em níveis regionais e internacionais 

6. A tendência em política social durante as duas últimas décadas tem sido a de promover integração 

e participação e de combater a exclusão. Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana 

e ao desfrutamento e exercício dos direitos humanos. Dentro do campo da educação, isto se reflete 

no desenvolvimento de estratégias que procuram promover a genuína equalização de oportunidades. 

Experiências em vários países demonstram que a integração de crianças e jovens com necessidades 
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educacionais especiais é melhor alcançada dentro de escolas inclusivas, que servem a todas as 

crianças dentro da comunidade. É dentro deste contexto que aqueles com necessidades 

educacionais especiais podem atingir o máximo progresso educacional e integração social. Ao 

mesmo tempo em que escolas inclusivas provêem um ambiente favorável à aquisição de igualdade 

de oportunidades e participação total, o sucesso delas requer um esforço claro, não somente por 

parte dos professores e dos profissionais na escola, mas também por parte dos colegas, pais, 

famílias e voluntários. A reforma das instituições sociais não constitui somente um tarefa técnica, ela 

depende, acima de tudo, de convicções, compromisso e disposição dos indivíduos que compõem a 

sociedade. 

7. Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, 

sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam 

ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, 

acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade 

à todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de 

recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e 

apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola. 

8. Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades educacionais especiais deveriam 

receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educação efetiva. Educação inclusiva é 

o modo mais eficaz para construção de solidariedade entre crianças com necessidades educacionais 

especiais e seus colegas. O encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a classes especiais 

ou a sessões especiais dentro da escola em caráter permanente deveriam constituir exceções, a ser 

recomendado somente naqueles casos infreqüentes onde fique claramente demonstrado que a 

educação na classe regular seja incapaz de atender às necessidades educacionais ou sociais da 

criança ou quando sejam requisitados em nome do bem-estar da criança ou de outras crianças. 

9. A situação com respeito à educação especial varia enormemente de um país a outro. Existem por 

exemplo, países que possuem sistemas de escolas especiais fortemente estabelecidos para aqueles 

que possuam impedimentos específicos. Tais escolas especais podem representar um valioso 

recurso para o desenvolvimento de escolas inclusivas. Os profissionais destas instituições especiais 

possuem nível de conhecimento necessário à identificação precoce de crianças portadoras de 

deficiências. Escolas especiais podem servir como centro de treinamento e de recurso para os 

profissionais das escolas regulares. Finalmente, escolas especiais ou unidades dentro das escolas 

inclusivas podem continuar a prover a educação mais adequada a um número relativamente pequeno 

de crianças portadoras de deficiências que não possam ser adequadamente atendidas em classes ou 

escolas regulares. Investimentos em escolas especiais existentes deveriam ser canalizados a este 

novo e amplificado papel de prover apoio profissional às escolas regulares no sentido de atender às 

necessidades educacionais especiais. Uma importante contribuição às escolas regulares que os 

profissionais das escolas especiais podem fazer refere-se à provisão de métodos e conteúdos 

curriculares às necessidades individuais dos alunos. 

10. Países que possuam poucas ou nenhuma escolas especial seriam em geral, fortemente 

aconselhados a concentrar seus esforços no desenvolvimento de escolas inclusivas e serviços 
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especializados - em especial, provisão de treinamento de professores em educação especial e 

estabelecimento de recursos adequadamente equipados e assessorados, para os quais as escolas 

pudessem se voltar quando precisassem de apoio - deveriam tornar as escolas aptas a servir à vasta 

maioria de crianças e jovens. A experiência, principalmente em países em desenvolvimento, indica 

que o alto custo de escolas especiais significa na prática, que apenas uma pequena minoria de 

alunos, em geral uma elite urbana, se beneficia delas. A vasta maioria de alunos com necessidades 

especiais, especialmente nas áreas rurais, é consequentemente, desprovida de serviços. De fato, em 

muitos países em desenvolvimento, estima-se que menos de um por cento das crianças com 

necessidades educacionais especiais são incluídas na provisão existente. Além disso, a experiência 

sugere que escolas inclusivas, servindo a todas as crianças numa comunidade são mais bem 

sucedidas em atrair apoio da comunidade e em achar modos imaginativos e inovadores de uso dos 

limitados recursos que sejam disponíveis. Planejamento educacional da parte dos governos, portanto, 

deveria ser concentrado em educação para todas as pessoas, em todas as regiões do país e em 

todas as condições econômicas, através de escolas públicas e privadas. 

11. Existem milhões de adultos com deficiências e sem acesso sequer aos rudimentos de uma 

educação básica, principalmente nas regiões em desenvolvimento no mundo, justamente porque no 

passado uma quantidade relativamente pequena de crianças com deficiências obteve acesso à 

educação. Portanto, um esforço concentrado é requerido no sentido de se promover a alfabetização e 

o aprendizado da matemática e de habilidades básicas às pessoas portadoras de deficiências através 

de programas de educação de adultos. Também é importante que se reconheça que mulheres têm 

freqüentemente sido duplamente desavantajadas, com preconceitos sexuais compondo as 

dificuldades causadas pelas suas deficiências. Mulheres e homens deveriam possuir a mesma 

influência no delineamento de programas educacionais e as mesmas oportunidades de se 

beneficiarem de tais. Esforços especiais deveriam ser feitos no sentido de se encorajar a participação 

de meninas e mulheres com deficiências em programas educacionais. 

12. Esta estrutura pretende ser um guia geral ao planejamento de ação em educação especial. Tal 

estrutura, evidentemente, não tem meios de dar conta da enorme variedade de situações 

encontradas nas diferentes regiões e países do mundo e deve desta maneira, ser adaptada no 

sentido ao requerimento e circunstâncias locais. Para que seja efetiva, ela deve ser complementada 

por ações nacionais, regionais e locais inspirados pelo desejo político e popular de alcançar 

educação para todos. 

II. LINHAS DE AÇÃO EM NÍVEL NACIONAL A. POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO  

13. Educação integrada e reabilitação comunitária representam abordagens complementares àqueles 

com necessidades especiais. Ambas se baseiam nos princípios de inclusão, integração e participação 

e representam abordagens bem-testadas e financeiramente efetivas para promoção de igualdade de 

acesso para aqueles com necessidades educacionais especiais como parte de uma estratégia 

nacional que objetive o alcance de educação para todos. Países são convidados a considerar as 

seguintes ações concernentes a política e organização de seus sistemas educacionais.  

14. Legislação deveria reconhecer o princípio de igualdade de oportunidade para crianças, jovens e 

adultos com deficiências na educação primária, secundária e terciária, sempre que possível em 
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ambientes integrados. 

15. Medidas Legislativas paralelas e complementares deveriam ser adotadas nos campos da saúde, 

bem-estar social, treinamento vocacional e trabalho no sentido de promover apoio e gerar total 

eficácia à legislação educacional. 

16. Políticas educacionais em todos os níveis, do nacional ao local, deveriam estipular que a criança 

portadora de deficiência deveria freqüentar a escola de sua vizinhança: ou seja, a escola que seria 

freqüentada caso a criança não portasse nenhuma deficiência. Exceções à esta regra deveriam ser 

consideradas individualmente, caso-por-caso, em casos em que a educação em instituição especial 

seja requerida. 

17. A prática de desmarginalização de crianças portadoras de deficiência deveria ser parte integrante 

de planos nacionais que objetivem atingir educação para todos. Mesmo naqueles casos excepcionais 

em que crianças sejam colocadas em escolas especiais, a educação dela não precisa ser 

inteiramente segregada. Freqüência em regime não-integral nas escolas regulares deveria ser 

encorajada. Provisões necessárias deveriam também ser feitas no sentido de assegurar inclusão de 

jovens e adultos com necessidade especiais em educação secundária e superior bem como em 

programa de treinamento. Atenção especial deveria ser dada à garantia da igualdade de acesso e 

oportunidade para meninas e mulheres portadoras de deficiências. 

18. Atenção especial deveria ser prestada às necessidades das crianças e jovens com deficiências 

múltiplas ou severas. Eles possuem os mesmos direitos que outros na comunidade, à obtenção de 

máxima independência na vida adulta e deveriam ser educados neste sentido, ao máximo de seus 

potenciais. 

19. Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e situações individuais. 

A importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, 

deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas 

surdas tenham acesso a educação em sua língua nacional de signos. Devido às necessidades 

particulares de comunicação dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser 

mais adequadamente provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas 

regulares. 

20. Reabilitação comunitária deveria ser desenvolvida como parte de uma estratégia global de apoio 

a uma educação financeiramente efetiva e treinamento para pessoas com necessidade educacionais 

especiais. Reabilitação comunitária deveria ser vista como uma abordagem específica dentro do 

desenvolvimento da comunidade objetivando a reabilitação, equalização de oportunidades e 

integração social de todas as pessoas portadoras de deficiências; deveria ser implementada através 

de esforços combinados entre as pessoas portadoras de deficiências, suas famílias e comunidades e 

os serviços apropriados de educação, saúde, bem-estar e vocacional. 

21. Ambos os arranjos políticos e de financiamento deveriam encorajar e facilitar o desenvolvimento 

de escolas inclusivas. Barreiras que impeçam o fluxo de movimento da escola especial para a regular 

deveriam ser removidas e uma estrutura administrativa comum deveria ser organizada. Progresso em 

direção à inclusão deveria ser cuidadosamente monitorado através do agrupamento de estatísticas 

capazes de revelar o número de estudantes portadores de deficiências que se beneficiam dos 
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recursos, know-how e equipamentos direcionados à educação especial bem como o número de 

estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados nas escolas regulares. 

22. Coordenação entre autoridades educacionais e as responsáveis pela saúde, trabalho e 

assistência social deveria ser fortalecida em todos os níveis no sentido de promover convergência e 

complementariedade, Planejamento e coordenação também deveriam levar em conta o papel real e o 

potencial que agências semi-públicas e organizações não-governamentais podem ter. Um esforço 

especial necessita ser feito no sentido de se atrair apoio comunitário à provisão de serviços 

educacionais especiais. 

23. Autoridades nacionais têm a responsabilidade de monitorar financiamento externo à educação 

especial e trabalhando em cooperação com seus parceiros internacionais, assegurar que tal 

financiamento corresponda às prioridades nacionais e políticas que objetivem atingir educação para 

todos. Agências bilaterais e multilaterais de auxílio , por sua parte, deveriam considerar 

cuidadosamente as políticas nacionais com respeito à educação especial no planejamento e 

implementação de programas em educação e áreas relacionadas. 

B. FATORES RELATIVOS À ESCOLA  

24. o desenvolvimento de escolas inclusivas que ofereçam serviços a uma grande variedade de 

alunos em ambas as áreas rurais e urbanas requer a articulação de uma política clara e forte de 

inclusão junto com provisão financeira adequada - um esforço eficaz de informação pública para 

combater o preconceito e criar atitudes informadas e positivas - um programa extensivo de orientação 

e treinamento profissional - e a provisão de serviços de apoio necessários. Mudanças em todos os 

seguintes aspectos da escolarização, assim como em muitos outros, são necessárias para a 

contribuição de escolas inclusivas bem-sucedidas: currículo, prédios, organização escolar, pedagogia, 

avaliação, pessoal, filosofia da escola e atividades extra-curriculares.  

25. Muitas das mudanças requeridas não se relacionam exclusivamente à inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais. Elas fazem parte de um reforma mais ampla da educação, 

necessária para o aprimoramento da qualidade e relevância da educação, e para a promoção de 

níveis de rendimento escolar superiores por parte de todos os estudantes. A Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos enfatizou a necessidade de uma abordagem centrada na criança 

objetivando a garantia de uma escolarização bem-sucedida para todas as crianças. A adoção de 

sistemas mais flexíveis e adaptativos, capazes de mais largamente levar em consideração as 

diferentes necessidades das crianças irá contribuir tanto para o sucesso educacional quanto para a 

inclusão. As seguintes orientações enfocam pontos a ser considerados na integração de crianças 

com necessidades educacionais especiais em escolas inclusivas. Flexibilidade Curricular. 

26. O currículo deveria ser adaptado às necessidades das crianças, e não vice-versa. Escolas 

deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas à criança com 

habilidades e interesses diferentes. 

27. Crianças com necessidades especiais deveriam receber apoio instrucional adicional no contexto 

do currículo regular, e não de um currículo diferente. O princípio regulador deveria ser o de 

providenciar a mesma educação a todas as crianças, e também prover assistência adicional e apoio 

às crianças que assim o requeiram. 
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28. A aquisição de conhecimento não é somente uma questão de instrução formal e teórica. O 

conteúdo da educação deveria ser voltado a padrões superiores e às necessidades dos indivíduos 

com o objetivo de torná-los aptos a participar totalmente no desenvolvimento. O ensino deveria ser 

relacionado às experiências dos alunos e a preocupações práticas no sentido de melhor motivá-los. 

29. Para que o progresso da criança seja acompanhado, formas de avaliação deveriam ser revistas. 

Avaliação formativa deveria ser incorporada no processo educacional regular no sentido de manter 

alunos e professores informados do controle da aprendizagem adquirida, bem como no sentido de 

identificar dificuldades e auxiliar os alunos a superá-las. 

30. Para crianças com necessidades educacionais especiais uma rede contínua de apoio deveria ser 

providenciada, com variação desde a ajuda mínima na classe regular até programas adicionais de 

apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo, conforme necessário, à provisão de 

assistência dada por professores especializados e pessoal de apoio externo. 

31. Tecnologia apropriada e viável deveria ser usada quando necessário para aprimorar a taxa de 

sucesso no currículo da escola e para ajudar na comunicação, mobilidade e aprendizagem. Auxílios 

técnicos podem ser oferecidos de modo mais econômico e efetivo se eles forem providos a partir de 

uma associação central em cada localidade, aonde haja know-how que possibilite a conjugação de 

necessidades individuais e assegure a manutenção. 

32. Capacitação deveria ser originada e pesquisa deveria ser levada a cabo em níveis nacional e 

regional no sentido de desenvolver sistemas tecnológicos de apoio apropriados à educação especial. 

Estados que tenham ratificado o Acordo de Florença deveriam ser encorajados a usar tal instrumento 

no sentido de facilitar a livre circulação de materiais e equipamentos às necessidades das pessoas 

com deficiências. Da mesma forma, Estados que ainda não tenham aderido ao Acordo ficam 

convidados a assim fazê-lo para que se facilite a livre circulação de serviços e bens de natureza 

educacional e cultural. 

Administração da Escola  

33. Administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel significativo quanto a fazer com 

que as escolas respondam mais às crianças com necessidades educacionais especiais desde de que 

a eles sejam fornecidos a devida autonomia e adequado treinamento para que o possam fazê-lo. Eles 

(administradores e diretores) deveriam ser convidados a desenvolver uma administração com 

procedimentos mais flexíveis, a reaplicar recursos instrucionais, a diversificar opções de 

aprendizagem, a mobilizar auxílio individual, a oferecer apoio aos alunos experimentando dificuldades 

e a desenvolver relações com pais e comunidades, Uma administração escolar bem sucedida 

depende de um envolvimento ativo e reativo de professores e do pessoal e do desenvolvimento de 

cooperação efetiva e de trabalho em grupo no sentido de atender as necessidades dos estudantes. 

34. Diretores de escola têm a responsabilidade especial de promover atitudes positivas através da 

comunidade escolar e via arranjando uma cooperação efetiva entre professores de classe e pessoal 

de apoio. Arranjos apropriados para o apoio e o exato papel a ser assumido pelos vários parceiros no 

processo educacional deveria ser decidido através de consultoria e negociação. 

35. Cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente responsável pelo sucesso ou fracasso 

de cada estudante. O grupo de educadores, ao invés de professores individualmente, deveria dividir a 
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responsabilidade pela educação de crianças com necessidades especiais. Pais e voluntários 

deveriam ser convidados assumir participação ativa no trabalho da escola. Professores, no entanto, 

possuem um papel fundamental enquanto administradores do processo educacional, apoiando as 

crianças através do uso de recursos disponíveis, tanto dentro como fora da sala de aula. 

Informação e Pesquisa  

36. A disseminação de exemplos de boa prática ajudaria o aprimoramento do ensino e aprendizagem. 

Informação sobre resultados de estudos que sejam relevantes também seria valiosa. A demonstração 

de experiência e o desenvolvimento de centros de informação deveriam receber apoio a nível 

nacional, e o acesso a fontes de informação deveria ser ampliado. 

37. A educação especial deveria ser integrada dentro de programas de instituições de pesquisa e 

desenvolvimento e de centros de desenvolvimento curricular. Atenção especial deveria ser prestada 

nesta área, a pesquisa-ação locando em estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem. 

professores deveriam participar ativamente tanto na ação quanto na reflexão envolvidas em tais 

investigações. Estudos-piloto e estudos de profundidade deveriam ser lançados para auxiliar tomadas 

de decisões e para prover orientação futura. Tais experimentos e estudos deveriam ser levados a 

cabo numa base de cooperação entre vários países.  

C. RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE EDUCADORES  

38. Preparação apropriada de todos os educadores constitui-se um fator chave na promoção de 

progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas. As seguintes ações poderiam ser 

tomadas. Além disso, a importância do recrutamento de professores que possam servir como modelo 

para crianças portadoras de deficiências torna-se cada vez mais reconhecida. 

39. Treinamento pré-profissional deveria fornecer a todos os estudantes de pedagogia de ensino 

primário ou secundário, orientação positiva frente à deficiência, desta forma desenvolvendo um 

entendimento daquilo que pode ser alcançado nas escolas através dos serviços de apoio disponíveis 

na localidade. O conhecimento e habilidades requeridas dizem respeito principalmente à boa prática 

de ensino e incluem a avaliação de necessidades especiais, adaptação do conteúdo curricular, 

utilização de tecnologia de assistência, individualização de procedimentos de ensino no sentido de 

abarcar uma variedade maior de habilidades, etc. Nas escolas práticas de treinamento de 

professores, atenção especial deveria ser dada à preparação de todos os professores para que 

exercitem sua autonomia e apliquem suas habilidades na adaptação do currículo e da instrução no 

sentido de atender as necessidades especiais dos alunos, bem como no sentido de colaborar com os 

especialistas e cooperar com os pais. 

40. Um problema recorrente em sistemas educacionais, mesmo naqueles que provêem excelentes 

serviços para estudantes portadores de deficiências refere-se a falta de modelos para tais estudantes. 

alunos de educação especial requerem oportunidades de interagir com adultos portadores de 

deficiências que tenham obtido sucesso de forma que eles possam ter um padrão para seus próprios 

estilos de vida e aspirações com base em expectativas realistas. Além disso, alunos portadores de 

deficiências deveriam ser treinados e providos de exemplos de atribuição de poderes e liderança à 

deficiência de forma que eles possam auxiliar no modelamento de políticas que irão afetá-los 

futuramente. Sistemas educacionais deveriam, portanto, basear o recrutamento de professores e 
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outros educadores que podem e deveriam buscar, para a educação de crianças especiais, o 

envolvimento de indivíduos portadores de deficiências que sejam bem sucedidos e que provenham 

da mesma região. 

41. As habilidades requeridas para responder as necessidades educacionais especiais deveriam ser 

levadas em consideração durante a avaliação dos estudos e da graduação de professores. 

42. Como formar prioritária, materiais escritos deveriam ser preparados e seminários organizados 

para administradores locais, supervisores, diretores e professores, no sentido de desenvolver suas 

capacidades de prover liderança nesta área e de aposta e treinar pessoal menos experiente. 

43. O menor desafio reside na provisão de treinamento em serviço a todos os professores, levando-

se em consideração as variadas e freqüentemente difíceis condições sob as quais eles trabalham. 

Treinamento em serviço deveria sempre que possível, ser desenvolvido ao nível da escola e por meio 

de interação com treinadores e apoiado por técnicas de educação à distância e outras técnicas auto-

didáticas. 

44. Treinamento especializado em educação especial que leve às qualificações profissionais deveria 

normalmente ser integrado com ou precedido de treinamento e experiência como uma forma regular 

de educação de professores para que a complementariedade e a mobilidade sejam asseguradas. 

45. O Treinamento de professores especiais necessita ser reconsiderado com a intenção de se lhes 

habilitar a trabalhar em ambientes diferentes e de assumir um papel-chave em programas de 

educação especial. Uma abordagem não-categorizante que embarque todos os tipos de deficiências 

deveria ser desenvolvida como núcleo comum e anterior à especialização em uma ou mais áreas 

específicas de deficiência. 

46. Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no processo de 

desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa, avaliação, 

preparação de formadores de professores e desenvolvimento de programas e materiais de 

treinamento. Redes de trabalho entre universidades e instituições de aprendizagem superior em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento deveriam ser promovidas. A ligação entre pesquisa e 

treinamento neste sentido é de grande significado. Também é muito importante o envolvimento ativo 

de pessoas portadoras de deficiência em pesquisa e em treinamento pata que se assegure que suas 

perspectivas sejam completamente levadas em consideração. 

D. SERVIÇOS EXTERNOS DE APOIO  

47. A provisão de serviços de apoio é de fundamental importância para o sucesso de políticas 

educacionais inclusivas. Para que se assegure que, em todos os níveis, serviços externos sejam 

colocados à disposição de crianças com necessidades especiais, autoridades educacionais deveriam 

considerar o seguinte: 

48. Apoio às escolas regulares deveria ser providenciado tanto pelas instituições de treinamento de 

professores quanto pelo trabalho de campo dos profissionais das escolas especiais. Os últimos 

deveriam ser utilizados cada vez mais como centros de recursos para as escolas regulares, 

oferecendo apoio direto aquelas crianças com necessidades educacionais especiais. Tanto as 

instituições de treinamento como as escolas especiais podem prover o acesso a materiais e 

equipamentos, bem como o treinamento em estratégias de instrução que não sejam oferecidas nas 
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escolas regulares. 

49. O apoio externo do pessoal de recurso de várias agências, departamentos e instituições, tais 

como professor-consultor, psicólogos escolares, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, etc.., 

deveria ser coordenado em nível local. O agrupamento de escolas tem comprovadamente se 

constituído numa estratégia útil na mobilização de recursos educacionais bem como no envolvimento 

da comunidade. Grupos de escolas poderiam ser coletivamente responsáveis pela provisão de 

serviços a alunos com necessidades educacionais especiais em suas áreas e (a tais grupos de 

escolas) poderia ser dado o espaço necessário para alocarem os recursos conforme o requerido. Tais 

arranjos também deveriam envolver serviços não educacionais. De fato, a experiência sugere que 

serviços educacionais se beneficiariam significativamente caso maiores esforços fossem feitos para 

assegurar o ótimo uso de todo o conhecimento e recursos disponíveis.  

E. ÁREAS PRIORITÁRIAS  

50. A integração de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais seria mais efetiva e 

bem-sucedida se consideração especial fosse dada a planos de desenvolvimento educacional nas 

seguintes áreas: educação infantil, para garantir a educabilidade de todas as crianças: transição da 

educação para a vida adulta do trabalho e educação de meninas.  

Educação Infantil  

51. O sucesso de escolas inclusivas depende em muito da identificação precoce, avaliação e 

estimulação de crianças pré- escolares com necessidades educacionais especiais. Assistência infantil 

e programas educacionais para crianças até a idade de 6 anos deveriam ser desenvolvidos e/ou 

reorientados no sentido de promover o desenvolvimento físico, intelectual e social e a prontidão para 

a escolarização. Tais programas possuem um grande valor econômico para o indivíduo, a família e a 

sociedade na prevenção do agravamento de condições que inabilitam a criança. Programas neste 

nível deveriam reconhecer o princípio da inclusão e ser desenvolvidos de uma maneira abrangente, 

através da combinação de atividades pré-escolares e saúde infantil. 

52. Vários países têm adotado políticas em favor da educação infantil, tanto através do apoio no 

desenvolvimento de jardins de infância e pré-escolas, como pela organização de informação às 

famílias e de atividades de conscientização em colaboração com serviços comunitários (saúde, 

cuidados maternos e infantis) com escolas e com associações locais de famílias ou de mulheres.  

Preparação para a Vida Adulta  

53. Jovens com necessidades educacionais especiais deveriam ser auxiliados no sentido de 

realizarem uma transição efetiva da escola para o trabalho. Escolas deveriam auxiliá-los a se 

tornarem economicamente ativos e provê-los com as habilidades necessárias ao cotidiano da vida, 

oferecendo treinamento em habilidades que correspondam às demandas sociais e de comunicação e 

às expectativas da vida adulta. Isto implica em tecnologias adequadas de treinamento, incluindo 

experiências diretas em situações da vida real, fora da escola. O currículo para estudantes mais 

maduros e com necessidades educacionais especiais deveria incluir programas específicos de 

transição, apoio de entrada para a educação superior sempre que possível e conseqüente 

treinamento vocacional que os prepare a funcionar independentemente enquanto membros 

contribuintes em suas comunidades e após o término da escolarização. Tais atividades deveria ser 
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levadas a cabo com o envolvimento ativo de aconselhadores vocacionais, oficinas de trabalho, 

associações de profissionais, autoridades locais e seus respectivos serviços e agências.  

Educação de Meninas  

54. Meninas portadoras de deficiências encontram-se em dupla desvantagem. Um esforço especial 

se requer no sentido de se prover treinamento e educação para meninas com necessidades 

educacionais especiais. Além de ganhar acesso a escola, meninas portadoras de deficiências 

deveriam ter acesso à informação, orientação e modelos que as auxiliem a fazer escolhas realistas e 

as preparem para desempenharem seus futuros papéis enquanto mulheres adultas.  

Educação de Adultos e Estudos Posteriores  

55. Pessoas portadoras de deficiências deveriam receber atenção especial quanto ao 

desenvolvimento e implementação de programas de educação de adultos e de estudos posteriores. 

Pessoas portadoras de deficiências deveriam receber prioridade de acesso à tais programas. Cursos 

especiais também poderiam ser desenvolvidos no sentido de atenderem às necessidades e 

condições de diferentes grupos de adultos portadores de deficiência.  

F. PERSPECTIVAS COMUNITÁRIAS  

56. A realização do objetivo de uma educação bem- sucedida de crianças com necessidades 

educacionais especiais não constitui tarefa somente dos Ministérios de Educação e das escolas. Ela 

requer a cooperação das famílias e a mobilização das comunidades e de organizações voluntárias, 

assim como o apoio do público em geral. A experiência provida por países ou áreas que têm 

testemunhado progresso na equalização de oportunidades educacionais para crianças portadoras de 

deficiência sugere uma série de lições úteis.  

Parceria com os Pais  

57. A educação de crianças com necessidades educacionais especiais é uma tarefa a ser dividida 

entre pais e profissionais. Uma atitude positiva da parte dos pais favorece a integração escolar e 

social. Pais necessitam de apoio para que possam assumir seus papéis de pais de uma criança com 

necessidades especiais. O papel das famílias e dos pais deveria ser aprimorado através da provisão 

de informação necessária em linguagem clara e simples; ou enfoque na urgência de informação e de 

treinamento em habilidades paternas constitui uma tarefa importante em culturas aonde a tradição de 

escolarização seja pouca. 

58. Pais constituem parceiros privilegiados no que concerne as necessidades especiais de suas 

crianças, e desta maneira eles deveriam, o máximo possível, ter a chance de poder escolher o tipo de 

provisão educacional que eles desejam para suas crianças. 

59. Uma parceria cooperativa e de apoio entre administradores escolares, professores e pais deveria 

ser desenvolvida e pais deveriam ser considerados enquanto parceiros ativos nos processos de 

tomada de decisão. Pais deveriam ser encorajados a participar em atividades educacionais em casa 

e na escola (aonde eles poderiam observar técnicas efetivas e aprender como organizar atividades 

extra-curriculares), bem como na supervisão e apoio à aprendizagem de suas crianças. 

60. Governos deveriam tomar a liderança na promoção de parceria com os pais, através tanto de 

declarações políticas quanto legais no que concerne aos direitos paternos. O desenvolvimento de 

associações de pais deveria ser promovida e seus representante envolvidos no delineamento e 
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implementação de programas que visem o aprimoramento da educação de seus filhos. Organizações 

de pessoas portadoras de deficiências também deveriam ser consultadas no que diz respeito ao 

delineamento e implementação de programas.  

Envolvimento da Comunidade  

61. A descentralização e o planejamento local favorecem um maior envolvimento de comunidades na 

educação e treinamento de pessoas com necessidades educacionais especiais. Administradores 

locais deveriam encorajar a participação da comunidade através da garantia de apoio às associações 

representativas e convidando-as a tomarem parte no processo de tomada de decisões. Com este 

objetivo em vista, mobilizando e monitorando mecanismos formados pela administração civil local, 

pelas autoridades de desenvolvimento educacional e de saúde, líderes comunitários e organizações 

voluntárias deveriam estar estabelecidos em áreas geográficas suficientemente pequenas para 

assegurar uma participação comunitária significativa. 

62. O envolvimento comunitário deveria ser buscado no sentido de suplementar atividades na escola, 

de prover auxílio na concretização de deveres de casa e de compensar a falta de apoio familiar. 

Neste sentido, o papel das associações de bairro deveria ser mencionado no sentido de que tais 

forneçam espaços disponíveis, como também o papel das associações de famílias, de clubes e 

movimentos de jovens, e o papel potencial das pessoas idosas e outros voluntários incluindo pessoas 

portadoras de deficiências em programas tanto dentro como fora da escola. 

63. Sempre que ação de reabilitação comunitária seja provida por iniciativa externa, cabe à 

comunidade decidir se o programa se tornará parte das atividades de desenvolvimento da 

comunidade. Aos vários parceiros na comunidade, incluindo organizações de pessoas portadoras de 

deficiência e outras organizações não-governamentais deveria ser dada a devida autonomia para se 

tornarem responsáveis pelo programa. Sempre que apropriado, agências governamentais em níveis 

nacional e local também deveriam prestar apoio. 

O Papel das Organizações Voluntárias 

64. Uma vez que organizações voluntárias e não- governamentais possuem maior liberdade para agir 

e podem responder mais prontamente às necessidades expressas, elas deveriam ser apoiadas no 

desenvolvimento de novas idéias e no trabalho pioneiro de inovação de métodos de entrega de 

serviços. Tais organizações podem desempenhar o papel fundamental de inovadores e catalizadores 

e expandir a variedade de programas disponíveis à comunidade. 

65. Organizações de pessoas portadoras de deficiências - ou seja, aquelas que possuam influência 

decisiva deveriam ser convidadas a tomar parte ativa na identificação de necessidades, expressando 

sua opinião a respeito de prioridades, administrando serviços, avaliando desempenho e defendendo 

mudanças.  

Conscientização Pública  

66. Políticos em todos os níveis, incluindo o nível da escola, deveriam regularmente reafirmar seu 

compromisso para com a inclusão e promover atitudes positivas entre as crianças, professores e 

público em geral, no que diz respeito aos que possuem necessidades educacionais especiais. 

67. A mídia possui um papel fundamental na promoção de atitudes positivas frente a integração de 

pessoas portadoras de deficiência na sociedade. Superando preconceitos e má informação, e 
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difundindo um maior otimismo e imaginação sobre as capacidades das pessoas portadoras de 

deficiência. A mídia também pode promover atitudes positivas em empregadores com relação ao 

emprego de pessoas portadoras de deficiência. A mídia deveria acostumar-se a informar o público a 

respeito de novas abordagens em educação, particularmente no que diz respeito à provisão em 

educação especial nas escolas regulares, através da popularização de exemplos de boa prática e 

experiências bem-sucedidas.  

G. REQUERIMENTOS RELATIVOS A RECURSOS  

68. O desenvolvimento de escolas inclusivas como o modo mais efetivo de atingir a educação para 

todos deve ser reconhecido como uma política governamental chave e dado o devido privilégio na 

pauta de desenvolvimento da nação. É somente desta maneira que os recursos adequados podem 

ser obtidos. Mudanças nas políticas e prioridades podem acabar sendo inefetivas a menos que um 

mínimo de recursos requeridos seja providenciado. O compromisso político é necessário, tanto a nível 

nacional como comunitário. Para que se obtenha recursos adicionais e para que se re-empregue os 

recursos já existentes. Ao mesmo tempo em que as comunidades devem desempenhar o papel- 

chave de desenvolver escolas inclusivas, apoio e encorajamento aos governos também são 

essenciais ao desenvolvimento efetivo de soluções viáveis. 

69.A distribuição de recursos às escolas deveria realisticamente levar em consideração as diferenças 

em gastos no sentido de se prover educação apropriada para todas as crianças que possuem 

habilidades diferentes. Um começo realista poderia ser o de apoiar aquelas escolas que desejam 

promover uma educação inclusiva e o lançamento de projetos-piloto em algumas áreas com vistas a 

adquirir o conhecimento necessário para a expansão e generalização progressivas. No processo de 

generalização da educação inclusiva, o nível de suporte e de especialização deverá corresponder à 

natureza da demanda. 

70. Recursos também devem ser alocados no sentido de apoiar serviços de treinamento de 

professores regulares de provisão de centros de recursos, de professores especiais ou professores-

recursos. Ajuda técnica apropriada para assegurar a operação bem-sucedida de um sistema 

educacional integrador, também deve ser providenciada. Abordagens integradoras deveriam, 

portanto, estar ligadas ao desenvolvimento de serviços de apoio em níveis nacional e local. 

71. Um modo efetivo de maximizar o impacto refere-se a união de recursos humanos institucionais, 

logísticos, materiais e financeiros dos vários departamentos ministeriais (Educação, Saúde, Bem- 

Estar-Social, Trabalho, Juventude, etc.), das autoridades locais e territoriais e de outras instituições 

especializadas. A combinação de uma abordagem tanto social quanto educacional no que se refere à 

educação especial requererá estruturas de gerenciamento efetivas que capacitem os vários serviços 

a cooperar tanto em nível local quanto em nível nacional e que permitam que autoridades públicas e 

corporações juntem esforços.  

III. ORIENTAÇÕES PARA AÇÕES EM NÍVEIS REGIONAIS E INTERNACIONAIS 

72. Cooperação internacional entre organizações governamentais e não-governamentais, regionais e 

inter-regionais, podem ter um papel muito importante no apoio ao movimento frente a escolas 

inclusivas. Com base em experiências anteriores nesta área, organizações internacionais, 

intergovernamentais e não-governamentais, bem como agências doadoras bilaterais, poderiam 
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considerar a união de seus esforços na implementação das seguintes abordagens estratégicas. 

73. Assistência técnica deveria ser direcionada a áreas estratégicas de intervenção com um efeito 

multiplicador, especialmente em países em desenvolvimento. Uma tarefa importante para a 

cooperação internacional reside no apoio no lançamento de projetos-piloto que objetivem testar 

abordagens e originar capacitação. 

74. A organização de parcerias regionais ou de parcerias entre países com abordagens semelhantes 

no tocante à educação especial poderia resultar no planejamento de atividades conjuntas sob os 

auspícios de mecanismos de cooperação regional ou sub-regional. Tais atividades deveriam ser 

delineadas com vistas a levar vantagens sobre as economias da escala, a basear-se na experiência 

de países participantes, e a aprimorar o desenvolvimento das capacidades nacionais. 

75. Uma missão prioritária das organizações internacionais e facilitação do intercâmbio de dados e a 

informação e resultados de programas-piloto em educação especial entre países e regiões. O 

colecionamento de indicadores de progresso que sejam comparáveis a respeito de educação 

inclusiva e de emprego deveria se tornar parte de um banco mundial de dados sobre educação. 

Pontos de enfoque podem ser estabelecidos em centros sub-regionais para que se facilite o 

intercâmbio de informações. As estruturas existentes em nível regional e internacional deveriam ser 

fortalecidas e suas atividades estendidas a campos tais como política, programação, treinamento de 

pessoal e avaliação. 

76. Uma alta percentagem de deficiência constitui resultado direto da falta de informação, pobreza e 

baixos padrões de saúde. À medida que o prevalecimento de deficiências em termos do mundo em 

geral aumenta em número, particularmente nos países em desenvolvimento, deveria haver uma ação 

conjunta internacional em estreita colaboração com esforços nacionais, no sentido de se prevenir as 

causas de deficiências através da educação a qual, por, sua vez, reduziria a incidência e o 

prevalecimento de deficiências, portanto, reduzindo ainda mais as demandas sobre os limitados 

recursos humanos e financeiros de dados países. 

77. Assistências técnica e internacional à educação especial derivam-se de variadas fontes. Portanto, 

torna-se essencial que se garanta coerência e complementaridade entre organizações do sistema das 

Nações Unidas e outras agências que prestam assistência nesta área. 

78. Cooperação internacional deveria fornecer apoio a seminários de treinamento avançado para 

administradores e outros especialistas em nível regional e reforçar a cooperação entre universidades 

e instituições de treinamento em países diferentes para a condução de estudos comparativos bem 

como para a publicação de referências documentárias e de materiais instrutivos. 

79. A Cooperação internacional deveria auxiliar no desenvolvimento de associações regionais e 

internacionais de profissionais envolvidos com o aperfeiçoamento da educação especial e deveria 

apoiar a criação e disseminação de folhetins e publicações, bem como a organização de conferências 

e encontros regionais. 

80. Encontros regionais e internacionais englobando questões relativas à educação deveriam garantir 

que necessidades educacionais especiais fossem incluídas como parte integrante do debate, e não 

somente como uma questão em separado. Como modo de exemplo concreto, a questão da educação 

especial deveria fazer parte da pauta de conferência ministeriais regionais organizadas pela UNESCO 
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e por outras agências intergovernamentais. 

81. Cooperação internacional técnica e agências de financiamento envolvidas em iniciativas de apoio 

e desenvolvimento da Educação para Todos deveriam assegurar que a educação especial seja uma 

parte integrante de todos os projetos em desenvolvimento. 

82. Coordenação internacional deveria existir no sentido de apoiar especificações de acessibilidade 

universal da tecnologia da comunicação subjacente à estrutura emergente da informação. 

83. Esta Estrutura de Ação foi aprovada por aclamação após discussão e emenda na sessão Plenária 

da Conferência de 10 de junho de 1994. Ela tem o objetivo de guiar os Estados Membros e 

organizações governamentais e não-governamentais na implementação da Declaração de 

Salamanca sobre Princípios , Política e Prática em Educação Especial. 

 

Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas 

Portadoras de Deficiências, A/RES/48/96, Resolução das Nações Unidas adotada em Assembléia 

Geral.  

ASSEMBLÉIA GERAL 

VIGÉSIMO NONO PERÍODO ORDINÁRIO DE SESSÕES 

6 de junho de 1999 AG/doc. 3826/99 

Guatemala 28 maio 1999 

Original: espanhol 

Tema 34 da agenda 
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ANEXO D – Carta para o Terceiro Milênio 

 

Esta Carta foi aprovada no dia 9 de setembro de 1999, em Londres, Grã-Bretanha, pela Assembléia 

Governativa da REHABILITATION INTERNATIONAL, estando Arthur O’Reilly na Presidência e David 

Henderson na Secretaria Geral. 

A tradução foi feita do original em inglês pelo consultor de inclusão Romeu Kazumi Sassaki 

Nós entramos no Terceiro Milênio determinados a que os direitos humanos de cada pessoa em 

qualquer sociedade devam ser reconhecidos e protegidos. Esta Carta é proclamada para transformar 

esta visão em realidade.  

Os direitos humanos básicos são ainda rotineiramente negados a segmentos inteiros da população 

mundial, nos quais se encontram muitos dos 600 milhões de crianças, mulheres e homens que têm 

deficiência. Nós buscamos um mundo onde as oportunidades iguais para pessoas com deficiência se 

tornem uma conseqüência natural de políticas e leis sábias que apóiem o acesso a, e a plena 

inclusão, em todos os aspectos da sociedade.  

O progresso científico e social no século 20 aumentou a compreensão sobre o valor único e inviolável 

de cada vida. Contudo, a ignorância, o preconceito, a superstição e o medo ainda dominam grande 

parte das respostas da sociedade à deficiência. No Terceiro Milênio, nós precisamos aceitar a 

deficiência como uma parte comum da variada condição humana. Estatisticamente, pelo menos 10% 

de qualquer sociedade nascem com ou adquirem uma deficiência; e aproximadamente uma em cada 

quatro famílias possui uma pessoa com deficiência. 

Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, nos hemisférios norte e sul do planeta, a 

segregação e a marginalização têm colocado pessoas com deficiência no nível mais baixo da escala 

sócio-econômica. No século 21, nós precisamos insistir nos mesmos direitos humanos e civis tanto 

para pessoas com deficiência como para quaisquer outras pessoas. 

O século 20 demonstrou que, com inventividade e engenhosidade, é possível estender o acesso a 

todos os recursos da comunidade ambientes físicos, sociais e culturais, transporte, informação, 

tecnologia, meios de comunicação, educação, justiça, serviço público, emprego, esporte e recreação, 

votação e oração. No século 21, nós precisamos estender este acesso que poucos têm para muitos, 

eliminando todas as barreiras ambientais, eletrônicas e atitudinais que se anteponham à plena 

inclusão deles na vida comunitária. Com este acesso poderão advir o estímulo à participação e à 

liderança, o calor da amizade, as glórias da afeição compartilhada e as belezas da Terra e do 

Universo. 

A cada minuto, diariamente, mais e mais crianças e adultos estão sendo acrescentados ao número de 

pessoas cujas deficiências resultam do fracasso na prevenção das doenças evitáveis e do fracasso 

no tratamento das condições tratáveis. A imunização global e as outras estratégias de prevenção não 

mais são aspirações; elas são possibilidades práticas e economicamente viáveis. O que é necessário 

é a vontade política, principalmente de governos, para acabarmos com esta afronta à humanidade. 

Os avanços tecnológicos estão teoricamente colocando, sob o controle humano, a manipulação dos 

componentes genéticos da vida. Isto apresenta novas dimensões éticas ao diálogo internacional 

sobre a prevenção de deficiências. No Terceiro Milênio, nós precisamos criar políticas sensíveis que 
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respeitem tanto a dignidade de todas as pessoas como os inerentes benefícios e harmonia derivados 

da ampla diversidade existente entre elas. 

Programas internacionais de assistência ao desenvolvimento econômico e social devem exigir 

padrões mínimos de acessibilidade em todos os projetos de infra-estrutura, inclusive de tecnologia e 

comunicações, a fim de assegurarem que as pessoas com deficiência sejam plenamente incluídas na 

vida de suas comunidades. 

Todas as nações devem ter programas contínuos e de âmbito nacional para reduzir ou prevenir 

qualquer risco que possa causar impedimento, deficiência ou incapacidade, bem como programas de 

intervenção precoce para crianças e adultos que se tornarem deficientes. 

Todas as pessoas com deficiência devem ter acesso ao tratamento, à informação sobre técnicas de 

auto-ajuda e, se necessário, à provisão de tecnologias assistivas e apropriadas. 

Cada pessoa com deficiência e cada família que tenha uma pessoa deficiente devem receber os 

serviços de reabilitação necessários à otimização do seu bem-estar mental, físico e funcional, assim 

assegurando a capacidade dessas pessoas para administrarem sua vida com independência, como o 

fazem quaisquer outros cidadãos. 

Pessoas com deficiência devem ter um papel central no planejamento de programas de apoio à sua 

reabilitação; e as organizações de pessoas com deficiência devem ser empoderadas com os recursos 

necessários para compartilhar a responsabilidade no planejamento nacional voltado à reabilitação e à 

vida independente. 

A reabilitação baseada na comunidade deve ser amplamente promovida nos níveis nacional e 

internacional como uma forma viável e sustentável de prover serviços.  

Cada nação precisa desenvolver, com a participação de organizações de e para pessoas com 

deficiência, um plano abrangente que tenha metas e cronogramas claramente definidos para fins de 

implementação dos objetivos expressos nesta Carta. 

Esta Carta apela aos Países-Membros para que apóiem a promulgação de uma Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência como uma estratégia-chave para o 

atingimento destes objetivos. 

No Terceiro Milênio, a meta de todas as nações precisa ser a de evoluírem para sociedades que 

protejam os direitos das pessoas com deficiência mediante o apoio ao pleno empoderamento e 

inclusão delas em todos os aspectos da vida. Por estas razões, a CARTA PARA O TERCEIRO 

MILÊNIO é proclamada para que toda a humanidade entre em ação, na convicção de que a 

implementação destes objetivos constitui uma responsabilidade primordial de cada governo e de 

todas as organizações não-governamentais e internacionais relevantes. 
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ANEXO E – Tópicos da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 

 

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO II - Dos Direitos Sociais 

Artigo 7 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: 

(...) 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 

trabalhador portador de deficiência;  

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO II - Da União 

Artigo 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência;  

Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;  

CAPÍTULO VII - Da Administração Pública 

SEÇÃO I - Disposições Gerais 

Artigo 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer do Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 

(...) 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua admissão;  

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO III - Da Educação, Da Cultura e Do Desporto 

SEÇÃO I - Da Educação  

Artigo 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino;  

CAPÍTULO VII - Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso 

Artigo - 227 - (...) 

Parágrafo 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do 

adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes 

preceitos: 

(...) 
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II - Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de 

deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de 

deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 

bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos; 

(...) 

Parágrafo 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso 

público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às 

pessoas portadoras de deficiência.  

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Artigo 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos 

veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, parágrafo 2. 
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ANEXO F – Tópicos da Lei Federal de nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989 

 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, institui a 

tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 

Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e 

sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei. 

§ 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 

tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-

estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. 

§ 2º As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações 

governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais 

que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida 

a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade. 

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 

exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 

Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos 

assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 

outras, as seguintes medidas: 

I - na área da educação: 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que 

abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e 

reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 

b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades 

hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 01 (um) ano, 

educandos portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 

inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 

pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. 

(...) 

III - na área da formação profissional e do trabalho: 
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a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, 

inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional; 

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de 

tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos 

empregos comuns; 

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de 

pessoas portadoras de deficiência; 

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das 

pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que 

regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a 

situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência. 

(...) 

IV - na área de recursos humanos: 

a) a formação de professores de nível médio para a Educação Especial, de técnicos de nível médio 

especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores para formação profissional; 

b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, 

inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de 

deficiências; 

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 

relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. 

(...) 

Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa: 

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno 

em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados 

da deficiência que porta; 

(...) 

Art. 9º A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras de 

deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno 

exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. 

§ 1º Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação, coordenada e integrada, dos órgãos 

da Administração Pública Federal, e incluir-se-ão em Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a 

prazos e objetivos determinados. 

Art. 12. Compete à CORDE: 

I - coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de 

deficiência; 

(...) 

IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos; 

(...) 
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Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a CORDE 

recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como 

considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social 

das pessoas portadoras de deficiência. 
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ANEXO G – Tópicos da Lei Federal de n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

 

CAPÍTULO V - DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Art. 58 Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as 

peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 

que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero 

a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:  

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades;  

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 

do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo 

o programa escolar para os superdotados;  

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns;  

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;  

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis Para o 

respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das 

instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.  

Parágrafo único. O Poder Público adotará como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 

aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 
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ANEXO H – Tópicos do Decreto Federal de nº. 3.298, de 20 de dezembro de 

1999 

 

Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e 

dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº. 7.853, de 24 de outubro de 

1989, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I - Das Disposições Gerais 

Art. 1º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência compreende o 

conjunto de orientações normativas que objetiva assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 

sociais das pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 2º Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de deficiência 

o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação 

pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes 

da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

(...) 

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 

de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus 

e níveis na forma seguinte: 

a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve; 

b) de 41 a 55 db - surdez moderada; 

c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; 

d) de 71 a 90 db - surdez severa; 

e) acima de 91 db - surdez profunda; e 

f) anacusia; 

III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor 

correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as 

situações; 
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IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

(...) 

CAPÍTULO III - Das Diretrizes 

Art. 6º São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de 

deficiência; 

II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim com 

organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta Política; 

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as 

iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à 

previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer; 

IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de implementação 

dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas; 

V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, 

proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho; e 

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, sem o 

cunho assistencialista. 

CAPÍTULO IV - Dos Objetivos 

Art. 7º São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços 

oferecidos à comunidade; 

II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de saúde, 

educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, 

cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas 

causas e à inclusão social; 

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais 

da pessoa portadora de deficiência; 

IV - formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência; e 
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V - garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão 

social. 

(...) 

CAPÍTULO VI - Dos Aspectos Institucionais 

Art. 9o Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deverão conferir, 

no âmbito das respectivas competências e finalidades, tratamento prioritário e adequado aos 

assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência, visando a assegurar-lhe o pleno exercício de 

seus direitos básicos e a efetiva inclusão social. 

Art. 10. Na execução deste Decreto, a Administração Pública Federal direta e indireta atuará de modo 

integrado e coordenado, seguindo planos e programas, com prazos e objetivos determinados, 

aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 

Art. 11. Ao CONADE, criado no âmbito do Ministério da Justiça como órgão superior de deliberação 

colegiada, compete: 

I - zelar pela efetiva implantação da Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência; 

II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, 

trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana e outras 

relativas à pessoa portadora de deficiência; 

(...) 

CAPÍTULO VII - Da Equiparação de Oportunidades 

Art. 15. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal prestarão direta ou indiretamente 

à pessoa portadora de deficiência os seguintes serviços: 

I - reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa portadora 

de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social; 

II - formação profissional e qualificação para o trabalho; 

III - escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios necessários, ou 

em estabelecimentos de ensino especial; e 

IV - orientação e promoção individual, familiar e social. 

(...) 

Seção III - Educação 

Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis 

pela educação dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, 

viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 

pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino; 

II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de educação escolar 

que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino; 

III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas públicas e 

privadas; 

IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino; 
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V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando portador de 

deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo igual ou 

superior a um ano; e 

VI - o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 

inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo. 

§ 1o Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades 

educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. 

§ 2o A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e individualizado, 

oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios. 

§ 3o A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a partir de zero ano. 

§ 4o A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada especialização, e 

adotará orientações pedagógicas individualizadas. 

§ 5o Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observado o 

atendimento as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT relativas à 

acessibilidade. 

Art. 25. Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou 

privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas de 

apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas 

exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades 

educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando. 

Art. 26. As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento pedagógico ao 

educando portador de deficiência internado nessas unidades por prazo igual ou superior a um ano, 

com o propósito de sua inclusão ou manutenção no processo educacional. 

Art. 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 

necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional 

para realização das provas, conforme as características da deficiência. 

§ 1o As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do processo seletivo para 

ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior. 

§ 2o O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá instruções para que os 

programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas 

relacionados à pessoa portadora de deficiência. 

Art. 28. O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou médio, de 

instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação 

profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 

§ 1o A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis básico, 

técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho. 

§ 2o As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão, 

obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de deficiência, 

condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. 
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§ 3o Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à pessoa portadora de 

deficiência, em nível formal e sistematizado, aquisição de conhecimentos e habilidades 

especificamente associados a determinada profissão ou ocupação. 

§ 4o Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos por instituição 

credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o território 

nacional. 

Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de 

apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como: 

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo; 

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e 

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de 

comunicação. 

(...) 

Seção IV - Do Acesso ao Trabalho 

Art. 36. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por 

cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora 

de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

I - até duzentos empregados, dois por cento; 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

§ 1o A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de contrato 

por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo 

indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. 

§ 2o Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu curso de educação 

profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação 

expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou 

órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação 

profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

§ 3o Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo se 

submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. 

(..) 

Art. 45. Serão implementados programas de formação e qualificação profissional voltados para a 

pessoa portadora de deficiência no âmbito do Plano Nacional de 

Formação Profissional - PLANFOR. 

Parágrafo único. Os programas de formação e qualificação profissional para pessoa portadora de 

deficiência terão como objetivos: 

I - criar condições que garantam a toda pessoa portadora de deficiência o direito a receber uma 

formação profissional adequada; 
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II - organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora de deficiência 

para a inserção competitiva no mercado laboral; e 

III - ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para fomentar o 

desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de deficiência, assim como para satisfazer as 

exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da evolução social e 

econômica. 

(...) 

CAPÍTULO VIII - Da Política de Capacitação de Profissionais Especializados 

Art. 49. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, responsáveis 

pela formação de recursos humanos, devem dispensar aos assuntos objeto deste Decreto tratamento 

prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - formação e qualificação de professores de nível médio e superior para a educação especial, de 

técnicos de nível médio e superior especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores e 

professores para a formação profissional; 

II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de recursos humanos 

que atendam às demandas da pessoa portadora de deficiência; e 

III - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 

relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. 

CAPÍTULO IX - Da Acessibilidade na Administração Pública Federal 

Art. 50. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta adotarão 

providências para garantir a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços, no âmbito de suas 

competências, à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a eliminação 

de barreiras arquitetônicas e obstáculos, bem como evitando a construção de novas barreiras. 
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ANEXO I – Tópicos da Lei Federal de nº. 10.098, de 19 de dezembro de 

2000 

 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Capítulo I - Disposições gerais  

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e 

de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios 

e nos meios de transporte e de comunicação. 

(...) 

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 23º. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação 

orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes 

nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou 

uso. 

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras 

arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência 

desta Lei. 
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ANEXO J – Tópicos da Resolução de nº. 02, de 11 de setembro de 2001, do 

Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Básica 

 

Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de conformidade 

com o disposto no Art. 9º, § 1º, alínea ¿c¿, da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação 

dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, nos Capítulos I, II e III do Título V e nos Artigos 58 

a 60 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer CNE/CEB 17/2001, 

homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 15 de agosto de 2001, resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas e 

modalidades. 

Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas creches e 

pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante 

avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 

especializado. 

Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se 

para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as 

condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de atendimento a alunos 

com necessidades educacionais especiais, mediante a criação de sistemas de informação e o 

estabelecimento de interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo Escolar e pelo 

Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo formativo 

desses alunos. 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais 

especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 

casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela 

educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem 

sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. 

Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as situações 

singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-psicossociais dos alunos e suas faixas 

etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar: 

I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo, 

de trabalho e de inserção na vida social; 
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II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas 

diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais no processo 

de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, 

conhecimentos, habilidades e competências; 

III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e 

econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos. 

Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o 

processo educacional, apresentarem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 

dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 

II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a 

utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar 

rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

Art. 6º Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de 

decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, 

avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com: 

I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores 

educacionais; 

II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; 

III - a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, Trabalho, 

Justiça e Esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário. 

Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em 

classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica. 

Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes 

comuns: 

I - professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos; 

II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano 

escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das 

diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de 

educar para a diversidade; 

III - flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos 

conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de 

avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a freqüência obrigatória; 

IV - serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante: 

a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial; 
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b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; 

c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente; 

d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. 

V - serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o professor 

especializado em educação especial realize a complementação ou suplementação curricular, 

utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos; 

VI - condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos 

professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na 

relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de 

pesquisa; 

VII - sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, 

trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da família no 

processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade; 

VIII - temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de 

alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir 

em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos anos finais do 

ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, procurando-se evitar 

grande defasagem idade/série; 

IX - atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas habilidades/superdotação, o 

aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas 

classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, 

inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do Artigo 24, V, 

¿c¿, da Lei 9.394/96. 

Art. 9º As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização fundamente-

se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica, bem como 

nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em caráter transitório, a 

alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de comunicação e 

sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. 

§ 1º Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo, mediante adaptações, e, 

quando necessário, atividades da vida autônoma e social no turno inverso. 

§ 2º A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para o atendimento 

inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família devem decidir conjuntamente, com base em 

avaliação pedagógica, quanto ao seu retorno à classe comum. 

Art. 10. Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram atenção 

individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e 

contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não consiga 

prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em escolas especiais, públicas ou privadas, 

atendimento esse complementado, sempre que necessário e de maneira articulada, por serviços das 

áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social. 
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§ 1º As escolas especiais, públicas e privadas, devem cumprir as exigências legais similares às de 

qualquer escola quanto ao seu processo de credenciamento e autorização de funcionamento de 

cursos e posterior reconhecimento. 

§ 2º Nas escolas especiais, os currículos devem ajustar-se às condições do educando e ao disposto 

no Capítulo II da LDBEN. 

§ 3º A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno, a equipe pedagógica da escola especial e a 

família devem decidir conjuntamente quanto à transferência do aluno para escola da rede regular de 

ensino, com base em avaliação pedagógica e na indicação, por parte do setor responsável pela 

educação especial do sistema de ensino, de escolas regulares em condição de realizar seu 

atendimento educacional. 

Art. 11. Recomenda-se às escolas e aos sistemas de ensino a constituição de parcerias com 

instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de caso relativos ao 

processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, visando ao 

aperfeiçoamento desse processo educativo. 

Art. 12. Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem 

assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 

mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação - incluindo instalações, 

equipamentos e mobiliário - e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações, 

provendo as escolas dos recursos humanos e materiais necessários. 

§ 1º Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser 

realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a autorização de construção e 

funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura definidos. 

§ 2º Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de 

comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos conteúdos 

curriculares, mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a 

língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e às suas 

famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais 

especializados em cada caso. 

Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar 

o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de freqüentar as aulas em razão 

de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência 

prolongada em domicílio. 

§ 1º As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao 

processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da 

Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar, e desenvolver 

currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, 

facilitando seu posterior acesso à escola regular. 

§ 2º Nos casos de que trata este Artigo, a certificação de freqüência deve ser realizada com base no 

relatório elaborado pelo professor especializado que atende o aluno. 
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Art. 14. Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise, avaliação da 

qualidade e da idoneidade, bem como pelo credenciamento de escolas ou serviços, públicos ou 

privados, com os quais estabelecerão convênios ou parcerias para garantir o atendimento às 

necessidades educacionais especiais de seus alunos, observados os princípios da educação 

inclusiva. 

Art. 15. A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de competência e 

responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo constar de seus projetos pedagógicos as 

disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, 

respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica, as normas dos respectivos sistemas de ensino. 

Art. 16. É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas nos Artigos 24 e 

26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla, que não apresentar 

resultados de escolarização previstos no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei, terminalidade específica 

do ensino fundamental, por meio da certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar 

que apresente, de forma descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando, bem como o 

encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação profissional. 

Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de 

educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de 

recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, 

contando, para tal, com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo 

sistema de ensino. 

§ 1º As escolas de educação profissional podem realizar parcerias com escolas especiais, públicas 

ou privadas, tanto para construir competências necessárias à inclusão de alunos em seus cursos 

quanto para prestar assistência técnica e convalidar cursos profissionalizantes realizados por essas 

escolas especiais. 

§ 2º As escolas das redes de educação profissional podem avaliar e certificar competências laborais 

de pessoas com necessidades especiais não matriculadas em seus cursos, encaminhando-as, a 

partir desses procedimentos, para o mundo do trabalho. 

Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de suas escolas, a 

fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam 

contar com professores capacitados e especializados, conforme previsto no Artigo 59 da LDBEN e 

com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal, e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura de graduação plena. 

§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de 

nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao 

desenvolvimento de competências e valores para: 
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I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva; 

II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às 

necessidades especiais de aprendizagem; 

III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades 

educacionais especiais; 

IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. 

§ 2º São considerados professores especializados em educação especial aqueles que 

desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais para definir, 

implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 

procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimentos das 

mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que 

são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão comprovar: 

I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, 

preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou para os 

anos iniciais do ensino fundamental; 

II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, 

posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio; 

§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades de 

formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 19. As diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

estendem-se para a educação especial, assim como estas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial estendem-se para todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

Art. 20. No processo de implantação destas Diretrizes pelos sistemas de ensino, caberá às instâncias 

educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime de colaboração, 

o estabelecimento de referenciais, normas complementares e políticas educacionais. 

Art. 21. A implementação das presentes Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica será obrigatória a partir de 2002, sendo facultativa no período de transição compreendido 

entre a publicação desta Resolução e o dia 31 de dezembro de 2001. 

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 

contrário. 

FRANCISCO APARECIDO CORDÃO 


