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RESUMO 

A inclusão de pessoas com necessidades especiais, nos dias de hoje, vai 

muito além da premissa constitucional de que todos os indivíduos têm direito à 

educação. A inclusão é um novo paradigma social e educacional em uma sociedade 

que se pretende cada vez mais justa e democrática. 

O tema inclusão escolar é muito amplo, em que se chega à abrangência de 

“escola para todos”. Este estudo, que tem como recorte as pessoas com 

necessidades especiais no campo físico-motor, tem por objetivo refletir sobre os 

processos de inclusão no sistema de ensino regular brasileiro: as regulamentações 

oficiais, as barreiras físicas e sociais para a efetiva inclusão nas instituições de 

ensino, as atitudes pró-ativas principalmente dos gestores escolares e as 

perspectivas que se abrem a esta nova realidade.

Palavras-chave: inclusão escolar; integração; deficiente físico; gestão.
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1. Introdução

Ao iniciarmos o processo de descoberta do tema, pensamos em diversos 

aspectos da educação que nos preocupam e sensibilizam. São tantas as indagações 

para nós, futuras educadoras ansiosas por aplicar o que de melhor aprendemos em 

projetos educacionais nos quais acreditamos e com os quais sonhamos. A 

educação, não apenas em nosso país, mas em âmbito mundial, suscita muitas 

dúvidas a serem refletidas e aprimoradas, sobre as quais gostaríamos de nos 

aprofundar. Não foi fácil, portanto, optar pelo assunto escolhido.

Um dos caminhos foi procurar, em nossa vivência como alunas, uma 

experiência significativa que nos tenha feito “sentir na pele” uma realidade que 

representasse uma das tantas e importantes questões que afloram no sistema 

educacional brasileiro. Lembramos então da experiência vivida pela Bruna Romaro, 

uma das integrantes da dupla de autoras deste trabalho. 

Em julho de 2006 uma forte dor no pé direito tirou-lhe o movimento dos dedos e 

impediu que ela encostasse o pé no chão. Durante 15 dias fez um trabalho de fisioterapia, 

que de nada adiantou. O problema foi se agravando e, por mais de dois meses, ela só podia 

se locomover de muletas. Após esse tempo, foi descoberto um rompimento no tendão que 

precisou ser operado. O pós-operatório significou três semanas em cadeira de rodas. 

Nesse curto espaço de tempo, muita coisa teve que ser interrompida na vida da Bruna. 

A escola de inglês que freqüentava não tinha salas de aula no andar térreo e na possuía 

elevador. A escola em que fazia estágio não tinha a menor estrutura para abrigar uma 

estagiária de muletas ou de cadeira de rodas. Mesmo na faculdade, apesar da existência do 

elevador e de todo o apoio que recebia dos colegas, o acesso à sala de aula e às demais 

dependências era muito sacrificado.

Sua experiência nessa “deficiência física temporária” foi o que nos fez pensar nas 

enormes dificuldades que enfrenta uma pessoa com limitações físicas. No ambiente externo, 

as ruas são esburacadas, as calçadas são estreitas, poucas são as rampas de acesso para 

cadeira de rodas. E nos ambientes internos nada se adéqua a essas limitações. Pensando 

nessa experiência, nos perguntamos como seria a vida de uma pessoa permanentemente 

nessa situação; como seria sua vida escolar; como ela enfrentaria todas essas barreiras 

físicas; e mais: como ela enfrentaria ainda as barreiras sociais do preconceito? Assim 
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escolhemos o tema do nosso trabalho de conclusão do curso: a inclusão do deficiente físico 

motor no ensino regular. Como a escola pode contribuir para diminuir as diferenças e 

promover a inclusão desses alunos?

Impedir o acesso de deficientes físicos em instituições escolares viola um dos direitos 

básicos de todo os cidadãos: o direito à educação. Por isso é tão pertinente a reflexão e 

discussão desta problemática para todos que sonham em ser educadores em um sistema em 

que a educação seja “para todos”.
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2. Problema de pesquisa

Como mostram os dados da Organização Mundial de Saúde, uma entre dez 

pessoas no mundo é portadora de deficiência física, sensorial ou mental, congênita 

ou adquirida. A OMS também diz que nos países de Terceiro Mundo, como é o caso 

do Brasil, a porcentagem de deficientes aumenta podendo chegar a 15% ou até 

20%. 

De acordo com Censo 2000 do IBGE1, esse número em nosso país chega à 

marca de 24,6 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, o que 

equivale a 14,5% da população. A deficiência visual, não a cegueira total, é 

considerada a maior entre as pessoas com deficiência, chegando a 48%; seguida 

das pessoas com deficiências motoras e físicas somando 27,1%; a terceira maior 

incidência é a deficiência auditiva atingindo 16,6% e por último, a deficiência mental, 

alcançado 8,2%. 

População residente por tipo de deficiência - Brasil – 2000

Tipo de deficiência População residente

Mental 2.844.937

Física/Motora 9.355.808

Visual 16.644.842

Auditiva 5.735.099

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.
Obs: Algumas pessoas declararam possuir mais de um tipo de deficiência. Por isto, 
quando somadas as ocorrências de deficiências, o número é maior do que 24,6 
milhões, que representa o número de pessoas, não de ocorrências de deficiência.

                                                
1 A investigação das pessoas portadoras de deficiência física ou mental nos censos demográficos do Brasil foi retomada em 

1991 com a promulgação da Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989, que prevê a obrigatoriedade de se incluir nos censos

nacionais questões específicas sobre as pessoas portadoras de deficiência. O Censo Demográfico 1991 pesquisou somente 

dados sobre  as deficiências graves (os cegos, os surdos ou mudos). Já no Censo Demográfico 2000 a investigação foi mais 

abrangente, ampliando o conceito de limitação de atividades para identificar a incapacidade. O conceito utilizado segue 

recomendações internacionais, especialmente com a International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF 

2001, divulgada recentemente pela Organização Mundial da Saúde – OMS, incluindo diversos níveis de limitação de 

atividades, e permite distinguir os graus de incapacidade de enxergar, ouvir e locomover-se.
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A maior parte das pessoas com deficiência (47,7%) são chefes de família com 

dependentes, e um agravante para a inclusão social desse público é a baixíssima 

escolaridade.Outro dado alarmante é que a maioria destas pessoas localiza-se na

camada baixa da população. São, portanto, as que menos têm recursos para se 

adaptar à sociedade de “pessoas normais”.

A segregação de pessoas com necessidades especiais é um fato histórico em 

nossa sociedade. Mesmo com as novas legislações e a tendência mundial de 

conscientização ambiental e de cidadania, as políticas públicas de inclusão dessas 

pessoas e a conseqüente prática social estão apenas engatinhando. 

Apesar disso, já se percebe que este início de conscientização e as fracas 

políticas já geraram resultados positivos. O mercado de trabalho desperta cada vez 

mais para o potencial dos trabalhadores com deficiência. Em 2001, segundo a 

Delegacia Regional do Trabalho do Estado de São Paulo2, havia no estado de São 

Paulo apenas 601 pessoas com deficiência trabalhando em 12 empresas. Em 2005 

este número chegou a 36 mil e em setembro de 2007 já eram 73.760 trabalhadores 

com deficiência. Existem atualmente, no Estado, 9.842 empresas com mais de 100 

funcionários com algum tipo de deficiência. Dessas, 5.743 (cerca de 60%), ainda de 

acordo com dados da Delegacia Regional do Trabalho (DRT-SP), estão cumprindo o 

que estabelece o artigo 93 da Lei 8.213, a lei da Previdência Social, também 

conhecida como “Lei de cotas”. Essas empresas com mais de 100 empregados são 

obrigadas a preencher de 2% a 5% de seu quadro com pessoas com deficiência.

Isso significa que o mercado está confirmando ser possível a inclusão o 

deficiente no mundo do trabalho. É, portanto, mais do que urgente que as escolas se 

capacitem para cada vez mais educar e formar esses cidadãos, incentivando-os a 

pensar e atuar positivamente em suas comunidades e preparando-os para ingressar 

e competir no mercado.  A escola inclusiva é a porta para a comunidade inclusiva.

Neste trabalho pretendemos não somente discutir a inclusão, mas também 

trazer à tona a reflexão sobre uma sociedade, uma escola e um homem mais 

igualitário e solidário. É certo que as maiores e mais profundas mudanças ocorrem 

primeiro através da educação. Em vez de salientar as diferenças, desejamos cada 

vez mais uma educação que possa dar a todos os brasileiros as mesmas condições 

de aprendizagem e de crescimento.

                                                
2 Dados obtidos em julho de 2008 no site www .deficienteonline.com.br.
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3. Hipótese

Ao pensarmos em inclusão escolar de pessoas com deficiência, alguns 

pontos imediatamente nos vêm à mente: preconceito social, limitações pedagógicas, 

limitações arquitetônicas, deficiências das normas legais, etc, etc, etc. É difícil 

apostar na “escola para todos” sem que muitas dúvidas e angústias apareçam e 

tornem nebulosa a percepção da realidade. Muitas vezes temos a tendência de 

partir dos pontos negativos para elaborar uma hipótese sobre um assunto tão 

delicado como esse. Não existe regulamentação adequada, não existem instalações 

adequadas, não existe pré-disposição das pessoas “normais” no relacionamento 

com os considerados “não normais”, etc.

Mas, neste trabalho, nós optamos por partir de uma hipótese otimista. Não 

significa que acreditamos que exista a inclusão escolar no Brasil. Temos consciência 

das dificuldades pelas quais passa a Educação Brasileira em geral e não temos a 

ingenuidade de acreditar que a inclusão escolar existe. Mas somos otimistas quando 

acreditamos que ela é possível. Acreditamos que um conjunto de ações individuais 

no curto prazo poderá, no futuro, tornar possíveis mais e mais ações e, num futuro 

mais distante, tornar realidade a escola para todos.

Muitas questões são fundamentais para que as condições para a inclusão 

sejam garantidas. Questões de caráter físico (arquitetura), de caráter legal (normas 

e leis), etc., estão na base de qualquer discussão sobre o assunto. Mas duas 

questões, a nosso ver, são as que realmente farão a diferença: o processo 

pedagógico e, mais importante do que todas as outras, a crença das pessoas de que 

a inclusão é possível. Se socialmente as pessoas estiverem sensibilizadas (família e 

comunidade) e especialmente se todos os envolvidos no processo escolar estiverem 

comprometidos (corpo dirigente e docente, funcionários de apoio e alunos) teremos 

meio caminho andado para que a inclusão ocorra de fato. 

Nossa hipótese, portanto, é de que a inclusão se tornará realidade se as 

pessoas acreditarem que ela é possível. E, a nosso ver, ela é. Cabe a nós, 

educadores, lutar para que essa ‘crença’ seja cada vez mais difundida. 

Nosso trabalho de campo será em uma escola que tem tido bons resultados 

na inclusão. É a partir de exemplos como esse que queremos desenvolver o tema. A 

partir das possibilidades, e não das dificuldades, que devem, sem dúvida, ser 
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conhecidas para serem superadas no caminho da inclusão.

14. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é identificar os possíveis (e melhores) caminhos para 

que as escolas, dentro de suas realidades, possam promover a inclusão escolar de 

portadores de deficiências físico-motoras. 

Como objetivos específicos, propomos:

 Traçar um panorama geral sobre a inclusão escolar do deficiente físico no 

Brasil.

 Relacionar os papéis dos diversos agentes envolvidos: professores, gestores, 

pais e órgãos públicos.

 Identificar as dificuldades dos profissionais escolares em relação à inclusão 

escolar.

 Identificar as dificuldades estruturais (relacionadas aos espaços físicos).

 Conhecer o trabalho de inclusão escolar de alunos com deficiência feito por 

uma escola inclusiva na cidade de São Paulo.

 Analisar a proposta de inclusão da escola observada e posicioná-la no 

panorama geral.
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5. Fundamentação teórica

5.1. Concepção de Sociedade, Homem e Educação

A origem da palavra sociedade vem do latim societas, uma "associação 

amistosa com outros". Societas é derivado de socius, que significa "companheiro", e 

assim o significado de sociedade é intimamente relacionado àquilo que é social3.

A sociedade é fruto da “produção” humana, ou seja, é um processo de 

construção coletiva. O modelo de sociedade atual é aquele ditado pelos valores 

éticos, morais e culturais dominantes.

Vivemos em uma sociedade capitalista em que predominam as diferenças; as 

riquezas concentram-se nas mãos de poucos e as classes sociais são cada vez 

mais acentuadas. Esta sociedade é plena de contradições que refletem os 

interesses antagônicos destas classes sociais que nela existem.

O ambiente social está em constante desenvolvimento e mudança produzidos 

pelas ações do homem que se integra nas condições de seu contexto de vida, 

reflete sobre isto e dá resposta aos desafios que encontra, mudando assim o que 

está ao seu redor.

O homem é um ser social, que se desenvolve na medida em que vai se 

inserindo nesta sociedade, ou seja, a sociedade “produz” o homem e ao mesmo 

tempo é “produzida” por ele. É também um ser biológico além de cultural, além de 

ser considerado sempre “inacabado”, pois vai constituindo-se ao longo de toda sua 

existência.

O homem só pode participar efetivamente da história, da sociedade, da 

transformação da realidade, se tiver condições de tomar consciência desta realidade 

e da sua capacidade de transformá-la. É aí em que entra a educação, como meio de 

provocar e criar condições para que uma atitude de reflexão se desenvolva em 

comprometimento com uma ação.

Do dicionário Aurélio Buarque de Holanda, educação é: “Ação exercida pelas 

gerações adultas sobre as gerações jovens para adaptá-las à vida social; trabalho 

sistematizado, seletivo, orientador, pelo qual nos ajustamos à vida, de acordo com 

                                                
3 Wilkipédia / acesso em 12/05/2008
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as necessidades ideais e propósitos dominantes; ato ou efeito de educar; 

aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas, polidez, cortesia”. 

Devemos lembrar que a educação não está inserida apenas no ambiente 

escolar, mas também no ambiente social como um todo, bem como em suas 

instituições (família, trabalho, crenças, senso comum e outros).

Sociedade, homem e educação, como pudemos ver, estão intimamente 

relacionados, um interferindo e mudando o outro. O meio social é aquele criado pelo 

homem e modificado por este. A educação é o caminho que as novas gerações 

possuem para aprender o passado, conviver no presente e possivelmente modificar 

o futuro não somente social, mas também a própria educação, adquirida durante 

toda a vida.
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5.2. Concepção de gestão

O modelo de gestão que se faz traz, em si, a visão de educação que se tem. 

Quando realmente se acredita numa educação que visa formar homens com 

consciência de sua realidade e com capacidade para melhorá-la, faz-se necessário 

que a escola tenha de fato uma proposta educativa conivente com esse 

pensamento; para isso é indispensável que a gestão também acompanhe essa 

reflexão. 

A gestão que acreditamos abranger o que foi dito até agora é a gestão 

democrática. Mais do que um mero planejar, organizar, coordenar e controlar uma 

instituição, a gestão deve permitir a construção de uma autonomia, não deve ser 

centralizadora, mas sim saber dividir os papéis do grupo, permitindo uma ampla 

participação dos envolvidos nas ações e decisões tomadas de forma não 

hierarquizada. A gestão democrática representa uma ruptura com práticas 

autoritárias calcadas em uma cultura de valores excludentes e em um modelo de 

liderança apoiado apenas no poder da posição.

Em resumo, gestão democrática é um processo político pelo qual todos da 

escola discutem, deliberam e planejam, solucionam problemas e os encaminham, 

acompanham, controlam e avaliam o conjunto de ações voltadas para o 

desenvolvimento da instituição escolar. Deve ser um processo sustentado no diálogo 

e na alteridade, tendo como base a participação efetiva de todos os segmentos da 

comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente construídas para os 

processos de tomada de decisões e a garantia de amplo acesso às informações 

pelos sujeitos da escola. Assim constrói-se a educação em que se acredita, aquela 

que, mais do que transmitir conhecimentos, permite aos indivíduos uma consciência 

de si e do mundo, que os torne capazes de realizar mudanças na sociedade em que 

vivem.
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5.3. Conceitos sobre deficiência

Para que se discuta a questão do deficiente físico na escola, é necessário 

esclarecer o conceito de deficiência adotado no presente trabalho. A Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em 9 de 

dezembro de 1975, diz em seu artigo I: “O termo ‘pessoas deficientes’ refere-se a 

qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as 

necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma 

deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais”.             

Outra definição de deficiência, de acordo com o Wikipédia, é a seguinte: 

“deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura 

psíquica, fisiológica ou anatômica. Diz respeito à biologia da pessoa. Este conceito 

foi definido pela Organização Mundial de Saúde”

O conceito aqui utilizado não foge muito das definições acima. Mas o que 

queremos destacar neste trabalho é a importância de se utilizar termos corretos nas 

referências às pessoas portadoras de deficiências.

Segundo Ribas (1994) a noção que temos de deficiência implica na imagem 

que fazemos dessas pessoas: “sempre que usamos palavras do tipo ‘excepcional’ , 

‘cego’, ‘surdo’, ‘inválido’, ‘aleijado’, ‘louco’, ‘anormal’, etc., temos em mente uma 

concepção daquilo que estas palavras querem dizer”. Isso é muito importante, pois a 

carga de preconceito que termos pejorativos carregam é um fator que pode inclusive 

prejudicar as conquistas. 

Esse assunto tem sido discutido sob uma ótica muito correta pelo professor 

Romeu Kazumi Sassaki, ao afirmar que “usar ou não usar termos técnicos 

corretamente não é uma mera questão semântica ou sem importância, se 

desejamos falar ou escrever construtivamente, numa perspectiva inclusiva, sobre 

qualquer assunto de cunho humano” (SASSAKI, 2003). Segundo o autor, a correta 

terminologia é especialmente importante quando são abordados assuntos imbuídos 

de preconceito, estigmas e estereótipos, como é o caso das deficiências que, como 

já vimos, abrangem 10% da população mundial.

Muitas tentativas, tanto no mundo quanto no Brasil, vem sendo feitas para se 

levar ao público a terminologia correta para uso na abordagem de assuntos de 

deficiência, a fim de que sejam desencorajadas práticas discriminatórias e que 

sociedades inclusivas sejam construídas.
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5.3.1 A deficiência físico-motora

Especificando um pouco mais o conceito de deficiência e focando em nosso 

trabalho, faz-se necessário a explicação de deficiência física. Refere-se ao 

comprometimento do aparelho locomotor que compreende o sistema ósteo-articular, 

o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam 

quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros 

de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo o(s) segmento(s) 

corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida. Esta deficiência se divide em dois 

tipos: as de origem motora (amputações, malformações e seqüelas de vários tipos) e 

as de origem sensorial (auditivas e visuais). 

Outra definição de deficiência é que ela é uma disfunção ou interrupção dos 

movimentos de um ou mais membros: superiores, inferiores ou ambos e conforme o 

grau do comprometimento ou tipo de acometimento fala-se em paralisia ou paresia.                                                                            

O termo paralisia se refere à perda da capacidade de contração muscular 

voluntária, por interrupção funcional ou orgânica em um ponto qualquer da via 

motora, que pode ir do córtex cerebral até o próprio músculo; fala-se em paralisia 

quando todo movimento nestas proporções são impossíveis.                                                                                                                

O termo paresia refere-se ao movimento que está apenas limitado ou fraco. O 

termo paresia vem do grego PARESIS e significa relaxação, debilidade. Nos casos 

de paresias, a motilidade se apresenta apenas num padrão abaixo do normal, no 

que se refere à força muscular, precisão do movimento, amplitude do movimento e a 

resistência muscular localizada, ou seja, refere-se a um comprometimento parcial, a 

uma semiparalisia.

Dependendo do número e da forma como os membros são afetados pela 

paralisia, foi sugerida por Willie (1951, apud SOUZA, 1994).

 Monoplegia – condição rara em que apenas um membro é afetado.

 Diplegia – quando são afetados os membros superiores.

 Hemiplegia – quando são afetados os membros do mesmo lado.

 Triplegia – condição rara em que três membros são afetados.

 Tetraplegia/ Quadriplegia – quando a paralisia atinge todos os membros; sendo 

que a maioria dos pacientes com este quadro apresentam lesões na sexta ou 

sétima vértebra.
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 Paraplegia – quando a paralisia afeta apenas os membros inferiores; podendo ter 

como causa resultante uma lesão medular torácica ou lombar. Este trauma ou 

doença altera a função medular, produz como conseqüências, além de déficits 

sensitivos e motores, alterações viscerais e sexuais.

As causas destas deficiências têm diversas origens (SOUZA, 1994). Podem 

ser pré-natal, em que se incluem as congênitas, e podem ser também peri ou pós-

natal. Em relação à primeira origem, depois da concepção o embrião demora três 

meses para ser formado definitivamente; neste período podem ocorrer 

malformações que gerarão a deficiência.

As duas causas básicas de deficiência física pré-natal são:

 Doença da mãe ou do feto. Isso ocorre caso a mãe contraia uma doença 

infecciosa (rubéola, sífilis) ou metabólica (tireopatia); a ingestão de drogas e a 

exposição à radiação (raio x) também são responsáveis por malformações.

 Causas congênitas. Estas dizem respeito à carga genética transmitida, ou seja, 

genes alterados de antepassados (histórico familiar com deficiência) podem levar 

a malformações.

É importante lembrar que as malformações ocorridas no período dos três 

primeiros meses de gravidez podem causar não só deficiência físico-motora, mas 

também sensorial e a mental. Isso também ocorre com as outras causas de 

deficiência aqui apresentadas. Há também as chamadas deficiências adquiridas 

(peri ou pós-natal), como colocamos acima, que ocorrem durante ou após o 

nascimento. Geralmente são causadas por doenças infecciosas que deixam 

seqüelas como a varíola, a meningite e outras.

Há ainda a deficiência causada por doenças não-infecciosas, que acometem 

mais os adultos, como o caso da hipertensão, hemiplegia (por acidente vascular 

cerebral; aneurisma cerebral; tumor cerebral e outras) e etc, que levam à

amputação.

Outro motivo da deficiência são as originadas por meio de acidentes, como o 

de trânsito, de trabalho e aqueles ocorridos na hora do parto. Na maioria dos casos 

de paralisia cerebral e de epilepsia, por exemplo, são deficiências adquiridas devido 

a acidentes no momento do parto.

Vale lembrar que em nosso trabalho objetivamos apenas abordar a inclusão 

do deficiente físico-motor; assim, a origem sensorial da deficiência física e as 
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deficiências múltiplas (mais de um tipo de deficiência em uma mesma pessoa como, 

por exemplo, física e mental) não serão discutidas em nosso texto.

5.4. Conceitos sobre inclusão escolar

Durante um longo período histórico houve, no mundo, o que podemos chamar 

de “desumanização das pessoas com deficiência”. Os alunos com déficits 

importantes de desenvolvimento em geral não tinham nenhum tipo de serviço 

educacional disponível e a segregação era um fato. Com o passar do tempo e junto

com a tendência mundial do crescimento dos movimentos dos direitos civis, a 

reação contra a segregação começa a ser uma realidade e, durante as décadas de 

1950 e 1960, pais de alunos nos Estados Unidos fundaram diversas organizações e 

iniciaram ações legais para reivindicar a educação de seus filhos (STAINBACK, 

1999). Assim, no mundo inteiro, a luta pela inclusão já passa de 50 anos. 

O conceito de inclusão, para ser compreendido, deve ser precedido da 

explicação do conceito “integração”. A diferença é muito bem explicada no artigo de 

Guijarro (2005), que informa que a integração surgiu em muitos países na década de 

1960. Ela busca incorporar, na Educação Geral, alunos com deficiência que, durante 

anos, têm estado em um sistema segregado, paralelo.  Mas a incorporação desses 

alunos é promovida pela Educação Especial.  A idéia é integrar os estudantes com e 

sem deficiências na mesma escola, mas com espaços e programas separados. Por 

isso a integração é muito mais restrita que a inclusão.

A inclusão é mais ampla, é a idéia de que todos os alunos de uma 

comunidade devem se educar juntos, na escola da sua comunidade e no mesmo 

espaço físico. Esse conceito é mais ampliado, pois não há Educação Especial, 

educação diferenciada. A escola será, portanto, “para todos”, todos os alunos da 

comunidade devem se educar juntos e a escola não deve “selecionar crianças, 

colocando requisitos para seu ingresso”. Então, “educação inclusiva é o processo de 

inclusão de portadores de necessidades especiais ou de distúrbios de aprendizagem 

na rede comum de ensino em todos os seus graus”4 .

O desafio que se apresenta é a inclusão à totalidade do sistema educativo. E, 

                                                
4 http://www.incusao.com.br/projetos_textos_2.htm, acesso em 4/9/2008.
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já que a escola inclusiva não é uma ação da Educação Especial, faz-se necessário 

transformar a Educação Comum no seu conjunto. A escolarização dessas crianças 

deve se dar no mesmo grupo de colegas sem necessidades diferenciadas, durante 

uma parte ou na totalidade do tempo de permanência na escola. 

Segundo Sassaki (1997) “a inclusão social é o processo pelo qual a 

sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir 

seus papéis na sociedade”. Com a prática da inclusão, cria-se um novo modo de 

integração social, onde uma revolução de valores e atitudes exige mudanças na 

estrutura da sociedade e da própria educação escolar.

Começa-se a mudança quando se faz trabalhos não somente voltados para a 

escola, mas também para a comunidade, pois muito mais do que incluir a criança 

em classes normais é necessário incluí-la na comunidade em que vive. 

Em relação à escola, vários são os pontos relevantes para que ocorra a 

inclusão, tais como: desenvolvimento de políticas de suporte às escolas inclusivas; 

envolvimento de profissionais que tenham condições para o trabalho inclusivo;

criação de novas formas de estruturar o processo de ensino-aprendizagem, mais 

direcionado às necessidades do aluno; e professores bem informados sobre as 

dificuldades das crianças deficientes, do seu processo de aprendizagem e do seu 

desenvolvimento social e individual5.

Segundo Mantoan (2002), “a inclusão escolar, sendo decorrente de uma 

educação acolhedora e para todos, propõe a fusão das modalidades de ensino 

especial e regular e a estruturação de uma nova modalidade educacional,

consubstanciada na idéia de uma escola única. Os objetivos são: unificar o que está 

fragmentado, dicotomizado, tratado isoladamente e oficializado em subsistemas 

paralelos, que mantêm a discriminação dentro e fora das escolas; reconhecer as 

possibilidades humanas; e valorizar as ‘eficiências desconhecidas’ tão comumente 

rejeitadas e confundidas por não caberem nos moldes virtuais do ‘bom aluno’”.

                                                
5 http://www.incusao.com.br/projetos_textos_2.htm acesso em 4/9/2008.
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5.4.1. As bases legais e as normas mundiais

Ações em nível mundial geraram documentos considerados importantes no 

que diz respeito à educação inclusiva. Os mais destacados mundialmente são6: a 

Declaração de Salamanca (1994), A Convenção sobre os Direitos da Criança (1988) 

e da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990). 

No Brasil, um conjunto de leis e decretos7 coloca o país no caminho certo 

para a inclusão. Embora esse conjunto efetivamente trate de integração, e não 

realmente de inclusão, percebe-se, quando se analisa as leis como um todo, que 

existe efetivamente a “intenção” da inclusão; e isso já é meio caminho andado.  

Nossa legislação, desde a Constituição Federal até a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, garante a educação especial no ensino regular. Portanto, a 

matrícula compulsória de crianças portadoras de necessidades especiais já é uma 

realidade no Brasil.

Mas, entre a obrigatoriedade da lei e seu cumprimento e fiscalização existe 

um grande abismo. Nas palavras de Fávaro (2006):

Ocorre que, como a lei demora muito a ser cumprida e tendo em vista 

certos termos ali utilizados como "preferencialmente" ou "sempre que 

possível", ainda há muito trabalho de conscientização a ser feito. Boa parte 

de nossos educadores sequer sabe o que é educação inclusiva, da 

obrigação legal de admitir alunos portadores de deficiência, ainda que 

mental, e o que é pior, não conhecem os extraordinários benefícios da 

inclusão até para os não portadores de necessidades especiais. 

Na verdade, existem dispositivos legais que prevêem a compulsoriedade da 

matrícula, “desde que o portador de deficiência seja capaz de se integrar na rede 

regular de ensino”. Isso abre brechas para diferentes interpretações e 

subjetividades. Portanto, ainda que a nossa legislação fale em integração, ainda há 

um longo caminho a trilhar para chegarmos à inclusão.

                                                
6 Uma relação de documentos a nível mundial e as cópias de alguns desses documentos (os principais) estão anexados na 
sessão Apêndices, no final deste trabalho.
7 Uma relação das principais leis brasileiras publicada pela Câmara dos Deputados está anexada na sessão Apêndices, no 
final deste trabalho. 
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5.4.2. Questões arquitetônicas: acessibilidade nas escolas 

A NBR 9050 é a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem seguidos para a realização 

do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos necessários às condições de acessibilidade. No caso do 

acesso aos deficientes físicos, amplas são as orientações neste documento.

Uma leitura da norma, que é de caráter geral, um período de observação em 

uma escola inclusiva e uma conversa com um engenheiro e outra com um arquiteto 

permitiram que tirássemos algumas conclusões sobre como deve ser o design e a 

arquitetura de uma escola inclusiva, no sentido principalmente de facilitar as 

condições de acessibilidade e “vivência” física:

 as salas de aula devem ser amplas para circulação de cadeiras.

 as portas mais largas (ideal 90 cm) e com molas para que não seja 

necessário voltar para fechá-las.

  as maçanetas do tipo alavanca, que podem ser manuseadas mais 

facilmente.

 o piso externo deve ser áspero para evitar deslizamentos; capachos e tapetes 

podem causar escorregões e devem ser retirados.

 interruptores que permitam fácil manipulação, seja por toque das mãos ou 

cotovelos, colocados a uma altura de acesso a crianças, principalmente 

aquelas que apresentam dificuldade de elevação dos membros e articulações 

superiores e também apresentem diminuição de movimentos.

 as tomadas devem ficar a uma altura que permita fácil acesso, evitando que 

os aparelhados sejam desligados “puxando pelo fio”.

 os corrimãos devem ficar a uma distância que permita um vão adequado 

para o encaixe da mão.

 os bebedores também devem estar de acordo com as necessidades dos 

deficientes, e é necessário que atendam as exigências mínimas, de maneira 

que possam permitir a aproximação de cadeiras de rodas e serem acessíveis; 

as bacias das bicas devem estar a uma altura de 80 cm, os dispositivos de 

acionamento devem ser eletrônicos ou de manuseio manual porém com 

alavancas para facilitar a utilização. Também é aconselhável o uso de barras 
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de apoio, uma vez que evita que haja apoio sobre o bebedouro, o que pode 

ser perigoso.

 os banheiros devem ser amplos, como bom espaço para o manuseio das 

cadeiras.
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6. Procedimentos metodológicos

Além da pesquisa teórica que compreendeu a leitura de alguns autores 

importantes e de documentos legais e técnicos (cujos resultados apresentamos até 

aqui), para aprofundarmos este estudo efetuamos também um estudo de caso 

analítico-descritivo, com uma abordagem qualitativa.

Esse estudo compreendeu a observação presencial em uma escola que 

efetivamente pratica a inclusão e entrevistas e questionários respondidos por 

profissionais dessa escola.
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7. O trabalho de campo

7.1. Conversa informal com a coordenadora pedagógica

Fomos até a escola no mês de maio do presente ano com o intuito apenas de 

conhecê-la, observar um pouco a arquitetura do prédio (apropriada para o acesso de 

deficientes) e ver as salas com cadeiras e materiais específicos para as pessoas 

deficientes.

Nesse dia tivemos uma conversa informal com a coordenadora, quando 

tivemos a oportunidade de compreender a realidade da escola. Embora não 

estivéssemos preparadas para uma “entrevista formal” e por isso não dispúnhamos 

de estrutura apropriada para fazer as anotações, achamos que essa conversa foi tão 

importante que procuramos relatá-la aqui, talvez sem a correta precisão das 

palavras da coordenadora.

E falou sobre diversos aspectos da realidade de uma escola inclusiva, desde 

as dificuldades até as conquistas alcançadas. Segundo ela, a inclusão social dos 

deficientes em sua escola é totalmente garantida, pois todos os alunos com alguma 

deficiência estão muito bem adaptados, tanto com os funcionários quanto com os 

outros alunos e qualquer pessoa naquele ambiente. 

Entretanto a inclusão educacional não é da mesma forma garantida, pois a 

escola enfrenta problemas como por exemplo uma espécie de “boicote” de alguns

pais nos laudos dos alunos, tornando-os muitas vezes imprecisos. Isso dificulta o 

trabalho em sala de aula. Outro problema é a falta de profissionais com competência 

especializada para trabalhar com casos de inclusão, além de escassez de 

informações, pesquisas e orientações na área que ajudem especificamente no 

cotidiano de sala de aula.

Um dos cuidados tomados na escola, segundo a coordenadora, é a procura 

de orientação de profissionais especializados (fisiatra/ fisioterapeuta/ psicólogos/ 

psico-pedagogos/ neurologistas/ terapeutas ocupacionais/ etc.) na busca de obter 

informações mais gerais e específicas sobre alunos tratados por esses profissionais. 

Um resultado concreto dessa orientação é que a escola mandou fazer cadeiras 

especiais para os alunos deficientes a partir orientações técnicas de fisioterapeutas.
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7.2. Questionário

A partir da sua experiência peço que responda às perguntas abaixo. As respostas 

servirão de base para uma analise prática da inclusão escolar do deficiente físico, 

que fará parte do nosso trabalho de conclusão do curso de Pedagogia da Puc São 

Paulo.

1 - Você considera que a capacitação pedagógica adquirida nas faculdades de 

pedagogia é adequada à inclusão escolar? Se não, que tipo de capacitação extra os 

educadores devem receber?

2 - De modo geral, qual é a posição da escola em que você trabalha em relação à 

inclusão?

3 - Como você se vê na ação pedagógica em relação aos alunos com deficiência 

física?

4 - Como a escola em que você trabalha está preparada, em relação ao espaço 

físico, para incluir os alunos com deficiência física?

Respostas

Professor Marco Aurélio

1 - Não, os educadores devem “vivenciar” as capacidades de cada aluno, pois cada 

caso de inclusão tem que ser tratado individualmente.

Aprofundar o conhecimento de cada deficiência.

2 - Favorável à inclusão.

3 - Na medida do possível tento adaptar as aulas aos alunos com deficiência.

4 - Está adaptada para receber alunos de inclusão.

Professor Paulo

1 - Não. Primeiramente com especialistas nas “deficiências” incluídos na escola, com 

outros pedagogos que trabalharam anteriormente com a criança e troca de 

experiências entre docentes da própria escola.

2 - A inclusão é bem aceita dentro das possibilidades pedagógicas com a criança, 
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buscamos fazê-la feliz e contribuir ao máximo para seu desenvolvimento nas mais 

diversas áreas do conhecimento.

3 - Buscamos adaptações de material e conteúdo para que o aluno especial seja 

incluído na atividade proposta. A ação pedagógica pode ocorrer além do fazer, como 

opinar ou participar de outras formas.

4 - Parcialmente preparada: locais ainda não preparados para receber estes alunos 

como acesso à quadra, à academia, etc.. 

Diretora pedagógica Mirna

1 - Não é adequada. Na verdade a questão da inclusão nos cursos superiores é 

tratada apenas no seu aspecto teórico. Acredito que seria muito importante propiciar 

aos alunos o contato com escolas e profissionais que desenvolvem trabalho com 

algum tipo de deficiência.

As grades curriculares não priorizam essa questão.

2 - Totalmente favorável ao processo de inclusão.

3 - Sou a responsável pela estruturação das ações desenvolvidas junto aos alunos. 

Muitas vezes me vejo com muitas duvidas e com poucas opções de ajuda. Porém, 

tenho certeza que isso não impede que o trabalho junto aos alunos aconteça.

A equipe é muito disponível e o contato com os profissionais especialistas (fonos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos) é muito enriquecedor.

 4 - Nossa escola possui rampas de acesso, o que facilita muito a locomoção dos 

alunos, mesmo assim, acesso à quadra superior é por escada, dificultando a 

participação dos alunos. A solução para esta situação é carregá-los no colo. A maior 

parte das atividades com as com alunos no sistema inclusão, são realizadas na 

quadra do andar térreo.

Professora Cláudia

1 - Não. Esta capacitação deveria fazer parte da grade curricular.

2 - Trabalhamos com muitos alunos no processo de inclusão. De forma qual, o 

tratamento é diferenciado e voltado para a necessidade de cada um.

3 - Tenho uma aluna com paralisia cerebral. Ela é acompanhada o tempo todo por 

uma monitora. Tentamos o máximo possível deixá-la integrada com o grupo. 

Algumas atividades são diferenciadas e dirigidas. Ela participa das aulas dando sua 



30

opinião e questionando.

4 - Ela possui rampas em todos os andares e banheiros adequados, o que facilita os 

cadeirantes.

Orientadora Educacional Edir

1 - Não. O curso de pedagogia deveria incluir disciplinas para trabalhar conteúdos 

pertinentes à inclusão, como por exemplo, as características físicas, cognitivas e 

emocionais dos portadores de deficiência física, dislexia, TDHA e outras patologias 

que interferem na aprendizagem. Os alunos deveriam fazer estagio em escola que 

trabalha a inclusão.

2 - A escola em que trabalho aceita alunos com inclusão e procura atendê-los da 

melhor forma possível, contando muito com a dedicação de professores e com o 

apoio dos profissionais com psicóloga, fono, psicopedagogas que acompanham os 

alunos (ou profissionais da AACD).

3 - Como orientadora educacional, acompanho de perto a adaptação e o rendimento 

dos alunos de inclusão. Mantenho contato direto com os professores, pais e 

profissionais que atendem esses alunos. A adaptação social não apresenta 

problemas, mas o desenvolvimento da aprendizagem e a avaliação são muito 

complicados.

4 - Temos rampas em lugar de escadas e banheiros adaptados para cadeirantes.

Professora Tânia

1 - Não existe uma capacitação adequada. A faculdade te dá apenas uma “bateria” 

de informações, porém a prática é outra.

Deveria ter mais cursos e disciplinas extras dando ênfase ao assunto.

2 - A escola realiza inclusões e está aberta a novas situações, se preocupa e 

sempre que possível dá cursos de esclarecimento, relacionados ao tema.

3 - Dentro da escola alunos com deficiência física necessitam de um apoio 

permanente, “um monitor” em tempo integral.

4 - Nosso espaço físico é excelente, contém rampas que facilitam as crianças 

cadeirantes e um banheiro especial.

Professora Gisele
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1 - Não. Na faculdade o conceito é passado, mas muito distante da realidade.

Os educadores devem fazer cursos de especialização para o aprimoramento da 

inclusão, devendo ser tanto na parte teórica como na pratica. Cada inclusão é única, 

necessitando de estratégias diferentes para cada caso.

2 - Aceitamos crianças consideradas inclusão e tanto os professores como a 

coordenação estão sempre dispostos a ir em busca de novas estratégias e modelos 

de aprendizagem, para que o aluno esteja em condições de desenvolvê-las, sempre 

em parceria com os profissionais que atendem estas crianças.

3 - Acho que estou em constante aprendizado e sempre procuro saber mais e ir em 

busca de novas estratégias que sejam mais adequadas a cada caso.

4 – Unidade I:

A escola possui rampa para o acesso dos alunos e banheiro adaptado, procurando o 

conforto do aluno.

Unidade II:

Estamos procurando adaptar nosso espaço. Apresenta rampas nas portas para o 

uso de cadeira de rodas.

7.3. Tabulação

1ª questão:

Todos os questionados dizem que a capacitação sobre inclusão escolar não é 

adequada nas faculdades. Muitos deles disseram que o que se ensina é distante da 

realidade e que a prática realizada na sala de aula é diferente da teoria. Vários 

colocaram como solução para esta situação especializações ou matérias específicas 

a serem incluídas na grade curricular. Outros dois ressaltaram a importância de 

estágios em escolas que trabalham a inclusão. Outros dois colocaram ainda como 

relevante o contato com outros profissionais (ex.: fonoaudiólogos, terapeutas

ocupacionais, etc.), além disso falaram da necessidade de se ter o olhar de que 

cada caso é um caso, portanto as estratégias usadas variam.

2ª questão:

Todos os professores, orientadora e diretora disseram que a escola é favorável à 

inclusão e muitos deles ressaltaram os esforços da escola em incluir os deficientes 



32

da melhor forma possível, buscado novas estratégias ou o contato com outros 

profissionais relacionados, preocupando-se com o desenvolvimento e bem-estar da 

criança. Um dos professores citou ainda que a escola realiza cursos de 

esclarecimento.

3ª questão:

A maioria dos professores deu ênfase aos seus esforços para incluir os alunos 

deficientes. Dois deles falaram sobre o apoio permanente dos monitores em sala de 

aula para que ocorresse a inclusão. A orientadora e a diretora falaram que suas 

ações são baseadas na ajuda e no contato com profissionais especializados, 

professores e pais. Os outros professores disseram que se esforçam para buscar 

novas estratégias, atividades diferenciadas e material adequado.

4ª questão:

Todos colocaram que a escola possui rampas para dar acesso aos ambientes e 

também possui banheiros adequados. Apenas um professor e a diretora falaram de 

alguns espaços que os cadeirantes ainda não têm acesso como a quadra superior e 

a academia, mas nestes casos são levados no colo.
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8. Análise e conclusões

Construção dos resultados e reflexões

Por meio da observação do dia-a-dia da escola Liceu Santa Cruz e dos 

questionários aplicados com alguns professores, pudemos constatar que há um 

grande esforço da escola para realizar a inclusão, ainda que enfrentando 

dificuldades.

Os professores e a equipe pedagógica reconhecem que a capacitação dada 

pelas universidades é defasada ou nenhuma. Mesmo com esse obstáculo, 

enfrentam a situação pesquisando estratégias e materiais de apoio, trocando 

informações com outros professores, organizando reuniões com a equipe 

pedagógica e mantendo contato com os pais e profissionais especializados.

Tentam garantir a inclusão social e dar autonomia aos alunos portadores de 

deficiência física, por meio de ações e projetos8 e também por assegurar a 

acessibilidade a quase todos os espaços da instituição. Um exemplo disso é que as 

salas de aula são equipadas com cadeiras e mesas especiais para os alunos 

deficientes.

A conduta da equipe do Liceu Santa Cruz nos fez refletir sobre as questões 

que havíamos proposto para que eles respondessem. Assim como a equipe,

pensamos que a teoria dada nas faculdades é pouca e o material de pesquisa é 

escasso. Concordamos que o estágio em escolas inclusivas é muito importante, pois 

em nossa pesquisa vimos que realizar a inclusão na prática não é um trabalho fácil, 

mas, com o empenho em conjunto, ele realmente pode acontecer.

                                                
8 Projeto do Liceu nos Anexos.
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9. Assessoria

9.1. Proposta pedagógica

Introdução

A inclusão é um assunto muito debatido atualmente. Diversas são as leis e 

documentos que visam garantir o acesso às escolas para todos, mas a realidade, 

ainda assim, encontra-se longe da inclusão pretendida.

Nossa assessoria vem propor a reflexão sobre esta problemática tendo como 

foco a inclusão do deficiente físico-motor no ensino regular. Almejamos, por meio do 

debate de questões sobre o assunto, nortear nossos assessorados de forma que 

possam trabalhar de fato como educadores inclusivos.

Pretendemos também trabalhar a inclusão tanto social quanto educacional 

dos alunos, pois entendemos que mais do que a presença do deficiente físico em 

sala de aula, a inclusão diz respeito ao aprendizado destes educandos.

Objetivo geral

Promover a formação continuada de gestores e professores apontando caminhos 

possíveis para a inclusão social e educacional do deficiente físico-motor no ensino 

regular, levando à reflexão e conscientização dos assessorados.

Objetivos específicos:

 refletir e debater a questão da inclusão social e educacional do deficiente 

físico-motor no ensino regular;

 gerar ações de inclusão social e educacional;

 promover a conscientização sobre a importância da inclusão; 

 traçar um panorama geral sobre a inclusão escolar do deficiente físico no 

Brasil;

 relacionar os papéis dos diversos agentes envolvidos: professores, gestores, 

pais e órgãos públicos;
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 identificar as dificuldades dos profissionais escolares em relação à inclusão 

escolar;

 identificar as dificuldades estruturais (relacionadas aos espaços físicos).

Localização: 

Descrição da assessoria:

A assessoria é localizada na Rua das Figueiras, n° XX, no Bairro Jardim em 

Santo André, São Paulo. É um local de fácil acesso em um ponto bastante 

conhecido da cidade

A casa é toda feita para dar acessibilidade para cadeirantes, inclusive os 

banheiros. Possui uma recepção, duas salas de reuniões, uma sala de estudos com 

computadores e livros para consulta, uma despensa, uma sala para as assessoras e 

dois banheiros.
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Caracterização do espaço físico e dos recursos materiais:

 salas de reunião com mesa e cadeiras, data show e tela de projeção, 

televisão, dvd, aparelho de som e lousa;

 sala de estudos com computadores e estante de livros e mesa com cadeiras 

para pesquisa;

 banheiros, sendo um com acesso para cadeirantes;

 recepção com sofanetes para espera, bebedouro, mesa de escritório com 

computador para a secretária e telefone;

 sala das assessoras com computadores, mesas de escritório, arquivos e 

telefone;

 garagem com vaga para quatro carros;

 despensa com geladeira, microondas e cafeteira;

 todos os espaços da assessoria têm acesso para cadeirantes.

Público alvo: 

 gestores e professores

Metodologia:

 Palestras

 Grupo de estudos com oito alunos por turma

Estratégias de ensino:

 reflexão e debate

 roda de conversa

 estudo de casos

Material de apoio:

 livros

 revistas

 artigos

 textos da internet
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Cronograma:

 Tempo de “reunião”: duas horas.

 Números de encontros semanais: uma vez por semana

 Duração do curso: 48 horas.

 Horários dos encontros: 08h00min às 10h00min 

                                      10h00min às 12h00min

                                       13h00min às 15h00min

                                       15h00min às 17h00min

                                       18h00min ás 20h00min

Preço dos serviços:
 Mensalidade de R$ 180,00

 Palestras R$ 500,00

Recursos Humanos

 Duas assessoras

 Uma secretária

 Um auxiliar de escritório

 Uma faxineira

9.2. Aspectos burocráticos

Para abrir uma assessoria é necessário:

 Consultar a prefeitura sobre o zoneamento do local, checar o carnê de IPTU 

na folha de rosto, no rodapé, onde consta o zoneamento correspondente ao 

imóvel.

 Consultar a Junta Comercial (JUCESP), fazer uma pesquisa fonética com o 

nome que pretende dar a empresa e seu respectivo endereço.

 Redigir o contrato social da empresa.

 Procurar o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e registrar o 

contrato social.

 Registrar o Contrato na Junta Comercial, preencher o formulário e protocolá-

lo (www.jucesp.sp.gov.br)
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 Procurar a Receita Federal para inscrever a empresa, através do Contrato 

Social e documento dos sócios junto a Receita para consegui o numero do 

CNPJ (www.receita.fazenda.gov.br);

 Cadastrar a empresa e os sócios no INSS (www.previdencia.gov.br);

 Inscrever a empresa na Prefeitura Municipal; para tal inscrição é preciso:

 DECON (declaração ao contribuinte)

 Viabilidade

 Xérox do cartão do CNPJ

 Xérox do Contrato Social;

 Xérox da capa e contracapa do IPTU

 Xérox do RG e do CPF dos sócios

 -Conseguir a licença de funcionamento junto à prefeitura
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9.3. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de elaboração do contrato da melhor 

forma de direito, os abaixo assinados:

BRUNA ROMARO, brasileira, solteira, pedagoga, portador da cédula de 

identidade RG nº. 11.737.176 e do CPF nº. 349.701.418-43, residente e domiciliado 

no estado de São Paulo, Município de São Paulo à Rua Theo Dutra, nº 75, Morumbi; 

FERNANDA BRAGA PIZANI, brasileira, solteira, pedagoga, portadora da cédula de 

identidade RG n° 33.863.858-1 e do CPF nº: 363.901.388-30, residente e 

domiciliado no estado de São Paulo, Município de Santo André à Rua Martim Afonso 

de Souza, nº. 55, Vila Pires, tem justo e combinado à constituição de uma sociedade 

civil, por quotas de responsabilidade limitada, que será regulada, pelas seguintes 

condições:

Cláusula Primeira

Na qualidade de únicos sócios componentes a sociedade civil por quotas de 

responsabilidade Ltda., denominada Assessoria Romaro & Pizani, estabelecida no 

estado de São Paulo, município de Santo André à Rua das Figueiras, nº. 858, Bairro 

Jardim, resolvem de comum acordo proceder à elaboração do seu contrato social.

Cláusula Segunda

A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços em forma de assessoria 

educacional.

Cláusula Terceira

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.
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Cláusula Quarta

1. O capital social será de R$30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 2

quotas de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada uma.

2. O capital social é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente 

do país e dividido entre os sócios da seguinte forma:

 A sócia Bruna Romaro, subscreve 1 quota, no valor de R$15.000,00 

(quinze mil reais).

 A sócia Fernanda Braga Pizani, subscreve 1 quota no valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais).

Cláusula Quinta

A administração da sociedade, assim como o uso da denominação social, 

serão exercidos por ambos os sócios, tanto em conjunto, como individualmente, com 

poderes e atribuições de administradores, inclusive para representá-la ativa e 

passivamente, judicial ou extra-judicialmente, porém, e tão só em negócios de 

exclusivo interesse social, sendo-lhes proibido usá-las para fins estranhos aos 

sociais, tais como avais, cartas de fiança, endossos de favor e tudo mais que possa 

ou venha comprometer o patrimônio da sociedade.

Cláusula Sexta

Nenhum dos sócios poderá ceder e transferir parte ou totalidade de suas 

quotas a terceiros, sem antes oferecê-las, por escrito ao outro sócio, que em 

igualdade de condições, terá sempre o direito de preferência na sua aquisição.

Cláusula Sétima

Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar essa 

intenção ao outro sócio, por escrito, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias e seus haveres, apurados em balanço levantado especialmente na ocasião, lhe 

serão pagos conforme acordo entre os sócios.
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Cláusula Oitava

No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, 

continuando seus negócios entre o sócio remanescente e os herdeiros legais do 

falecido. Não havendo acordo nesse sentido, os haveres do sócio falecido serão 

pagos, com base nos dados do último balanço, prazo de seis meses do falecimento, 

acrescidos da correção monetária fixada para as Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional.

Cláusula Nona

No mês de dezembro de cada ano, será levantado um balanço geral após 

feitas as deduções da lei, os lucros líquidos apurados e prejuízos verificados, serão 

divididos ou suportados pelos sócios na proporção das quotas que disponibilizam.

E assim, justos e combinados assinam o presente instrumento particular de 

contrato social em 4 (quatro) vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) 

testemunhas para os devidos fins de direito.

Santo André, 25 de setembro de 2008.

___________________________             ______________________________

Bruna Romaro Fernanda Braga Pizani

RG.: 11.737.176 RG.: 33.863.858-1

CPF.:349.701.418-43 CPF.: 363.901.388-30

_____________________________         ______________________________

Testemunha                 Testemunha
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9.4. Planta baixa da assessoria
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9.5. ESTATUTO DE FUNCIONAMENTO

ASSESSORIA EDUCACIONAL “Romaro & Pizani”
Rua das Figueiras, 858 , Bairro Jardim
Santo André – ESTADO DE SÃO PAULO
     
SUMÁRIO                                                                         PÁGINA

TÍTULO I: DISPOSIÇÕES PREMILINARES                         2

TÍTULO II: DA ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA                3

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DA IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E DA MANTENEDORA

Artigo 1. Com denominação de Assessoria Educacional “Romaro & Pizani”, 

funcionará à Rua das Figueiras, 858, Santo André - Estado de São Paulo uma 

assessoria educacional dedicada à formação continuada de gestores de escolas.

CAPÍTULO II

DOS FINS E OBJETIVOS

Artigo 2. São objetivos gerais da Assessoria Educacional “Romaro & Pizani” 

proporcionar aos gestores de escolas uma formação continuada, garantindo o 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização e 

preparação para o trabalho; mostrando que é possível para os gestores realizar 

inclusão. 

Artigo 3. São objetivos específicos da Assessoria:

 I - Apontar os indivíduos para quem a inclusão será feita;

II - Indicar os sujeitos que seriam importantes na busca e alcance desta melhoria;

III - Explicitar fatores que propiciam a realização da inclusão social e escolar;

IV - Mostrar os benefícios da inclusão;
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V - Tornar evidente a importância que a comunidade escolar tem para que ocorra a 

inclusão;

VI - Traçar um panorama geral sobre a inclusão escolar do deficiente físico no Brasil;

VII - Relacionar os papéis dos diversos agentes envolvidos: professores, gestores, 

pais e órgãos públicos;

VIII - Identificar as dificuldades dos profissionais escolares em relação à inclusão 

escolar;

IX - Identificar as dificuldades estruturais (relacionadas aos espaços físicos).

CAPÍTULO III

DOS CURSOS E MODALIDADES OFERECIDAS

Artigo 4. A Assessoria manterá grupos de estudos e palestras.

CAPÍTULO IV

DO REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO

Artigo 5. A Assessoria funcionará em regime de turno integral. 

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO I

DO PEDAGOGO

Artigo 6. Os pedagogos ministrarão os grupos de estudos da Assessoria, além de 

exercer a direção da mesma.

Artigo 7. São atribuições do pedagogo:

I- Responder perante as autoridades educacionais;

II- Cumprir e fazer cumprirem as determinações das leis e as disposições deste 

estatuto;
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III- Presidir todos os atos da assessoria;

IV- Receber documentos, petições, recursos e processos que lhe forem 

encaminhados, remetendo-os a quem de direito, devidamente informados e com 

parecer conclusivo quando o caso nos prazos legais;

V- Assinar juntamente com o secretário, todos os documentos escolares;

VI- Visar toda a correspondência, a escrituração, bem como lavra termos de 

abertura e encerramento dos livros da assessoria, rubricando-os;

VII- Zelar para que se cumpra, regularmente, a proposta pedagógica, 

supervisionando o seu desenvolvimento;

VIII- Organizar o horário das aulas e dos trabalhos administrativos;

IX- Apurar ou mandar apurar irregularidades que venha a tomar conhecimento;

X- Suspender, parcial ou totalmente, as atividades da assessoria quando esta 

medida se impuser em decorrência de uma situação especial;

XI- Delegar atribuições a seus subordinados, assim com designar ou nomear 

comissões;

XII- Adotar decisões de emergência em casos não previstos neste Regimento.

XIII- Preparar as aulas, cursos e palestras desta Assessoria.

SEÇÃO II

DA SECRETARIA

Artigo 8. A secretaria, subordinada á Direção, e órgãos encarregados do serviço da 

escrituração burocrática, do pessoal, arquivo, fichário e preparação de 

correspondência.

Artigo 9. O secretário do estabelecimento será pessoa qualificada e registrada nos 

órgãos competentes.

Artigo 10. São atribuições do secretário:

I- Responder, perante o diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais da 

secretaria;

II- Organizar e superintender os serviços de escrituração e os registros relacionados 

com a administração do pessoal;
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III- Assinar, juntamente com o Diretor, fichas, sempre que necessários outros papéis 

pertinentes aos alunos do estabelecimento;

IV- Organizar a agenda de serviços, fiscalizar e superintender os trabalhos da 

secretaria;

V- Organizar e ter sob guarda os fichários, arquivos e livros do estabelecimento;

VI- Redigir, subscrever e divulgar, por ordem do Diretor, instrutores e editais relativos 

a matrículas e inscrições de vagas;

VII- Organizar o serviço de atendimento a alunos e funcionários, bem como a 

terceiros, no que se refere a informes e esclarecimentos solicitados;

VIII- Encaminhar ao Diretor, em tempo hábil, os documentos que devem ser visados 

ou assinados;

IX- Dialogar com o Diretor, sobre os assuntos que digam respeito à melhoria ou 

andamento dos serviços;

X- Diligenciar junto ao Diretor, a fim de que sejam adquiridos, em tempo hábil, os 

livros e impressos necessários, requisitando-os mediante recibo, bem como todo 

material de uso da secretaria;

XI- Cumprir e fazer cumprir as determinações do Diretor;

XII- Tomar as previdências necessárias para manter atualizados os serviços 

pertinentes à secretaria;

XIII- Manter atualizado o arquivo de legislação e documentação pertinentes ao 

estabelecimento;

XIV- Zelar pelo acervo da Biblioteca, além de anotar entrada e saída dos livros, 

empréstimos e devoluções.

SUB-SEÇÃO I

DA DOCUMENTAÇÃO 

Artigo 11. A documentação deverá ser organizada de modo a permitir a verificação:

I- Da identificação de cada aluno;

II- Das relações individuais e coletivas de trabalho do pessoal em geral;

III- Do desenvolvimento da Proposta Pedagógica.

Artigo 12. A documentação da escola constará de:
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I- Fichas individuais de alunos;

II- Prontuários dos funcionários;

III- Pasta de correspondência expedida;

IV- Pasta de correspondência recebida;

V- Pasta de assuntos diversos;

VI- Pasta de recortes do Diário Oficial;

VII- Pasta de cronogramas e calendários escolares;

VIII- Livro de freqüência dos funcionários;

IX- Livro de registro de termos de visita de autoridades

X- Livro de atas de reuniões;

XI- Livro de protocolo;

XII- Livro de registro de expedição de certificado;

XIII- Outros livros ou pastas que vierem a serem exigidos por lei, ou que se 

revelarem necessários à racionalização das atividades da secretaria escolar.

SEÇÃO III

DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Artigo 13. Os serviços da administração são os seguintes:

I- Serviço de auxiliar de Escritório;

II- Serviço de auxiliar de limpeza;

III- Serviço de vigilância.

SUB – SEÇÃO I

DO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Artigo 14. As funções serão exercidas por um funcionário designado pelo Diretor, 

competindo-lhes:

I- Auxiliar o secretário em suas funções, assim como, fazer pagamentos, encaminhar 

correspondências e, outros serviços que devem ser feitos fora da Assessoria ou 

dentro da mesma.
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SUB – SEÇÃO II

DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA

Artigo 15. Ao auxiliar de limpeza compete:

I- Executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências que lhe forem 

atribuídas;

II- Zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas e do 

mobiliário em geral;

III- Verificar para efeito segurança, o uso indevido de iluminação, água, gás, bem 

como do equipamento;

IV- Executar os demais serviços relacionados com a função, a critério do Diretor.

SUB – SEÇÃO III

DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA  

Artigo 16. O serviço de vigilância compete ao servidor designado para essa função.

Artigo 17. São atribuições do responsável pelo serviço de vigilância:

I- Rondar o prédio e outros locais que lhe forem destinados, zelando para evitar 

furtos, incêndio, entrada de estranhos ou outros eventos que possam conduzir a 

perda ou danificação do patrimônio escolar;

II- Investigar e comunicar a Diretoria quaisquer ocorrências anormais que tenha 

observado;

III- Executar outras tarefas, decorrentes das contidas nos incisos I e II.
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9.6. Custos, gastos e retorno financeiro

Investimentos

EQUIPAMENTO DE INFRA ESTRUTURA TÉCNICA

NECESSIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

COMPUTADORES 6
 R$         

1.300,00 
 R$     

7.800,00 

DVDs 2
 R$            

130,00 
 R$                    

260,00 

TVs 2
 R$        

2.300,00 
 R$                

4.600,00 

TELAS DE PROJEÇÃO 2
 R$            

315,00 
 R$                    

630,00 

DATA SHOW 2
 R$         

1.700,00 
 R$   

3.400,00 

TELEFONE 2
 R$              

80,00 
 R$                     

160,00 

TOTAL
 R$               

16.850,00 

MÓVEIS

NECESSIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

MESAS 6
 R$           

200,00 
 R$                 

1.200,00 

CADEIRAS 25
 R$              

85,00 
 R$                 

2.125,00 

SOFANETES 1
 R$           

700,00 
 R$                    

700,00 

MESAS DE REUNIÃO 2
 R$           

600,00 
 R$                 

1.200,00 

ESTANTE 1
 R$           

600,00 
 R$                    

600,00 

TOTAL
 R$                

5.825,00 

UTENSÍLIOS

NECESSIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

BEBEDOURO 1
 R$           

550,00 
 R$                    

550,00 

LOUÇAS 2
 R$           

250,00 
 R$                    

500,00 

ARQUIVOS 2
 R$           

350,00 
 R$   

700,00 

LIXEIRAS 9
 R$              

20,00 
 R$                     

180,00 

TOTAL
 R$                 

1.930,00 

IMÓVEL

NECESSIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

REFORMA DA CASA 1
 R$        

2.000,00 
 R$                

2.000,00 

TOTAL
 R$                

2.000,00 

COFFEE BREAK

NECESSIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

EQUIPAMENTOS DO COFFEE BREAK 1
 R$         

1.770,00 
 R$                 

1.770,00 

TOTAL
 R$                 

1.770,00 

TOTAL INVESTIMENTOS  R$     28.375,00 
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Receita

RECEITA MENSAL

NECESSIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

ALUNOS POR TURMA 8
 R$                     

-   
 R$                                 

-   

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS 48
 R$                     

-   
 R$                                 

-   

ENCONTROS POR MÊS 4
 R$                     

-   
 R$                                 

-   

AULAS POR DIA 5
 R$                     

-   
 R$                                 

-   

TURMAS 25
 R$                     

-   
 R$                              

-   

MENSALIDADE 1
 R$            

180,00 
 R$                        

180,00 

TOTAL
 R$                 

36.000,00 

TOTAL DA RECEITA BRUTA MENSAL R$        36.000,00 

TOTAL DA RECEITA BRUTA ANUAL R$      432.000,00 

Custos fixos

CUSTOS MENSAIS

ITEM QUANTIDADE VALOR TOTAL

MATERIAL DE LIMPEZA 1
 R$                     

80,00 
 R$                         

80,00 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1
 R$                   

100,00 
 R$                       

100,00 

TELEFONE 1
 R$                   

300,00 
 R$                       

300,00 

AGUA 1
 R$                   

180,00 
 R$                       

180,00 

LUZ 1
 R$                   

160,00 
 R$                       

160,00 

IMPOSTOS 1
 R$                

2.500,00 
 R$                    

2.500,00 

COMIDA 1
 R$                   

220,00 
 R$                       

220,00 

INTERNET 1
 R$                     

40,00 
 R$                         

40,00 

TOTAL
 R$                    

3.580,00 

12 MESES
 R$                  
42.960,00 
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Detalhe de custo fixo da mão de obra

CUSTO MENSAL

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO C/ IMPOSTOS TOTAL

ASSESSORA 2  R$                            2.000,00  R$                4.000,00 

FAXINEIRA 1  R$                               500,00  R$                   500,00 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1  R$                               900,00  R$                   900,00 

SECRETÁRIA 1  R$                               900,00  R$                   900,00 

TOTAL  R$                6.300,00 

Demostração de resultados. D . R . E .

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

RECEITA BRUTA R$ 
432.000,00

 R$       
475.200,00 

R$       
522.720,00 

 R$       
574.992,00 

 R$           
632.491,20 

TOTAL IMPOSTOS R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

RECEITA 
OPERACIONAL LÍQUIDA

R$ 
429.500,00

 R$       
472.700,00 

 R$       
520.220,00 

 R$       
572.492,00 

 R$           
629.991,20 

CUSTO VARIÁVEL  R$           
6.300,00 

 R$            
7.560,00 

 R$            
9.072,00 

 R$          
10.886,40 

 R$              
13.063,68 

CUSTO FIXO  R$         
40.460,00 

 R$         
40.460,00 

 R$          
40.460,00 

 R$         
40.460,00 

 R$             
40.460,00 

LUCRO LÍQUIDO  R$      
382.740,00 

 R$       
424.680,00 

 R$       
470.688,00 

 R$         
521.145,60 

 R$          
576.467,52 

FLUXO DE CAIXA  R$      
382.740,00 

 R$       
424.680,00 

 R$       
470.688,00 

 R$         
521.145,60 

 R$          
576.467,52 

FLUXO DE CAIXA 
LÍQUIDO

 R$      
354.365,00 

 R$       
424.680,00 

 R$       
470.688,00 

 R$         
521.145,60 

 R$          
576.467,52 

INVESTIMENTO INICIAL
 R$       

(28.375,00) 0 0 0 0
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ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO INICIAL (A)
 R$            
(28.375,00)

FLUXO DE CAIXA ANO 1 (B)
R$            

354.365,00 

(A-B) TOTAL
 R$            
325.990,00 

FLUXO DE CAIXA ANO 2 
 R$            
424.680,00 

CRESCIMENTO ANUAL A PARTIR DO ANO 2

10 %
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10. Conclusão

O processo de pesquisa de nosso trabalho não foi fácil. Tivemos dificuldade 

em achar material para nos fundamentarmos, pois o que encontrávamos era na 

maioria das vezes superficial e pouco informativo.

Pudemos perceber claramente que as pesquisas sobre o tema são escassas 

e irrelevantes, já que em sua maioria os textos sobre deficientes pouco falam ou

nada falam sobre a inclusão do deficiente físico-motor.

Em nosso trabalho de campo tivemos mais certeza deste problema, já que, ao 

aplicarmos os questionários e em conversas informais com pessoas da instituição 

analisada, pudemos ver na fala dos profissionais um espelho de nossas dificuldades.

Temos certeza da necessidade de estudos nessa área, que não fiquem 

apenas discutindo questões de pouca importância, mas que sejam de fato 

aprofundadas, mostrando a dificuldade do deficiente físico-motor.

Ao observarmos o cotidiano destes na sala de aula, notamos claramente que 

suas limitações não são apenas físicas, porque na maioria das vezes sentem-se 

inferiorizados e têm problemas emocionais que refletem diretamente em sua 

aprendizagem. No entanto, esta é apenas uma hipótese por nós aqui levantada e 

que certamente poderia ser foco de uma pesquisa posterior.

Neste caminho percorrido, o que temos como certeza hoje é que a inclusão é 

mais do que possível; mas para isso algumas estratégias são indispensáveis: como 

a parceria de escola, família e comunidade, a “ajuda” de profissionais da saúde para 

que se possa lidar melhor com o deficiente dando-lhe autonomia e o trabalho em 

conjunto de professores, coordenadores e gestor. No entanto, nem sempre os 

profissionais envolvidos estão preparados para lidar com a inclusão; por isso, 

propomos também cursos de formação continuada que dêem base para o trabalho 

da escola, pois só com a reflexão e a conscientização dos educadores pode-se 

pensar então em ações diretas que englobem também a família e a comunidade.

Não somos ingênuas em acreditar que esta temática esteja esgotada, pelo 

contrário. Sabemos hoje ter ainda um longo caminho a ser percorrido para atingir a 

inclusão pretendida, mas são exemplos como o da escola que pesquisamos que nos 

dão esperanças e nos mostram que os primeiros passos foram dados, e mesmo que

a caminhada seja longa, se existirem pessoas conscientes e comprometidas, o 
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sucesso desta empreitada será alcançado.
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Apêndice

Glossários

Glossário de aparelhos usados por deficientes:

Prótese: é o componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades -

funções - de indivíduos seqüelados por amputações, traumáticas ou não. Peça 

protética é um objeto artificial que é ajustado ao corpo humano.

Cadeira de rodas: é uma cadeira montada sobre rodas que é utilizada por 

indivíduos com dificuldade de locomoção, podendo ser movida manual ou 

eletronicamente pelo ocupante ou empurrada por alguém.

Muletas:   Bordão comprido terminado na parte superior por um encosto côncavo,

em que as pessoas com dificuldade de locomoção se apóiam as axilas para se 

moverem. 

Bengala:  é um acessório para o auxílio no caminhar, sendo mais usada por 

pessoas que têm dificuldades na locomoção em razão da idade, ou em razão de 

doença, problemas traumatológicos, como fraturas, ou cegueira.

Andador: aparelho usado por pessoas com dificuldade de locomoção; serve para 

apoiar-se na hora de andar. 

Glossário - Equipe multiprofissional

Ortopedia: é a especialidade médica que cuida das doenças e deformidades dos 
ossos, músculos, ligamentos, articulações, enfim, relacionadas ao aparelho 
locomotor. Pessoa que atua nesta área é o Ortopedista.

Neurologia: é uma especialidade médica que estuda o sistema nervoso central, 
periférico, suas relações e os seus transtornos. Pessoa que atua nesta área é o 
Neurologista.

Foniatria: é a parte da Medicina de Reabilitação que estuda e investiga os aspectos 
relacionados com a Patologia da Comunicação Humana. Pessoa que atua nesta 
área é o Foniatra.

Fonoaudiologia: é a ciência que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia 
do aparelho fonador, auditivo e motor, atuando, portanto, nas áreas de comunicação 
oral e escrita, voz e audição, bem como no aperfeiçoamento dos padrões da fala e 
da voz. Pessoa que atua nesta área é o Fonoaudiólogo.
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Psicologia: é a ciência que estuda os processos mentais (sentimentos, 
pensamentos, razão). Pessoa que atua nesta área é o Psicologo.

Terapeuta Ocupacional: é uma profissão da área da Saúde com atenção dirigida 
para as atividades humanas. O princípio que rege a profissão é o de que vida é 
atividade. A TO reconhece que saúde significa não somente ausência de doença, 
mas também o bem-estar biológico, psicológico e social.

Nutricionista: é um profissional com formação universitária que, trabalha no âmbito 
das Ciências da Nutrição e Alimentação, fazendo o estudo, orientação e vigilância 
da nutrição e alimentação e intervindo nos domínios da adequação, qualidade e 
segurança alimentar, com o objectivo da promoção da saúde, prevenção e 
tratamento da doença.

Assistente Social: é o profissional graduado em Curso Superior de Serviço Social 
que devidamente habilitado que pode atuar nas expressôes da questão social, nas 
políticas sociais públicas, privadas e nas organizações não governamentais (ONGs).

Pedagogia: é a ciência ou disciplina cujo objetivo é a reflexão, ordenação, a 
sistematização e a crítica do processo educativo. Pessoa que atua nesta área é o 
Pedagogo.

Psicopedagogia: é o campo do saber que se constrói a partir de dois saberes e 
práticas, quais sejam a pedagogia e a psicologia. Pessoa que atua na área é o 
psicopedagogo.

Denstista: é o profissional capacitado na área de odontologia. Trata da dentição e 
da boca das pessoas.
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Cronograma

Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov

Escolha do Tema
14/03 
ok

Introdução e Justificativa
07/04 
ok

Problema, Hipótese e 
Objetivo

01/05 
ok

Referenciais Teóricos 15/jun
Procedimentos 
Metodológicos 20/ago

Pesquisa Documental 30/set

Elaboração da Proposta 15/out

Conclusão 4/nov
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Anexos

DECRETO N° 99.710, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990.

Promulga a Convenção sobre os 
Direitos da Criança.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, a qual entrou em vigor internacional em 02 de setembro de 1990, na forma de seu artigo 49, inciso 1;

Considerando que o Governo brasileiro ratificou a referida Convenção em 24 de setembro de 1990, tendo a mesma entrado em vigor para o Brasil em 
23 de outubro de 1990, na forma do seu artigo 49, inciso 2;

DECRETA: 

Art. 1° A Convenção sobre os Direitos da Criança, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se 
contém.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 21 de novembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República.

FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA

PREÂMBULO

Os Estados Partes da presente Convenção,

Considerando que, de acordo com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, a liberdade, a justiça e 
a paz no mundo se fundamentam no reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de 
todos os membros da família humana;

Tendo em conta que os povos das Nações Unidas reafirmaram na carta sua fé nos direitos fundamentais do 
homem e na dignidade e no valor da pessoa humana e que decidiram promover o progresso social e a elevação 
do nível de vida com mais liberdade;

Reconhecendo que as Nações Unidas proclamaram e acordaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e nos Pactos Internacionais de Direitos Humanos que toda pessoa possui todos os direitos e liberdades neles 
enunciados, sem distinção de qualquer natureza, seja de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de 
outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição;

Recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas proclamaram que a infância 
tem direito a cuidados e assistência especiais;
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Convencidos de que a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e 
bem-estar de todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência 
necessárias a fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade;

Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no 
seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão;

Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade e deve 
ser educada de acordo com os ideais proclamados na Cartas das Nações Unidas, especialmente com espírito de 
paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade;

Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial foi enunciada na Declaração 
de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela 
Assembléia Geral em 20 de novembro de 1959, e reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (em particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (em particular no Artigo 10) e nos estatutos e instrumentos 
pertinentes das Agências Especializadas e das organizações internacionais que se interessam pelo bem-estar da 
criança;

Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, "a criança, em virtude de sua 
falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, 
tanto antes quanto após seu nascimento";

Lembrado o estabelecido na Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Relativos à Proteção e ao Bem-
Estar das Crianças, especialmente com Referência à Adoção e à Colocação em Lares de Adoção, nos Planos 
Nacional e Internacional; as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Regras 
de Pequim); e a Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em Situações de Emergência ou de Conflito 
Armado;

Reconhecendo que em todos os países do mundo existem crianças vivendo sob condições excepcionalmente 
difíceis e que essas crianças necessitam consideração especial;

Tomando em devida conta a importância das tradições e dos valores culturais de cada povo para a proteção e o 
desenvolvimento harmonioso da criança;

Reconhecendo a importância da cooperação internacional para a melhoria das condições de vida das crianças em 
todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento;

Acordam o seguinte:

PARTE I

ARTIGO 1

Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de 
idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.

ARTIGO 2

1. Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção e assegurarão sua aplicação a 
cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, 
crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências 
físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.
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2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda 
forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas ou das 
crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.

ARTIGO 3

1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, 
devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 

2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para 
seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas 
responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas 
adequadas.

3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os serviços e os estabelecimentos encarregados do 
cuidado ou da proteção das crianças cumpram com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, 
especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal 
e à existência de supervisão adequada.

ARTIGO 4

Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à 
implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais 
e culturais, os Estados Partes adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando 
necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional.

ARTIGO 5

Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais ou, onde for o caso, dos 
membros da família ampliada ou da comunidade, conforme determinem os costumes locais, dos tutores ou de 
outras pessoas legalmente responsáveis, de proporcionar à criança instrução e orientação adequadas e acordes 
com a evolução de sua capacidade no exercício dos direitos reconhecidos na presente Convenção.

ARTIGO 6

1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à vida.

2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança.

ARTIGO 7

1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a 
um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles.

2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo com sua legislação nacional e com as 
obrigações que tenham assumido em virtude dos instrumentos internacionais pertinentes, sobretudo se, de outro 
modo, a criança se tornaria apátrida.

ARTIGO 8

1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar o direito da criança de preservar sua identidade, inclusive a 
nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas.
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2. Quando uma criança se vir privada ilegalmente de algum ou de todos os elementos que configuram sua 
identidade, os Estados Partes deverão prestar assistência e proteção adequadas com vistas a restabelecer 
rapidamente sua identidade.

ARTIGO 9

1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, 
exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei 
e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal 
determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus 
tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a 
respeito do local da residência da criança.

2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no parágrafo 1 do presente 
Artigo, todas as Partes interessadas terão a oportunidade de participar e de manifestar suas opiniões.

3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter 
regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior 
da criança.

4. Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada por um Estado Parte, tal como detenção, 
prisão, exílio, deportação ou morte (inclusive falecimento decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa 
estiver sob a custódia do Estado) de um dos pais da criança, ou de ambos, ou da própria criança, o Estado Parte, 
quando solicitado, proporcionará aos pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar, informações básicas a 
respeito do paradeiro do familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal procedimento seja prejudicial ao bem-
estar da criança. Os Estados Partes se certificarão, além disso, de que a apresentação de tal petição não acarrete, 
por si só, conseqüências adversas para a pessoa ou pessoas interessadas.

ARTIGO 10

1. De acordo com a obrigação dos Estados Partes estipulada no parágrafo 1 do Artigo 9, toda solicitação 
apresentada por uma criança, ou por seus pais, para ingressar ou sair de um Estado Parte com vistas à reunião da 
família, deverá ser atendida pelos Estados Partes de forma positiva, humanitária e rápida. Os Estados Partes 
assegurarão, ainda, que a apresentação de tal solicitação não acarretará conseqüências adversas para os 
solicitantes ou para seus familiares.

2. A criança cujos pais residam em Estados diferentes terá o direito de manter, periodicamente, relações pessoais 
e contato direto com ambos, exceto em circunstâncias especiais. Para tanto, e de acordo com a obrigação 
assumida pelos Estados Partes em virtude do parágrafo 2 do Artigo 9, os Estados Partes respeitarão o direito da 
criança e de seus pais de sair de qualquer país, inclusive do próprio, e de ingressar no seu próprio país. O direito 
de sair de qualquer país estará sujeito, apenas, às restrições determinadas pela lei que sejam necessárias para 
proteger a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades de 
outras pessoas e que estejam acordes com os demais direitos reconhecidos pela presente Convenção.

ARTIGO 11

1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de lutar contra a transferência ilegal de crianças para o exterior e a 
retenção ilícita das mesmas fora do país.

2. Para tanto, aos Estados Partes promoverão a conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais ou a adesão a 
acordos já existentes.
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ARTIGO 12

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de 
expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente 
em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança.

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo processo 
judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou 
órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional.

ARTIGO 13

1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar 
informações e idéias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio 
das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança.

2. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições, que serão unicamente as previstas pela 
lei e consideradas necessárias:

a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais, ou

b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger a saúde e a moral públicas.

ARTIGO 14

1. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de crença.

2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for o caso, dos representantes legais, de 
orientar a criança com relação ao exercício de seus direitos de maneira acorde com a evolução de sua 
capacidade.

3. A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças estará sujeita, unicamente, às limitações 
prescritas pela lei e necessárias para proteger a segurança, a ordem, a moral, a saúde pública ou os direitos e 
liberdades fundamentais dos demais.

ARTIGO 15

1. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à liberdade de realizar 
reuniões pacíficas.

2. Não serão impostas restrições ao exercício desses direitos, a não ser as estabelecidas em conformidade com a 
lei e que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou pública, da 
ordem pública, da proteção à saúde e à moral públicas ou da proteção aos direitos e liberdades dos demais.

ARTIGO 16

1. Nenhuma criança será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, sua família, seu 
domicílio ou sua correspondência, nem de atentados ilegais a sua honra e a sua reputação.

2. A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferências ou atentados.
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ARTIGO 17

Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação e zelarão para 
que a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais, 
especialmente informações e materiais que visem a promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde 
física e mental. Para tanto, os Estados Partes:

a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e cultural para a 
criança, de acordo com o espírito do Artigo 29;

b) promoverão a cooperação internacional na produção, no intercâmbio e na divulgação dessas informações e 
desses materiais procedentes de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais;

c) incentivarão a produção e difusão de livros para crianças;

d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particularmente, considerar as necessidades lingüísticas 
da criança que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena;

e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança contra toda informação e 
material prejudiciais ao seu bem-estar, tendo em conta as disposições dos Artigos 13 e 18.

ARTIGO 18

1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de 
que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos 
pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo 
desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança.

2. A fim de garantir e promover os direitos enunciados na presente Convenção, os Estados Partes prestarão 
assistência adequada aos pais e aos representantes legais para o desempenho de suas funções no que tange à 
educação da criança e assegurarão a criação de instituições, instalações e serviços para o cuidado das crianças.

3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas a fim de que as crianças cujos pais trabalhem tenham 
direito a beneficiar-se dos serviços de assistência social e creches a que fazem jus.

ARTIGO 19

1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas 
para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, 
maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do 
representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração 
de programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de 
seu cuidado, bem como para outras formas de prevenção, para a identificação, notificação, transferência a uma 
instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior dos casos acima mencionados de maus tratos à 
criança e, conforme o caso, para a intervenção judiciária.

ARTIGO 20

1. As crianças privadas temporária ou permanentemente do seu meio familiar, ou cujo interesse maior exija que 
não permaneçam nesse meio, terão direito à proteção e assistência especiais do Estado.

2. Os Estados Partes garantirão, de acordo com suas leis nacionais, cuidados alternativos para essas crianças.
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3. Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a colocação em lares de adoção, a kafalah do direito islâmico, a 
adoção ou, caso necessário, a colocação em instituições adequadas de proteção para as crianças. Ao serem 
consideradas as soluções, deve-se dar especial atenção à origem étnica, religiosa, cultural e lingüística da 
criança, bem como à conveniência da continuidade de sua educação.

ARTIGO 21

Os Estados Partes que reconhecem ou permitem o sistema de adoção atentarão para o fato de que a consideração 
primordial seja o interesse maior da criança. Dessa forma, atentarão para que:

a) a adoção da criança seja autorizada apenas pelas autoridades competentes, as quais determinarão, consoante as 
leis e os procedimentos cabíveis e com base em todas as informações pertinentes e fidedignas, que a adoção é 
admissível em vista da situação jurídica da criança com relação a seus pais, parentes e representantes legais e 
que, caso solicitado, as pessoas interessadas tenham dado, com conhecimento de causa, seu consentimento à 
adoção, com base no assessoramento que possa ser necessário;

b) a adoção efetuada em outro país possa ser considerada como outro meio de cuidar da criança, no caso em que 
a mesma não possa ser colocada em um lar de adoção ou entregue a uma família adotiva ou não logre 
atendimento adequado em seu país de origem;

c) a criança adotada em outro país goze de salvaguardas e normas equivalentes às existentes em seu país de 
origem com relação à adoção;

d) todas as medidas apropriadas sejam adotadas, a fim de garantir que, em caso de adoção em outro país, a 
colocação não permita benefícios financeiros indevidos aos que dela participarem;

e) quando necessário, promover os objetivos do presente Artigo mediante ajustes ou acordos bilaterais ou 
multilaterais, e envidarão esforços, nesse contexto, com vistas a assegurar que a colocação da criança em outro 
país seja levada a cabo por intermédio das autoridades ou organismos competentes.

ARTIGO 22

1. Os Estados Partes adotarão medidas pertinentes para assegurar que a criança que tente obter a condição de 
refugiada, ou que seja considerada como refugiada de acordo com o direito e os procedimentos internacionais ou 
internos aplicáveis, receba, tanto no caso de estar sozinha como acompanhada por seus pais ou por qualquer 
outra pessoa, a proteção e a assistência humanitária adequadas a fim de que possa usufruir dos direitos 
enunciados na presente Convenção e em outros instrumentos internacionais de direitos humanos ou de caráter 
humanitário dos quais os citados Estados sejam parte.

2. Para tanto, os Estados Partes cooperarão, da maneira como julgarem apropriada, com todos os esforços das 
Nações Unidas e demais organizações intergovernamentais competentes, ou organizações não-governamentais 
que cooperem com as Nações Unidas, no sentido de proteger e ajudar a criança refugiada, e de localizar seus pais 
ou outros membros de sua família a fim de obter informações necessárias que permitam sua reunião com a 
família. Quando não for possível localizar nenhum dos pais ou membros da família, será concedida à criança a 
mesma proteção outorgada a qualquer outra criança privada permanente ou temporariamente de seu ambiente 
familiar, seja qual for o motivo, conforme o estabelecido na presente Convenção.

ARTIGO 23

1. Os Estados Partes reconhecem que a criança portadora de deficiências físicas ou mentais deverá desfrutar de 
uma vida plena e decente em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua 
participação ativa na comunidade.

2. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança deficiente de receber cuidados especiais e, de acordo com 
os recursos disponíveis e sempre que a criança ou seus responsáveis reúnam as condições requeridas, 
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estimularão e assegurarão a prestação da assistência solicitada, que seja adequada ao estado da criança e às 
circunstâncias de seus pais ou das pessoas encarregadas de seus cuidados.

3. Atendendo às necessidades especiais da criança deficiente, a assistência prestada, conforme disposto no 
parágrafo 2 do presente Artigo, será gratuita sempre que possível, levando-se em consideração a situação 
econômica dos pais ou das pessoas que cuidem da criança, e visará a assegurar à criança deficiente o acesso 
efetivo à educação, à capacitação, aos serviços de saúde, aos serviços de reabilitação, à preparação para o 
emprego e às oportunidades de lazer, de maneira que a criança atinja a mais completa integração social possível 
e o maior desenvolvimento individual factível, inclusive seu desenvolvimento cultural e espiritual.

4. Os Estados Partes promoverão, com espírito de cooperação internacional, um intercâmbio adequado de 
informações nos campos da assistência médica preventiva e do tratamento médico, psicológico e funcional das 
crianças deficientes, inclusive a divulgação de informações a respeito dos métodos de reabilitação e dos serviços 
de ensino e formação profissional, bem como o acesso a essa informação, a fim de que os Estados Partes possam 
aprimorar sua capacidade e seus conhecimentos e ampliar sua experiência nesses campos. Nesse sentido, serão 
levadas especialmente em conta as necessidades dos países em desenvolvimento.

ARTIGO 24

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços 
destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde. Os Estados Partes envidarão esforços no sentido 
de assegurar que nenhuma criança se veja privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.

2. Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial, adotarão as medidas apropriadas 
com vistas a:

a) reduzir a mortalidade infantil;

b) assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a todas as crianças, dando ênfase 
aos cuidados básicos de saúde;

c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de saúde mediante, inter alia, a 
aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os 
perigos e riscos da poluição ambiental; 

d) assegurar às mães adequada assistência pré-natal e pós-natal;

e) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças, conheçam os princípios 
básicos de saúde e nutrição das crianças, as vantagens da amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e 
das medidas de prevenção de acidentes, e tenham acesso à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação 
desses conhecimentos;

f) desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação e serviços de planejamento 
familiar.

3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas para abolir práticas tradicionais que sejam 
prejudicais à saúde da criança.

4. Os Estados Partes se comprometem a promover e incentivar a cooperação internacional com vistas a lograr, 
progressivamente, a plena efetivação do direito reconhecido no presente Artigo. Nesse sentido, será dada atenção 
especial às necessidades dos países em desenvolvimento.
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ARTIGO 25

Os Estados Partes reconhecem o direito de uma criança que tenha sido internada em um estabelecimento pelas 
autoridades competentes para fins de atendimento, proteção ou tratamento de saúde física ou mental a um exame 
periódico de avaliação do tratamento ao qual está sendo submetida e de todos os demais aspectos relativos à sua 
internação.

ARTIGO 26

1. Os Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o direito de usufruir da previdência social, inclusive do 
seguro social, e adotarão as medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito, em conformidade 
com sua legislação nacional.

2. Os benefícios deverão ser concedidos, quando pertinentes, levando-se em consideração os recursos e a 
situação da criança e das pessoas responsáveis pelo seu sustento, bem como qualquer outra consideração cabível 
no caso de uma solicitação de benefícios feita pela criança ou em seu nome.

ARTIGO 27

1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral e social. 

2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarregadas, a responsabilidade primordial de propiciar, de acordo com 
suas possibilidades e meios financeiros, as condições de vida necessárias ao desenvolvimento da criança.

3. Os Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, adotarão medidas 
apropriadas a fim de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito e, caso 
necessário, proporcionarão assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz respeito à 
nutrição, ao vestuário e à habitação.

4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas adequadas para assegurar o pagamento da pensão alimentícia por 
parte dos pais ou de outras pessoas financeiramente responsáveis pela criança, quer residam no Estado Parte quer 
no exterior. Nesse sentido, quando a pessoa que detém a responsabilidade financeira pela criança residir em 
Estado diferente daquele onde mora a criança, os Estados Partes promoverão a adesão a acordos internacionais 
ou a conclusão de tais acordos, bem como a adoção de outras medidas apropriadas.

ARTIGO 28

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de que ela possa exercer 
progressivamente e em igualdade de condições esse direito, deverão especialmente:

a) tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para todos;

b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes formas, inclusive o ensino geral e 
profissionalizante, tornando-o disponível e acessível a todas as crianças, e adotar medidas apropriadas tais como 
a implantação do ensino gratuito e a concessão de assistência financeira em caso de necessidade;

c) tornar o ensino superior acessível a todos com base na capacidade e por todos os meios adequados;

d) tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais disponíveis e accessíveis a todas as crianças;

e) adotar medidas para estimular a freqüência regular às escolas e a redução do índice de evasão escolar.
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2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para assegurar que a disciplina escolar seja 
ministrada de maneira compatível com a dignidade humana da criança e em conformidade com a presente 
Convenção.

3. Os Estados Partes promoverão e estimularão a cooperação internacional em questões relativas à educação, 
especialmente visando a contribuir para a eliminação da ignorância e do analfabetismo no mundo e facilitar o 
acesso aos conhecimentos científicos e técnicos e aos métodos modernos de ensino. A esse respeito, será dada 
atenção especial às necessidades dos países em desenvolvimento.

ARTIGO 29

1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de:

a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo o seu potencial;

b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios 
consagrados na Carta das Nações Unidas;

c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos 
valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua;

d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com espírito de compreensão, 
paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e 
pessoas de origem indígena;

e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.

2. Nada do disposto no presente Artigo ou no Artigo 28 será interpretado de modo a restringir a liberdade dos 
indivíduos ou das entidades de criar e dirigir instituições de ensino, desde que sejam respeitados os princípios 
enunciados no parágrafo 1 do presente Artigo e que a educação ministrada em tais instituições esteja acorde com 
os padrões mínimos estabelecidos pelo Estado.

ARTIGO 30

Nos Estados Partes onde existam minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, ou pessoas de origem indígena, não 
será negado a uma criança que pertença a tais minorias ou que seja indígena o direito de, em comunidade com os 
demais membros de seu grupo, ter sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião ou utilizar seu 
próprio idioma.

ARTIGO 31

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades 
recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e artística.

2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar plenamente da vida cultural e 
artística e encorajarão a criação de oportunidades adequadas, em condições de igualdade, para que participem da 
vida cultural, artística, recreativa e de lazer.

ARTIGO 32

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra 
o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo 
para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
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2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais com vistas a assegurar 
a aplicação do presente Artigo. Com tal propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de 
outros instrumentos internacionais, os Estados Partes, deverão, em particular:

a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos;

b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego;

c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente 
Artigo.

ARTIGO 33

Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas, inclusive medidas legislativas, administrativas, sociais 
e educacionais, para proteger a criança contra o uso ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas descritas nos 
tratados internacionais pertinentes e para impedir que crianças sejam utilizadas na produção e no tráfico ilícito 
dessas substâncias.

ARTIGO 34

Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. 
Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e 
multilateral que sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;

c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

ARTIGO 35

Os Estados Partes tomarão todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias 
para impedir o seqüestro, a venda ou o tráfico de crianças para qualquer fim ou sob qualquer forma.

ARTIGO 36

Os Estados Partes protegerão a criança contra todas as demais formas de exploração que sejam prejudiciais para 
qualquer aspecto de seu bem-estar.

ARTIGO 37

Os Estados Partes zelarão para que:

a) nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes. Não será imposta a pena de morte nem a prisão perpétua sem possibilidade de livramento por 
delitos cometidos por menores de dezoito anos de idade;

b) nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão 
de uma criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas como último recurso, e durante o mais breve 
período de tempo que for apropriado;
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c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que merece a dignidade inerente 
à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, toda 
criança privada de sua liberdade ficará separada dos adultos, a não ser que tal fato seja considerado contrário aos 
melhores interesses da criança, e terá direito a manter contato com sua família por meio de correspondência ou 
de visitas, salvo em circunstâncias excepcionais;

d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência jurídica e a qualquer outra 
assistência adequada, bem como direito a impugnar a legalidade da privação de sua liberdade perante um 
tribunal ou outra autoridade competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal ação.

ARTIGO 38

1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar e a fazer com que sejam respeitadas as normas do direito 
humanitário internacional aplicáveis em casos de conflito armado no que digam respeito às crianças.

2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis a fim de assegurar que todas as pessoas que ainda não 
tenham completado quinze anos de idade não participem diretamente de hostilidades.

3. Os Estados Partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham completado quinze anos de idade para 
servir em suas forças armadas. Caso recrutem pessoas que tenham completado quinze anos mas que tenham 
menos de dezoito anos, deverão procurar dar prioridade aos de mais idade. 

4. Em conformidade com suas obrigações de acordo com o direito humanitário internacional para proteção da 
população civil durante os conflitos armados, os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias a fim de 
assegurar a proteção e o cuidado das crianças afetadas por um conflito armado.

ARTIGO 39

Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação física e psicológica e a 
reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; tortura ou 
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; ou conflitos armados. Essa recuperação e 
reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança.

ARTIGO 40

1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a quem se alegue ter infringido as leis penais ou a 
quem se acuse ou declare culpada de ter infringido as leis penais de ser tratada de modo a promover e estimular 
seu sentido de dignidade e de valor e a fortalecer o respeito da criança pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais de terceiros, levando em consideração a idade da criança e a importância de se estimular sua 
reintegração e seu desempenho construtivo na sociedade.

2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos instrumentos internacionais, os Estados Partes 
assegurarão, em particular:

a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido as leis penais, nem se acuse ou declare culpada 
nenhuma criança de ter infringido essas leis, por atos ou omissões que não eram proibidos pela legislação 
nacional ou pelo direito internacional no momento em que foram cometidos;

b) que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse de ter infringido essas leis 
goze, pelo menos, das seguintes garantias:

i) ser considerada inocente enquanto não for comprovada sua culpabilidade conforme a lei;
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ii) ser informada sem demora e diretamente ou, quando for o caso, por intermédio de seus pais ou de seus 
representantes legais, das acusações que pesam contra ela, e dispor de assistência jurídica ou outro tipo de 
assistência apropriada para a preparação e apresentação de sua defesa;

iii) ter a causa decidida sem demora por autoridade ou órgão judicial competente, independente e imparcial, em 
audiência justa conforme a lei, com assistência jurídica ou outra assistência e, a não ser que seja considerado 
contrário aos melhores interesses da criança, levando em consideração especialmente sua idade ou situação e a 
de seus pais ou representantes legais;

iv) não ser obrigada a testemunhar ou a se declarar culpada, e poder interrogar ou fazer com que sejam 
interrogadas as testemunhas de acusação bem como poder obter a participação e o interrogatório de testemunhas 
em sua defesa, em igualdade de condições;

v) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão e qualquer medida imposta em decorrência da 
mesma submetidas a revisão por autoridade ou órgão judicial superior competente, independente e imparcial, de 
acordo com a lei;

vi) contar com a assistência gratuita de um intérprete caso a criança não compreenda ou fale o idioma utilizado;

vii) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas as fases do processo.

3. Os Estados Partes buscarão promover o estabelecimento de leis, procedimentos, autoridades e instituições 
específicas para as crianças de quem se alegue ter infringido as leis penais ou que sejam acusadas ou declaradas 
culpadas de tê-las infringido, e em particular:

a) o estabelecimento de uma idade mínima antes da qual se presumirá que a criança não tem capacidade para 
infringir as leis penais;

b) a adoção sempre que conveniente e desejável, de medidas para tratar dessas crianças sem recorrer a 
procedimentos judiciais, contando que sejam respeitados plenamente os direitos humanos e as garantias legais.

4. Diversas medidas, tais como ordens de guarda, orientação e supervisão, aconselhamento, liberdade vigiada, 
colocação em lares de adoção, programas de educação e formação profissional, bem como outras alternativas à 
internação em instituições, deverão estar disponíveis para garantir que as crianças sejam tratadas de modo 
apropriado ao seu bem-estar e de forma proporcional às circunstâncias e ao tipo do delito.

ARTIGO 41

Nada do estipulado na presente Convenção afetará disposições que sejam mais convenientes para a realização 
dos direitos da criança e que podem constar:

a) das leis de um Estado Parte;

b) das normas de direito internacional vigentes para esse Estado.

PARTE II

ARTIGO 42

Os Estados Partes se comprometem a dar aos adultos e às crianças amplo conhecimento dos princípios e 
disposições da Convenção, mediante a utilização de meios apropriados e eficazes.
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ARTIGO 43

1. A fim de examinar os progressos realizados no cumprimento das obrigações contraídas pelos Estados Partes 
na presente Convenção, deverá ser estabelecido um Comitê para os Direitos da Criança que desempenhará as 
funções a seguir determinadas.

2. O comitê estará integrado por dez especialistas de reconhecida integridade moral e competência nas áreas 
cobertas pela presente Convenção. Os membros do comitê serão eleitos pelos Estados Partes dentre seus 
nacionais e exercerão suas funções a título pessoal, tomando-se em devida conta a distribuição geográfica 
eqüitativa bem como os principais sistemas jurídicos.

3. Os membros do Comitê serão escolhidos, em votação secreta, de uma lista de pessoas indicadas pelos Estados 
Partes. Cada Estado Parte poderá indicar uma pessoa dentre os cidadãos de seu país.

4. A eleição inicial para o Comitê será realizada, no mais tardar, seis meses após a entrada em vigor da presente 
Convenção e, posteriormente, a cada dois anos. No mínimo quatro meses antes da data marcada para cada 
eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados Partes convidando-os a apresentar 
suas candidaturas num prazo de dois meses. O Secretário-Geral elaborará posteriormente uma lista da qual farão 
parte, em ordem alfabética, todos os candidatos indicados e os Estados Partes que os designaram, e submeterá a 
mesma aos Estados Partes presentes à Convenção.

5. As eleições serão realizadas em reuniões dos Estados Partes convocadas pelo Secretário-Geral na Sede das 
Nações Unidas. Nessas reuniões, para as quais o quorum será de dois terços dos Estados Partes, os candidatos 
eleitos para o Comitê serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos 
representantes dos Estados Partes presentes e votantes.

6. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. Poderão ser reeleitos caso sejam 
apresentadas novamente suas candidaturas. O mandato de cinco dos membros eleitos na primeira eleição 
expirará ao término de dois anos; imediatamente após ter sido realizada a primeira eleição, o Presidente da 
reunião na qual a mesma se efetuou escolherá por sorteio os nomes desses cinco membros.

7. Caso um membro do Comitê venha a falecer ou renuncie ou declare que por qualquer outro motivo não poderá 
continuar desempenhando suas funções, o Estado Parte que indicou esse membro designará outro especialista, 
dentre seus cidadãos, para que exerça o mandato até seu término, sujeito à aprovação do Comitê.

8. O Comitê estabelecerá suas próprias regras de procedimento.

9. O Comitê elegerá a Mesa para um período de dois anos.

10. As reuniões do Comitê serão celebradas normalmente na Sede das Nações Unidas ou em qualquer outro 
lugar que o Comitê julgar conveniente. O Comitê se reunirá normalmente todos os anos. A duração das reuniões 
do Comitê será determinada e revista, se for o caso, em uma reunião dos Estados Partes da presente Convenção, 
sujeita à aprovação da Assembléia Geral.

11. O Secretário-Geral das Nações Unidas fornecerá o pessoal e os serviços necessários para o desempenho 
eficaz das funções do Comitê de acordo com a presente Convenção.

12. Com prévia aprovação da Assembléia Geral, os membros do Comitê estabelecido de acordo com a presente 
Convenção receberão emolumentos provenientes dos recursos das Nações Unidas, segundo os termos e 
condições determinados pela assembléia.

ARTIGO 44

1. Os Estados Partes se comprometem a apresentar ao Comitê, por intermédio do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, relatórios sobre as medidas que tenham adotado com vistas a tornar efetivos os direitos reconhecidos na 
Convenção e sobre os progressos alcançados no desempenho desses direitos:
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a) num prazo de dois anos a partir da data em que entrou em vigor para cada Estado Parte a presente Convenção;

b) a partir de então, a cada cinco anos.

2. Os relatórios preparados em função do presente Artigo deverão indicar as circunstâncias e as dificuldades, 
caso existam, que afetam o grau de cumprimento das obrigações derivadas da presente Convenção. Deverão, 
também, conter informações suficientes para que o Comitê compreenda, com exatidão, a implementação da 
Convenção no país em questão.

3. Um Estado Parte que tenha apresentado um relatório inicial ao Comitê não precisará repetir, nos relatórios 
posteriores a serem apresentados conforme o estipulado no sub-item b) do parágrafo 1 do presente Artigo, a 
informação básica fornecida anteriormente.

4. O Comitê poderá solicitar aos Estados Partes maiores informações sobre a implementação da Convenção.

5. A cada dois anos, o Comitê submeterá relatórios sobre suas atividades à Assembléia Geral das Nações Unidas, 
por intermédio do Conselho Econômico e Social.

6. Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente disponíveis ao público em seus respectivos países.

ARTIGO 45

A fim de incentivar a efetiva implementação da Convenção e estimular a cooperação internacional nas esferas 
regulamentadas pela Convenção:

a) os organismos especializados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos das Nações Unidas 
terão o direito de estar representados quando for analisada a implementação das disposições da presente 
Convenção que estejam compreendidas no âmbito de seus mandatos. O Comitê poderá convidar as agências 
especializadas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos competentes que considere 
apropriados a fornecer assessoramento especializado sobre a implementação da Convenção em matérias 
correspondentes a seus respectivos mandatos. O Comitê poderá convidar as agências especializadas, o Fundo das 
Nações Unidas para Infância e outros órgãos das Nações Unidas a apresentarem relatórios sobre a 
implementação das disposições da presente Convenção compreendidas no âmbito de suas atividades;

b) conforme julgar conveniente, o Comitê transmitirá às agências especializadas, ao Fundo das Nações Unidas 
para a Infância e a outros órgãos competentes quaisquer relatórios dos Estados Partes que contenham um pedido 
de assessoramento ou de assistência técnica, ou nos quais se indique essa necessidade, juntamente com as 
observações e sugestões do Comitê, se as houver, sobre esses pedidos ou indicações;

c) o Comitê poderá recomendar à Assembléia Geral que solicite ao Secretário-Geral que efetue, em seu nome, 
estudos sobre questões concretas relativas aos direitos da criança;

d) o Comitê poderá formular sugestões e recomendações gerais com base nas informações recebidas nos termos 
dos Artigos 44 e 45 da presente Convenção. Essas sugestões e recomendações gerais deverão ser transmitidas 
aos Estados Partes e encaminhadas à Assembléia geral, juntamente com os comentários eventualmente 
apresentados pelos Estados Partes.

PARTE III

ARTIGO 46

A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.
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Artigo 47

A presente Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 48

A presente convenção permanecerá aberta à adesão de qualquer Estado. Os instrumentos de adesão serão 
depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 49

1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a data em que tenha sido depositado o vigésimo 
instrumento de ratificação ou de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

2. Para cada Estado que venha a ratificar a Convenção ou a aderir a ela após ter sido depositado o vigésimo 
instrumento de ratificação ou de adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito, por 
parte do Estado, de seu instrumento de ratificação ou de adesão.

ARTIGO 50

1. Qualquer Estado Parte poderá propor uma emenda e registrá-la com o Secretário-Geral das Nações Unidas. O 
Secretário-Geral comunicará a emenda proposta aos Estados Partes, com a solicitação de que estes o notifiquem 
caso apoiem a convocação de uma Conferência de Estados Partes com o propósito de analisar as propostas e 
submetê-las à votação. Se, num prazo de quatro meses a partir da data dessa notificação, pelo menos um terço 
dos Estados Partes se declarar favorável a tal Conferência, o Secretário-Geral convocará Conferência, sob os 
auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria de Estados Partes presentes e votantes na 
Conferência será submetida pelo Secretário-Geral à Assembléia Geral para sua aprovação. 

2. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo entrará em vigor quando 
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceita por uma maioria de dois terços de Estados Partes.

3. Quando uma emenda entrar em vigor, ela será obrigatória para os Estados Partes que as tenham aceito, 
enquanto os demais Estados Partes permanecerão obrigados pelas disposições da presente Convenção e pelas 
emendas anteriormente aceitas por eles.

Artigo 51

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas receberá e comunicará a todos os Estados Partes o texto das reservas 
feitas pelos Estados no momento da ratificação ou da adesão.

2. Não será permitida nenhuma reserva incompatível com o objetivo e o propósito da presente Convenção.

3. Quaisquer reservas poderão ser retiradas a qualquer momento mediante uma notificação nesse sentido dirigida 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que informará a todos os Estados. Essa notificação entrará em vigor a 
partir da data de recebimento da mesma pelo Secretário-Geral.

ARTIGO 52

Um Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação feita por escrito ao Secretário-
Geral das Nações Unidas. A denúncia entrará em vigor um ano após a data em que a notificação tenha sido 
recebida pelo Secretário-Geral.
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ARTIGO 53

Designa-se para depositário da presente Convenção o Secretário-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 54

O original da presente Convenção, cujos textos em árabe chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente 
autênticos, será depositado em poder do Secretário-Geral das Nações Unidas.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, 
assinaram a presente Convenção.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA
Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas
Especiais
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 inter-governamentais 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
re-endossamos 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



77

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 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. 1996-2000) 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 governo da
Espanha e à UNESCO pela organização da Conferência e demandamo-lhes
realizarem todos os esforços no sentido de trazer esta Declaração e sua relativa
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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 nãogovernamentais
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 inter-governamentais, 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 super-dotadas, 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 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 bemsucedidamente
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
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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 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
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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 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
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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 bemtestadas
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 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
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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, bemestar
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 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 semipúblicas
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 viceversa.
Escolas deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares que sejam
apropriadas a 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
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crianças, e também prover assistência adicional e apoio às crianças que assim o
requeiram.
• 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 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.
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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 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
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treinadores e apoiado por técnicas de educação à distância e outras técnicas autodidáticas.
• 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 nãocategorizante
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 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
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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 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
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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 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.
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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 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 nãogovernamentais,
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, inter-governamentais e nãogovernamentais,
bem como agências doadoras bilaterais, poderiam considerar a
união de seus esforços na implementação das seguintes abordagens estratégicas.
• 73. Assistência técnica deveria ser direcionada a áreas estratégicas de
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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 e por outras agências inter-governamentais.
• 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
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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

Declaração Mundial sobre Educação para Todos

Aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos Satisfação das Necessidades 
Básicas de Aprendizagem. Jomtien, Tailândia - 5 a 9 de março de 1990

Declaração Mundial sobre Educação para Todos

WCEFA Nova Iorque, abril de 1990

DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS PLANO DE AÇÃO 
PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM

Aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos Satisfação 
das Necessidades Básicas de Aprendizagem. Jomtien, Tailândia - 5 a 9 de 
março de 1990.

Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem 

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 
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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. Estes conhecimentos 
incluem informações sobre como melhorar a qualidade de vida ou como 
aprender a aprender. Um efeito multiplicador ocorre quando 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 
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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 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 
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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 
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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. 

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: 
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- A aprendizagem começa com o nascimento. Isto implica cuidados básicos 
e educação inicial na infância, proporcionados seja através 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 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 
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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 
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
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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 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. 

ARTIGO 10

FORTALECER SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 

1. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem constitui-se uma 
responsabilidade comum e universal a todos os povos, e implica 
solidariedade internacional e relações econômicas honestas e eqüitativas, a 
rim de corrigir as atuais disparidades econômicas. Todas as nações têm 
valiosos conhecimentos e experiências a compartilhar, com vistas à 
elaboração de políticas e programas educacionais eficazes. 

2. Será necessário um aumento substancial, a longo prazo, dos recursos 
destinados à educação básica. A comunidade mundial, incluindo os 
organismos e instituições intergovernamentais, têm a responsabilidade 
urgente de atenuar as limitações que impedem algumas nações de 
alcançar a meta da educação para todos. Este esforço implicará, 
necessariamente, a adoção de medidas que aumentem os orçamentos 
nacionais dos países mais pobres, ou ajudem a aliviar o fardo das pesadas 
dívidas que os afligem. Credores e devedores devem procurar fórmulas 
inovadoras e eqüitativas para reduzir este fardo, uma vez que a 
capacidade de muitos países em desenvolvimento de responder 
efetivamente à educação e a outras necessidades básicas será 
extremamente ampliada ao se resolver o problema da dívida. 

3. As necessidades básicas de aprendizagem dos adultos e das crianças 
devem ser atendidas onde quer que existam. Os países menos 
desenvolvidos e com baixa renda apresentam necessidades especiais que 
exigirão atenção prioritária no quadro da cooperação internacional à 
educação básica, nos anos 90. 
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4. Todas as nações devem agir conjuntamente para resolver conflitos e 
disputas, pôr fim às ocupações militares e assentar populações deslocadas 
ou facilitar seu retorno a seus países de origem, bem como garantir o 
atendimento de suas necessidades básicas de aprendizagem. Só um 
ambiente estável e pacífico pode criar condições para que todos os seres 
humanas, crianças e adultos, venham a beneficiar-se das propostas desta 
declaração. 

Nós, os participantes da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 
reafirmamos o direito de todos à educação. Este é o fundamento de nossa 
determinação individual e coletiva - assegurar educação para todos. 

Comprometemo-nos em cooperar, no âmbito da nossa esfera de 
responsabilidades, tomando todas as medidas necessárias à consecução 
dos objetivos de educação para todos. Juntos apelamos aos governos, às 
organizações interessadas e aos indivíduos, para que se somem a este 
urgente empreendimento. 

As necessidades básicas de aprendizagem para todos podem e devem ser 
satisfeitas. Não há modo mais significativo do que este para iniciar o Ano 
Internacional da Alfabetização e avançar rumo às metas da Década das 
Nações Unidas para os Portadores de Deficiências (l983-1992), Década 
Internacional para o Desenvolvimento Cultural (1988-1997), Quarta 
Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento (1991-2000), 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher e Estratégias para o Desenvolvimento da Mulher, e da 
Convenção sobre os Direitos da Criança. Nunca antes uma época foi tão 
propícia à realização do nosso compromisso em proporcionar 
oportunidades básicas de aprendizagem a todos os povos do mundo. 

Adotamos, portanto, esta Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 
Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, e aprovamos o 
Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem, 
com a finalidade de atingir os objetivos estabelecidos nesta Declaração.

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.

2. Países, individualmente ou em grupos, assim como organizações 
internacionais, continentais, e nacionais, poderão recorrer ao Plano de 
Ação para elaborar os seus próprios planos de ação e programas, em 
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conformidade com os seus objetivos específicos, sua determinação e o 
interesse de seus representados. Assim tem funcionado, por dez anos, o 
Projeto Principal da UNESCO sobre Educação para a América Latina e o 
Caribe. Outros exemplos deste tipo de iniciativa são o Plano de Ação da 
UNESCO para a Erradicação do Analfabetismo no Ano 2000, adotado pela 
Conferência Geral da UNESCO em sua vigésima-quinta reunião (l989); o 
Programa Especial da ISESCO (l990-2000); a revisão em curso, pelo Banco 
Mundial, de sua política para a educação fundamental; e o Programa da 
USAID para o Fomento da Educação Básica e Alfabetização. Na medida em 
que esses planos de ação, políticas e programas sejam coerentes com este 
Plano, os esforços internacionais para satisfação das necessidades básicas 
de aprendizagem convergirão, facilitando a cooperação. 

3. Ainda que os países tenham muitos interesses comuns, no que tange à 
satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de suas populações, 
é evidente que o caráter e a intensidade dessas preocupações variam de 
acordo com a real situação da educação básica e do contexto cultural e 
sócio-econôrnico de cada país. Caso se mantenham os índices atuais de 
matrícula, por volta do ano 2000 mais de 160 milhões de crianças no 
mundo inteiro não terão acesso ao ensino fundamental, pura e 
simplesmente em função do crescimento populacional. Em grande parte da 
África ao Sul do Saara e em muitos outros países de baixa renda, 
proporcionar educação fundamental a um sempre crescente contingente de 
crianças permanece um desafio a longo prazo. Apesar dos progressos na 
alfabetização de adultos, a maioria desses países ainda apresenta elevados 
índices de analfabetismo, o número de analfabetos funcionais adultos é 
crescente, e constitui-se, de fato, um grave problema social na maior parte 
da Ásia e dos Estados Árabes, assim como na Europa e na América do 
Norte. Muitas pessoas se vêem privadas da igualdade de acesso à 
educação por razões de raça, sexo, língua, deficiência, origem étnica ou 
convicções políticas. Além disso, elevadas percentagens de evasão escolar 
e resultados de aprendizagem medíocres são problemas detectados 
igualmente em todo o mundo. Estas considerações bem gerais ilustram a 
necessidade de uma ação decisiva em grande escala, com objetivos e 
metas claramente definidos. 

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. 

5. Objetivos intermediários podem ser formulados como metas específicas 
dentro dos planos nacionais e estaduais de desenvolvimento da educação. 
De modo geral, essas metas:
(i) indicam, em relação aos critérios de avaliação, ganhos e resultados 
esperados em um determinado lapso de tempo;
(ii) definem as categorias prioritárias (por exemplo, os pobres, os 
portadores de deficiências); e
(iii) são formuladas de modo a permitir comprovação e medida dos 
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avanços registrados. Essas metas representam um "piso" - não um "teto" -
para o desenvolvimento contínuo dos serviços e dos programas de 
educação. 

6. Objetivos de curto prazo suscitam um sentimento de urgência e servem 
como parâmetro de referência para a comparação de índices de execução e 
realização. À medida que as condições da sociedade mudam, os planos e 
objetivos podem ser revistos e atualizados. Onde os esforços pela 
educação básica tenham que focalizar a satisfação das necessidades 
específicas de determinados grupos sociais ou camadas da população, o 
estabelecimento de metas direcionadas a esses grupos prioritários de 
educandos pode ajudar planejadores, profissionais e avaliadores a não se 
desviarem do seu objetivo. Metas observáveis e mensuráveis contribuem 
para a avaliação objetiva dos progressos. 

7. As metas não precisam ser fundamentadas exclusivamente em 
tendências e recursos atuais. Objetivos preliminares podem refletir uma 
apreciação realista das possibilidades oferecidas pela Declaração, no que 
concerne à mobilização das capacidades humanas, organizativas e 
financeiras adicionais, em torno de um compromisso de cooperação para o 
desenvolvimento humano. Países que apresentem baixos índices de 
alfabetização e escolarização, além de recursos nacionais muito limitados, 
serão confrontados com escolhas difíceis ao longo do processo de 
estabelecimento de metas nacionais a prazos realistas. 

8. Cada país poderá estabelecer suas próprias metas para a década de 
1990, em consonância às dimensões propostas a seguir: 

1. Expansão dos cuidados básicos e atividades de desenvolvimento infantil, 
incluídas aí as intervenções da famflia e da comunidade, direcionadas 
especialmente às crianças pobres, desassistidas e portadoras de 
deficiências; 

2. Acesso universal e conclusão da educação fundamental (ou qualquer 
nível mais elevado de educação considerado "básico") até o ano 2000; 

3. Melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que a percentagem 
convencionada de uma amostra de idade determinada (por exemplo, 80% 
da faixa etária de 14 anos), alcance ou ultrapasse o padrão desejável de 
aquisição de conhecimentos previamente definido;

4. Redução da taxa de analfabetismo adulto à metade, digamos, do nível 
registrado em 1990, já no ano 2000 (a faixa etária adequada deve ser 
determinada em cada país). Ênfase especial deve ser conferida à 
alfabetização da mulher, de modo a reduzir significativamente a 
desigualdade existente entre os índices de alfabetização dos homens e 
mulheres; 

5. Ampliação dos serviços de educação básica e capacitação em outras 
habilidades essenciais necessárias aos jovens e adultos, avaliando a 
eficácia dos programas em função de mudanças de comportamento e 
impactos na saúde, emprego e produtividade; 

6. Aumento da aquisição, por parte dos indivíduos e famílias, dos 
conhecimentos, habilidades e valores necessários a uma vida melhor e um 
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desenvolvimento racional e constante, através de todos os canais da 
educação - inclusive dos meios de comunicação de massa, outras formas 
de comunicação tradicionais e modernas, e ação social -, sendo a eficácia 
destas intervenções avaliadas em função das mudanças de comportamento 
observadas.

9. Sempre que possível, deve-se estabelecer níveis de desempenho para 
os aspectos anteriormente indicados. Tais níveis devem ser coerentes com 
a atenção prioritária dada pela educação básica à universalização do 
acesso e à aquisição da aprendizagem, consideradas aspirações conjuntas 
e inseparáveis. Em todos os casos, as metas de desempenho devem incluir 
a igualdade entre os sexos. No entanto, a determinação dos níveis de 
desempenho e da proporção de participantes que deverão -atingir esses 
níveis em programas específicos de educação básica, deve ser deixada a 
cargo de cada país. 

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 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 sócio-econômico 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. 

11. Por serem as necessidades básicas de aprendizagem complexas e 
diversas, sua satisfação requer ações e estratégias multissetoriais que 
sejam parte integrante dos esforços de desenvolvimento global. Se, mais 
uma vez, a educação básica for considerada corno responsabilidade de 
toda a sociedade, muitos parceiros deverão unir-se às autoridades 
educacionais, aos educadores e a outros trabalhadores da área 
educacional, para o seu desenvolvimento. Isso implica que uma ampla 
gama de colaboradores - famílias, professores, comunidades, empresas 
privadas (inclusive as da área de informação e comunicação), organizações 
governamentais e não-governamentais, instituições, etc. - participe 
ativamente na planificação, gestão e avaliação das inúmeras formas 
assumidas pela educação básica. 

12. As práticas correntes e os dispositivos institucionais de provimento de 
educação básica e os mecanismos de cooperação nesta esfera devem ser
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cuidadosamente avaliados, antes da criação de novos mecanismos ou 
instituições. Construir sobre os esquemas de aprendizagem existentes, 
reabilitando as escolas deterioradas, aperfeiçoando a capacidade e as 
condições de trabalho do pessoal docente e dos agentes de alfabetização, 
parece ser mais rentável e produzir resultados mais imediatos que os 
projetos iniciados a partir de zero. 

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 priorizar a 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 A 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 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. 
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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. A 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 a 
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 
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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 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; 
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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 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 
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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 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 
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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 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 orçamentaria 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 
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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, 
ao invés 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 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. AÇÃO PRIORITÁRIA AO NÍVEL REGIONAL (CONTINENTAL, 
SUBCONTINENTAL E INTERCONTINENTAL)

36. As necessidades básicas de aprendizagem devem ser satisfeitas 
mediante ações integradas dentro das fronteiras de cada país. Porém, 
existem muitas formas de cooperação entre países com condições e 
interesses similares, que poderiam contribuir e, de fato, contribuem para 
esse esforço. Algumas regiões já elaboraram planos, como o Plano de Ação 
de Jacarta para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos, aprovado pela 
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ESCAP, 1988. Mediante o intercâmbio de informações e experiências, a 
colaboração entre especialistas, o uso comum de instalações e os projetos 
de atividades conjuntas, vários países, trabalhando integradamente, 
podem incrementar sua base de recursos e diminui; seus custos, em 
benefício mútuo. Freqüentemente, esses convênios se estabelecem entre 
nações vizinhas (nível subcontinental), de uma mesma grande região 
geocultural (continental ou subcontinental), ou entre as que compartilham 
o mesmo idioma ou mantêm entre si relações culturais e comerciais (inter) 
ou subcontinental). Organizações continentais e internacionais 
desempenham, muitas vezes, um papel importante num tal contexto, 
facilitando este tipo de cooperação entre países. Na exposição a seguir, 
todas essas atividades estarão englobadas no termo "regional". De modo 
geral, os convênios "regionais" já existentes deveriam ser fortalecidos e 
providos dos recursos necessários ao seu funcionamento eficaz, ajudando 
os países a satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de sua 
população.

2.1 INTERCAMBIAR INFORMAÇÕES, EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS

37. Diversos mecanismos regionais, tanto de caráter intergovernamental 
quanto não-governamental, promovem a cooperação em matéria de 
educação e capacitação, saúde, desenvolvimento agrícola, pesquisa e 
informação, comunicação, e em outros campos relativos à satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem. Esses mecanismos podem ser 
ainda mais ampliados para fazer face às necessidades (em constante 
mudança) das partes. Entre outros possíveis exemplos, cabe indicar os 
quatro programas regionais estabelecidos sob a égide da UNESCO, na 
década de 80, para apoiar os esforços nacionais para a universalização da 
educação fundamental e eliminar o analfabetismo adulto:

       Projeto Principal de Educação para América Latina e o Caribe; 

       Programa Regional para a Erradicação do Analfabetismo na África; -
Programa de Educação para Todos na Ásia e no Pacífico (APPEAL); 

       Programa Regional para a Universalização e Renovação da 
Educação Primária e a Erradicação do Analfabetismo nos Estados 
Árabes no Ano 2000 (ARABUPEAL). 

38. Além das consultas técnicas e políticas organizadas em interação com 
esses programas, podem ser empregados outros mecanismos de consulta 
relativos a políticas de educação básica. Seria possível recorrer, sempre 
que necessário, às conferências de ministros de educação, auspiciadas pela 
UNESCO e por várias organizações regionais, às assembléias ordinárias das 
comissões regionais das Nações Unidas e a algumas reuniões 
transregionais, organizadas pela Secretaria da Comunidade Britânica das 
Nações, à CONFEMEN (Conferência Permanente dê Ministros de Educação 
dos Países Francófonos), à Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômicos (OECD), e à Organização lslâmica para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (ISESCO). Além disso, numerosas conferências e encontros 
organizados por organismos não-governamentais oferecem aos 
profissionais oportunidades de troca de informações e pontos de vista 
sobre questões técnicas e políticas. Os promotores dessas conferências e 
reuniões poderiam analisar meios de ampliar a participação, para incluir, 
quando conveniente, representantes de outros setores engajados na luta 
pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. 
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39. As oportunidades de utilização conjunta das mensagens e programas 
dos meios de comunicação deveriam ser aproveitadas plenamente pelos 
países que possam intercornunicá-las ou elaborá-las em parceria -
especialmente onde os vínculos lingüísticas e culturais ultrapassem 
fronteiras políticas. 

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; 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. AÇÃO PRIORITÁRIA A NÍVEL MUNDIAL 

41. A comunidade mundial tem uma sólida história de cooperação em 
educação desenvolvimento. Entretanto, financiamentos internacionais para 
a Educação registraram uma certa estagnação em princípios dos anos 80; 
ao mesmo tempo, muitos países sofreram desvantagens resultantes do 
crescimento de sua dívida e das relações econômicas canalizadores de 
recursos financeiros e humanos para países mais ricos. Países 
industrializados ou em desenvolvimento compartilham um interesse 
comum pela educação básica; por isso mesmo, a cooperação internacional 
poderá aportar valioso apoio aos esforços e ações nacionais e regionais, no 
sentido de implementar um enfoque mais amplo da Educação para Todos. 
Tempo, energia e fundos destinados à educação básica constituem-se, 
talvez, o mais importante investimento que se pode fazer no povo e no 
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futuro de um país; há uma clara necessidade e um forte argumento moral 
e econômico apelando à solidariedade internacional para que se 
proporcione cooperação técnica e financeira aos países que carecem dos 
recursos necessários ao atendimento das necessidades básicas de 
aprendizagem de suas populações.

3.1 COOPERAR NO CONTEXTO INTERNACIONAL

42. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem constitui-se 
responsabilidade comum e universal a todos os povos. As perspectivas de 
satisfação dessas necessidades são determinadas, em parte, pela dinâmica 
das relações e do comércio internacional. Graças ao relaxamento das 
tensões e ao decréscimo do número de conflitos armados, apresenta-se 
agora uma possibilidade real de redução do tremendo desperdício 
representado pelos gastos militares que poderão, então, ser canalizados 
para setores socialmente úteis, entre os quais a educação básica. A 
urgente tarefa de satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 
pode vir a requerer uma tal realocação de recursos entre os diversos 
setores. A comunidade mundial e os governos nacionais deverão proceder 
ao planejamento dessa conversão de recursos a fins pacíficos, munidos de 
coragem, e discernimento, agindo de forma cuidadosa e refletida. Serão 
igualmente necessárias medidas internacionais para redução ou eliminação 
dos desequilíbrios ora registrados nas relações comerciais, e também para 
reduzir o fardo da dívida, de forma a possibilitar aos países de baixa renda 
reconstituir suas economias, otimizar e manter os recursos humanos e 
financeiros necessários ao desenvolvimento e ao provimento de educação 
básica às suas populações. Políticas de ajuste estrutural devem assegurar 
os níveis adequados de recursos a serem alocados para a educação.

3.2 FORTALECER AS CAPACIDADES NACIONAIS 

43. Apoio internacional deve ser proporcionado, quando solicitado, aos 
países desejosos de desenvolver as capacidades nacionais necessárias ao 
planejamento e administração dos programas e serviços de educação 
básica ( ver seção 1.4). Cabe a cada nação, em particular, a 
responsabilidade capital pela elaboração e administração dos programas de 
provisão das necessidades de aprendizagem de toda a população. A 
cooperação internacional pode traduzir-se também em capacitação e 
desenvolvimento institucional para a coleta, análise e pesquisa de dados, 
inovações tecnológicas e metodológicas educacionais. Sistemas 
informáticos e outros métodos modernos de gerenciamento poderiam 
também ser introduzidos, com ênfase nos níveis inferior e médio de 
administração. Essas capacidades serão ainda mais necessárias como 
apoio à melhoria da qualidade da educação fundamental e à introdução de 
programas extra-escolares inovadores. Além do apoio direto a países e 
instituições, a cooperação internacional pode também ser proveitosamente 
canalizada para atividades conjuntas - intercâmbio de programas de 
pesquisa, capacitação e informação - conduzidas por entidades 
internacionais, regionais e bilaterais. De fato, atividades de capacitação e 
informação devem ser baseadas e apoiadas, aperfeiçoadas e fortalecidas, 
quando for o caso, por instituições e programas já existentes, em 
detrimento da criação de novas estruturas. Um tal tipo de apoio será 
particularmente valioso no âmbito da cooperação técnica entre países em 
desenvolvimento, nos quais tanto as circunstâncias quanto os recursos 
disponíveis para lidar com elas são, muitas vezes, similares.
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3.3 PRESTAR APOIO CONTÍNUO E DE LONGO PRAZO ÀS AÇÕES NACIO 
NAIS E REGIONAIS (CONTINENTAIS, SUBCONTINENTAIS E 
INTERCONTINENTAIS) 

44. Satisfazer às necessidades básicas de aprendizagem de todas as 
pessoas em todos os países, é, obviamente, um empreendimento a longo 
prazo. Este Plano de Ação provê diretrizes para a formulação de planos de 
ação nacional e estadual para o desenvolvimento da educação básica, 
mediante o compromisso duradouro dos governos e seus colaboradores 
nacionais, com a ação conjunta para a consecução das metas e objetivos 
que eles mesmos se propuseram. Instituições e agências internacionais, 
entre as quais pontuam inúmeros patrocinadores, co-patrocinadores e 
patrocinadores associados da Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos, devem empenhar-se ativamente no planejamento conjunto e 
sustentação do seu apoio de longo prazo às ações nacionais e regionais 
tipificadas nas seções anteriores. Os principais patrocinadores da iniciativa 
de Educação para Todos (PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial), cada 
um no âmbito de seu mandato e responsabilidades especiais, e de acordo 
com a decisão de suas instâncias diretoras, devem ratificar seu 
compromisso de apoio às áreas prioritárias de ação internacional listadas 
abaixo, e a adoção de medidas adequadas para a consecução dos objetivos 
da Educação para Todos. Sendo a UNESCO a agência das Nações Unidas 
particularmente responsável pela educação, deverá conceder prioridade à 
implementação do Plano de Ação e fomento à provisão dos serviços 
necessários ao fortalecimento da cooperação e coordenação internacionais.

45. Uma maior assistência financeira se faz necessária para que os países 
menos desenvolvidos possam implementar seus planos autônomos de 
ação, em consonância ao enfoque mais amplo da Educação para Todos. 
Uma autêntica parceria, caracterizada pela cooperação e compromissos 
conjuntos de longo prazo, permitirá a obtenção de melhores resultados e o 
estabelecimento das bases para um aumento substancial do financiamento 
global para este importante subsetor da educação. A pedido dos governos, 
as agências multilaterais e bilaterais deverão concentrar seu apoio em 
ações prioritárias, especialmente a nível nacional (ver seção 1), em áreas, 
como as que se seguem: 

a. Desenho ou atualização de planos de ação multisetoriais nacionais ou 
estaduais (ver item 1.1), o que deve acontecer no início dos anos 90. 
Muitos países em desenvolvimento carecem de assistência técnica e 
financeira para a coleta e análise de dados, em particular, e também para 
a organização de consultarias nacionais.

b. Esforços nacionais e cooperação entre países para atingir um nível 
satisfatório de qualidade e relevância na educação fundamental (com 
forme os itens 1.3 e 2 acima). Experiências que envolvam a participação 
das famílias, comunidades locais e organizações não-governamentais no 
incremento da relevância da educação e melhoria de sua qualidade podem 
ser proveitosamente compartilhadas por diferentes países. 

c. Universalização da educação fundamental nos países economicamente 
mais pobres. As agências internacionais de financiamento deveriam 
considerar negociações caso-a-caso para a provisão de apoio a longo 
prazo, de modo a ajudar cada país em seu progresso rumo à 
universalização da educação fundamental, dentro do calendário 
estabelecido por cada país. 
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As agências externas devem reavaliar as práticas ordinárias de assistência, 
e encontrar maneiras de prestar ajuda efetiva aos programas de educação 
básica que exigem não uma contribuição intensiva de capital e tecnologia, 
porém, apoio orçamentário a longo prazo. Nesse sentido, é preciso atentar 
para os critérios relativos à cooperação para o desenvolvimento da 
educação, levando em conta mais que considerações meramente 
econômicas.

d. Programas desenhados para satisfazer as necessidades básicas de 
aprendizagem de grupos desassistidos, jovens fora da escola e adultos 
com pouco ou nenhum acesso à educação básica. Todos os parceiros 
poderão compartilhar suas experiências e competências na concepção e 
execução de medidas e atividades inovadoras, bem como concentrar seus 
financiamentos para a educação básica em categorias e grupos específicos 
(por exemplo: mulheres, camponeses pobres, portadores de deficiências), 
e assim melhorar significativamente as oportunidades e condições de 
aprendizagem que lhes são acessíveis.

e. Programas de educação para mulheres e meninas. Tais programas 
devem objetivar a eliminação das barreiras sociais e culturais que têm 
desencorajado, e mesmo excluído, mulheres e meninas dos benefícios dos 
programas regulares de educação, bem como promover a igualdade de 
oportunidades para elas em todos os aspectos de suas vidas.

f. Programas de educação para refugiados. Os programas a cargo de 
organizações como o Alto Comitê das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) e a Agências das Nações Unidas de Obras e Socorro aos 
Refugiados Palestinos no Oriente Próximo (UNRWA), exigem um apoio 
financeiro a longo prazo, mais substancial e seguro, para o cumprimento 
dessa reconhecida responsabilidade internacional. Nos casos em que os 
países que acolhem refugiados necessitem de assistência técnica e 
financeira internacional para fazer face às necessidades básicas dos 
refugiados - as de aprendizagem, inclusive - a comunidade internacional 
poderá aliviar este fardo mediante o incremento da cooperação. Esta se 
estenderá também ao esforço para assegurar às pessoas que vivem em 
territórios ocupados, que foram deslocadas pela guerra ou por outras 
calamidades, o acesso a programas de educação básica que preservem sua 
identidade cultural. 

g. Programas de educação básica de todo tipo em países com altas taxas 
de analfabetismo (como na África ao Sul do Saara) e com grandes 
contingentes populacionais iletrados (como no sul da Ásia). Será 
necessário uma considerável assistência para reduzir significativamente o 
elevado número de adultos analfabetos no mundo.

h. Formação de capacidades para pesquisa. planejamento e a 
experimentação de inovações em pequena escala. O êxito das atividades 
de Educação para Todos dependerá fundamentalmente da capacidade de 
cada país conceber e executar programas que reflitam as condições 
nacionais. Para isso, será indispensável uma sólida base de conhecimentos, 
alimentada pelos resultados da pesquisa, lições aprendidas com 
experiências e inovações, tanto quanto pela disponibilidade de 
competentes planejadores educacionais. 

46. A coordenação dos financiamentos externos para educação é uma área 
de co-responsabilidade a nível nacional, que deve ser assumida igualmente 
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pelos diversos parceiros, e onde os governos beneficiários devem tomar a 
si a iniciativa, de forma a garantir o uso eficaz dos recursos, de acordo 
com as suas prioridades. As agências de, financiamento do 
desenvolvimento devem explorar formas inovadoras e mais flexíveis de 
cooperação, em consulta com os governos e as instituições com os quais 
trabalham e cooperam em iniciativas regionais, como é o caso do Grupo de 
Trabalho de Doadores para a Educação na África. Além disso, devem ser 
criados outros fóruns, onde as agências de financiamento e os países em 
desenvolvimento possam colaborar na elaboração de projetos entre países 
e discutir assuntos gerais relativos à ajuda financeira. 

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. 

CALENDÁRIO INDICATIVO DE IMPLEMENTAÇÃO PARA OS ANOS 90 

49. No processo de determinação de seus próprios objetivos e metas 
intermediárias e preparação do plano de ação para sua consecução, cada 
país deverá estabelecer um calendário que harmonize e programe as 
atividades específicas. Do mesmo modo, devem ser as ações regionais e 
internacionais programadas ordenadamente, a fim de ajudar os países a 
atingir suas metas dentro do tempo proposto.

O calendário geral que se segue propõe fases indicativas para o trabalho a 
ser desenvolvido ao longo dos anos noventa; evidentemente, é possível 
que certas fases venham a se imbricar neste processo, tornando 
necessário adaptar as datas pré-estabelecidas às condições específicas de 
cada país e ao seu contexto organizacional.

1. Governos e organizações devem estabelecer metas específicas e 
completar ou atualizar seus pianos de ação para satisfazer as necessidades 
básicas de aprendizagem (ver seção 1. 1); adotar medidas para a criação 
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de um contexto político favorável (l.2), delinear políticas para o incremento 
da relevância, qualidade, eqüidade e eficiência dos serviços e programas 
de educação básica (l.3); definir como será feita a adaptação dos meios de 
comunicação e informação à satisfação das necessidades básicas de 
aprendizagem (l.4); mobilizar recursos e estabelecer alianças operacionais 
(l. 6). Os parceiros internacionais poderão prestar ajuda mediante o apoio 
direto e a cooperação regional, completando esta etapa preparatória 
(1990-1991).

2. As agências de desenvolvimento devem estabelecer políticas e planos 
para a década de 90, em consonância ao seu compromisso de manter o 
apoio a longo prazo às ações nacionais e regionais, e ampliar a ajuda 
técnica e financeira à educação básica (3.3). Todos os parceiros devem 
fortalecer e utilizar os mecanismos apropriados de consulta e cooperação 
já existentes, bem como estabelecer procedimentos para o 
acompanhamento dos progressos aos níveis regional e internacional 
(1990-1993). 

3 . Primeira etapa de implementação dos planos de ação: os organismos 
nacionais de coordenação irão monitorar a implementação e propor ajustes 
aos planos. Etapa de realização de ações regionais e internacionais de 
apoio (1990-1995).

4. Os governos e as organizações procederão à avaliação do período 
intermediário de implementação de seus respectivos planos e, caso 
necessário, farão ajustes. Governos, organizações e agências de 
desenvolvimento deverão empreender também uma ampla revisão das 
políticas aos níveis regional e mundial (1995-1996). 

5. Segunda etapa de implementação dos planos de ação e apoio regional e 
internacional. As agências de desenvolvimento promoverão ajustes em 
seus planos, onde necessário, e incrementos consoantes em sua ajuda à 
educação básica (1996-2000). 

6. Governos, organizações e agências de desenvolvimento deverão avaliar 
as realizações e empreender uma ampla revisão das políticas aos níveis 
regional e mundial (2000-2001). 

50. Jamais testemunharemos um outro momento tão propício à renovação 
do compromisso com o esforço a longo prazo para satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e 
adultos. Tal esforço exigirá, contudo, um muito maior e racional aporte de 
recursos para a educação básica e capacitação do que tem sido feito até o 
momento. Todavia, os benefícios advindos deste esforço começarão a ser 
colhidos de imediato, e crescerão um tanto a cada dia, até a solução dos 
grandes problemas mundiais que hoje enfrentamos. E isso graças, em 
grande parte, à determinação e perseverança da comunidade internacional 
na persecução de sua meta: Educação para Todos
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Documentos do Sistema ONU

1990 - Declaração Mundial sobre Educação para Todos / Unesco.
1993 - Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência / ONU.
1993 - Inclusão Plena e Positiva de Pessoas com Deficiência em Todos os Aspectos da 
Sociedade
/ ONU.
1994 - Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Educação para Necessidades 
Especiais /
Unesco.
1999 - Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra
as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da Guatemala) / OEA.
2001 - Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF) / OMS, que
substituiu a Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades /
OMS, de 1980.
2003 - Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das 
Pessoas
com Deficiência / ONU.
2004 – Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual / OMS-Opas.
Documentos de outros organismos mundiais
1992 - Declaração de Vancouver.
1993 - Declaração de Santiago.
1993 - Declaração de Maastricht.
1993 - Declaração de Manágua.
1999 - Carta para o Terceiro Milênio.
1999 - Declaração de Washington.
2000 - Declaração de Pequim.
2000 - Declaração de Manchester sobre Educação Inclusiva.
2002 - Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão.
2002 - Declaração de Madri.
2002 - Declaração de Sapporo.
2002 - Declaração de Caracas.
2003 – Declaração de Kochi.
2003 – Declaração de Quito.
2004 – Declaração Mundial sobre Deficiência Intelectual.
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A NBR 9050 é a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que 
estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem seguidos para a realização do 
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos necessários às condições de acessibilidade. Abaixo, o trecho 
que se refere especialmente às escolas.

8.6 Escolas
8.6.1 A entrada de alunos deve estar, preferencialmente, localizada na via de menor 
fluxo de tráfego de
veículos.
8.6.2 Deve existir pelo menos uma rota acessível interligando o acesso de alunos às 
áreas administrativas,
de prática esportiva, de recreação, de alimentação, salas de aula, laboratórios, 
bibliotecas, centros de leitura
e demais ambientes pedagógicos. Todos estes ambientes devem ser acessíveis.
8.6.3 Em complexos educacionais e campi universitários, quando existirem 
equipamentos complementares
como piscinas, livrarias, centros acadêmicos, locais de culto, locais de exposições, 
praças, locais de
hospedagem, ambulatórios, bancos e outros, estes devem ser acessíveis.
8.6.4 Pelo menos 5% dos sanitários, com no mínimo um sanitário para cada sexo, 
de uso dos alunos,
devem ser acessíveis, conforme seção 7. Recomenda-se, além disso, que pelo 
menos outros 10% sejam
adaptáveis para acessibilidade.
8.6.5 Pelo menos 5% dos sanitários, com no mínimo um sanitário para cada sexo, 
de uso de funcionários e
professores, devem ser acessíveis, conforme seção 7. Recomenda-se, além disso, 
que pelo menos outros
10% sejam adaptáveis para acessibilidade.
8.6.6 Todos os elementos do mobiliário interno devem ser acessíveis, garantindo-se 
as áreas de
aproximação e manobra e as faixas de alcance manual, visual e auditivo, conforme 
seções 4 e 9.
ABNT NBR 9050:2004
88 © ABNT 2004 ─ Todos os direitos reservados
8.6.7 Nas salas de aula, quando houver mesas individuais para alunos, pelo menos 
1% do total de mesas,
com no mínimo uma para cada duas salas de aula, deve ser acessível a P.C.R. 
Quando forem utilizadas
cadeiras do tipo universitário (com prancheta acoplada), devem ser disponibilizadas 
mesas acessíveis a
P.C.R. na proporção de pelo menos 1% do total de cadeiras, com no mínimo uma 
para cada duas salas,
conforme 9.3.
8.6.8 As lousas devem ser acessíveis e instaladas a uma altura inferior máxima de 
0,90 m do piso.
Deve ser garantida a área de aproximação lateral e manobra da cadeira de rodas, 
conforme 4.3 e 4.5.
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8.6.9 Todos os elementos do mobiliário urbano da edificação como bebedouros, 
guichês e balcões de
atendimento, bancos de alvenaria, entre outros, devem ser acessíveis, conforme 
seção 9.
8.6.10 As escadas devem ser providas de corrimãos em duas alturas, conforme 
6.7.1.6.


