
 

 

A Educação Especial e a Legislação 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948: “Toda a pessoa tem direito à 

educação”. 

Declaração de Jomtien – Tailândia 1990: “Educação é um direito fundamental de todos, 

mulheres e homens, de todas as idades do mundo inteiro” 

Declaração de Salamanca – Espanha 1994: as pessoas com necessidades educacionais 

especiais deve ter acesso às escolas comuns, que deverão integrá-las numa pedagogia 

centralizada na criança, capaz de atender a essas necessidades. 

Convenção da Guatemala – 2001: “a pessoa com necessidades especiais têm os mesmos 

direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, 

inclusive o de não ser submetido a discriminação com base na deficiência, emanam da 

dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano.” 

Constituição Federal- 1988: Educação é aquela que visa o pleno desenvolvimento humano 

e o seu preparo para o exercício da cidadania (artigo 205). 

Lei de Diretrizes de Bases da Educação – Lei nº 9.394/96: em seu art.4º, inciso III, 

estabelece que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Declaração de Sapporo – 18/10/2002. Educação Inclusiva: a participação plena começa 

desde a infância nas salas de aula, nas áreas de recreio e em programas e serviços. 

Quando crianças com deficiência se sentam lado a lado com outras crianças, as nossas 

comunidades são enriquecidas pela aceitação de todas as crianças. Devemos instar os 

governos em todo o mundo a erradicarem a educação segregada e estabelecer uma 

política de educação inclusiva. 

Resolução Nº 2 CNE/CEB, DE 11/09/01: dispõe em seu artigo 2º, que os sistemas de 

ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as 

condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.  

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – Assembleia Geral das 

Nações Unidas - 06/12/2006. “Assegura às pessoas com deficiência a possibilidade de 

aprender as habilidades necessárias à vida e ao desenvolvimento social, a fim e facilitar-

lhes a plena e igual participação na educação e como membro da comunidade.” (art.24 – 

item 3) 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – 01/2008 

“Tem como objetivo o acesso, a participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, 

nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às 

necessidades educacionais especiais.” 

 

 


