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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a 

entenderem devidamente a relação entre a deficiência infantil e a frequência escolar, bem com a identificar-la 

em termos estatísticos a mapear as crianças fora da escola. 

Nesta brochura será explicado o seguinte: 

•  A importância de acompanhar as intervenções na primeira infância. 

•  Acompanhamento das crianças de difícil alcance que não frequentam a escola como, por exemplo, as que 

são escondidas pelas suas famílias ou enviadas para instituições. 

•  Inclusão das crianças em escolas especiais nos indicadores de matrícula e de frequência. 

•  Várias barreiras do lado da oferta e da procura para ter acesso à educação. 

•  Sugestões sobre o que fazer, se os dados sobre as crianças com deficiência não estiverem facilmente 

disponíveis. 

•  Recomendações para a inclusão dos dados sobre a deficiência nos indicadores da educação, se os dados 

sobre a deficiência infantil estiverem disponíveis. 

Para informação sobre os respectivos temas a seguir, consultar outros módulos da presente série: 
 

1. Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF 

2. Definição e Classificação de Deficiência 

3. Legislação e Políticas da Educação Inclusiva 

4. Recolha de dados para a Deficiência na Criança 

5. Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola (presente brochura) 

6. SGIE e a Criança com Deficiência 

7. Parcerias, Defesa e Comunicação para a Mudança Social 

8. Financiar a Educação Inclusiva 

9. Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos 

10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Ambiente Físico, Informação e Comunicação 

11. Acesso à Escola e ao Ambiente de Aprendizagem II - Desenho Universal da Aprendizagem 

12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos e Centrados na Criança 

13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva 

14. Planificação, Monitorização e Avaliação 
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Do presente documento constam caixas que resumem os pontos-chave de cada secção, estudos de caso e 
recomendações de leituras adicionais. As palavras-chave do texto estão destacadas a negrito e incluídas no 
glossário que consta no fim do documento. 

 

Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase "Webinar 4 
– Brochura Técnica Auxiliar" no topo de cada página e será direccionado para o Índice. 

Para aceder ao webinar auxiliar, 
basta digitalizar o código QR.  
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ADHD/PHDA Attention Deficit Hyperactivity Disorder / Perturbação de Hiperactividade e Défice de 

Atenção 
CMF/QCM Conceptual and Methodological Framework (of UIS OOSCI) / Quadro Conceptual e 

Metodológico (de IEU ICFE) 
CRC/CDC Convention on the Rights of the Child / Convenção sobre os Direitos da Criança 

CRPD/CDPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência 
ECI/IP Early Childhood Interventions / Intervenções Precoces 

EFA/EPA Education for All / Educação para Todos 

EMISSCIE Education Management Information System / Sistema de Gestão da Informação na 

Educação 
ISO/OIP International Organization for Standardization / Organização Internacional para a 

Padronização 
LQAS/LAGA Lot Quality Assurance Sampling / Lote de Amostragem para Garantia de Qualidade 

MDG/ODM Millennium Development Goals / Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

MICS/IIMA Multiple Indicator Cluster Survey / Inquérito de Indicadores Múltiplos Agregados 

OOSC/CFE Out-of-School Children / Crianças Fora da Escola 

OOSCI/ICFE Out-of-School Children Initiative / Iniciativa Crianças Fora da Escola 

UIS/IEU UNESCO Institute of Statistics / Instituto de Estatística da UNESCO 

UN/NU United Nations / Nações Unidas 

UNESCO United Nations Education, Scientific and Culture Organization / Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
UNICEF United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância 

WG United Nation’s Statistics Commission’s Washington Group on Disability Statistics / 

Grupo de Washington para a Estatística da Deficiência da Comissão de Estatística das 

Nações Unidas 
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Pontos Chave 

•  Prestar educação a todas as crianças é um obejctivo importante reconhecido internacionalmente. 

•  Para elaborar e avaliar as políticas para alcançar a educação universal, os dados sobre as crianças fora da 

escola são essenciais. 

•  As crianças com deficiência estão sobre-representadas nas crianças fora da escola. 

•  A recolha de dados sobre as crianças fora da escola com deficiência apresenta desafios especiais que serão 

abordados na presente brochura. 

A educação é a base da participação plena da pessoa na sociedade e do desenvolvimento económico geral do 
país. Portanto, a Educação para Todos (EPA), os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e os 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável dão muita prioridade ao ensino primário universal. A Iniciativa Global 
Crianças Fora da Escola (ICFE) tomada pelo UNICEF e pelo Instituto de Estatística da UNESCO (IEU) em 2010 
visa acelerar o cumprimento destes objectivos. 
 

Para se elaborarem políticas bem-sucedidas, aplicá-las e avaliar a sua efetividade, é importante ter dados fiáveis 

e de alta qualidade, em tempo útil. Embora os dados dos Sistemas de Gestão da Informação na Educação (SGIE) 

acompanhem as crianças na escola, não apresentam dados sobre as crianças fora da escola (CFE). A recente 

publicação do UNICEF e do IEU apresenta o quadro para a recolha desses dados1. No entanto, o relatório do 

UNICEF/IEU destaca que existem frequentemente lacunas quanto à recolha de dados sobre as crianças com 

deficiência. 

 

A falta de dados sobre as crianças com deficiência fora da escola é preocupante, porque estas crianças têm 

menos probabilidade de frequentar a escola e, quando frequentam, têm menos probabilidade de permanecer na 

escola e de se desenvolver2. Segundo os dados do Estudo Mundial da Saúde, que analisou mais de 50 países 

com diferentes categorias de rendimento, apenas 50,6% dos homens com deficiência concluíram o ensino 

primário, comparando com 61,3% dos homens sem deficiência. Para as mulheres, foram 41,7% e 52,9%, 

respectivamente. 

 

No entanto, comparações deste tipo subestimam o impacto da deficiência na escolarização, porque não têm em 

conta a idade de início. A maior parte das pessoas com deficiência adquire a deficiência quando adultos, muito 

depois da idade em que as pessoas normalmente frequentam a escola3. Estudos realizados na África Austral 

indicam que as crianças com deficiência têm apenas metade da probabilidade dos seus pares sem deficiência de 

terem frequentado a escola. No Malawi, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe apenas 9% a 18% das crianças sem 

deficiência maiores de cinco anos nunca frequentou a escola, enquanto que a percentagem de crianças com 

deficiência que nunca frequentou a escola varia de 24% a 39%.4 Além disso, estes valores não explicam as taxas 

de abandono mais elevadas das crianças com deficiência. Na Índia, a diferença entre a frequência escolar de 

crianças com e sem deficiência é ainda maior. Em 2007, perto de 40% das crianças com deficiência nunca 

estiveram matriculadas na escola. Esta percentagem era mais de quatro vezes superior do que era para crianças 

de tribos ou castas discriminadas, que têm taxas de não matriculação entre os 8% e os 10%, e que são 

consideradas comos outros grupos excluídos5. A taxa geral de matrícula das crianças na Índia é superior a 90%. 

Um estudo realizado em 11 países em desenvolvimento verificou que, tal como na Índia, a deficiência foi o 

vaticinador mais forte da matrícula na escola, quando comparada com o género e a classe socioeconómica6. 
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Localizar as crianças com deficiência que não frequentam a escola pode ser um desafio. Os SGIE recolhem 
dados sobre as crianças que frequentam a escola e, frequentemente, não recolhem dados sobre o estado da 
deficiência (ver Brochura 6 da presente série). Os inquéritos que recolhem dados sobre a deficiência infantil na 
população em geral têm frequentemente problemas metodológicos. Felizmente, isso deverá mudar porque o 
UNICEF e o Grupo de Washington para a Deficiência (WG) da Comissão de Estatística das Nações Unidas 
elaboraram e testaram recentemente o novo módulo de inquérito para melhorar a recolha de dados sobre a 
deficiência infantil, que está de acordo com os novos desenvolvimentos teóricos sobre a definição e concepção 
da deficiência (ver Brochuras 2 e 4 da presente série). 

Entretanto, mesmo que estejamos munidos com o inquérito novo (e melhorado) para a identificação de crianças 
com deficiência, há vários problemas especiais envolvidos no encontrar estas crianças, a fim de mapear onde 
estão localizadas e verificar as barreiras à escolarização que enfrentam. A presente brochura apresenta a vista 
geral da execução destas tarefas. 

Para mais informação consulte: 

•  UNICEF, State of the World’s Children: Children with Disabilities, 2013, ir para http://www.unicef.org/

sowc2013/. 

•  UNICEF/UIS, Framework for Monitoring Out-of-School Children and Adolescents in the ECA Region, 2014. 

•  UIS webpage on OOSCI, http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx. 

•  WHO/World Bank, World Disability Report, 2011. 
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Pontos Chave 

•  Considerar as intervenções precoces (IP), como parte da escolarização é importante para as crianças com 

deficiência, porque as IPI têm grande impacto na futura frequência escolar. 

•  Pode ser difícil encontrar as crianças com deficiência, quer porque são escondidas pelos pais, quer porque 

são enviadas para instituições. 

•  As crianças que frequentam escolas especiais devem ser incluídas nos indicadores da educação. 

A recolha de dados sobre as CFE e sobre as crianças com deficiência coloca desafios. A combinação dos dois 

conceitos cria ainda mais dificuldades. Estas referem-se às intervenções precoces, às crianças difíceis de 

encontrar e às crianças em escolas especiais. Sem enfoque explícito nesta população, muitas crianças podem 

facilmente ficar de fora do Quadro Conceptual e Metodológico (QCM) do IEU para a elaboração dos indicadores 

CFE. 

 

A investigação indica que a IP pode ser particularmente eficaz para crianças com deficiência, porque aumenta o 

retorno da escolarização e, portanto, promovem a sua matrícula e frequência. Embora os estudos sobre a IP não 

incluam, em geral, cálculos sobre a relação custo/benefício, os resultados destas intervenções podem ser 

preocupantes, não apenas em termos da funcionalidade mental ou física, mas também em termos de 

socialização7. Portanto, a capacidade das crianças permanecerem na escola, especialmente as com deficiência, 

está associada a receber IP. 
 

O impacto da intervenção precoce em crianças com dificuldades desenvolvimentais tem sido amplamente 

estudado. Por exemplo, ao investigar os serviços para crianças menores de cinco anos verifica-se que as medidas 

da capacidade cognitiva aumentam entre metade e três quartos do desvio-padrão, o que é bastante significativo8. 

De facto, quando as crianças com Síndrome de Down recebem serviços adequados, a deterioração típica da 

capacidade cognitiva que ocorre entre os12 e os18 meses de idade pode ser quase que completamente evitada. 
 

Se o objectivo for reduzir o número de crianças com deficiência que não frequenta a escola, os esforços devem-

se iniciar antes da idade escolar. Para monitorizar como o país está a avançar em direcção ao objectivo de 

inclusão plena, também se devem recolher dados sobre a IP Isso inclui intervenções não só do Ministério da 

Educação, mas também dos Ministérios da Saúde e do Género, Criança e Acção Social. Mesmo que se tome a 

decisão de não se incluir indicadores quantitativos das IP no Quadro Conceptual e Metodológico da UNESCO 

para a elaboração de relatórios sobre CFE, deve-se prestar atenção a esta questão ao elaborar a estratégia de 

inclusão plena. Qualquer relatório sobre CFE com deficiência deve, pelo menos, incluir a análise das investigações 

disponíveis sobre a IP. Para mais informação detalhada sobre intervenção precoce, ver, por favor, a Brochura 9 da 

presente série. 
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As crianças com deficiência são frequentemente difíceis de localizar com as ferramentas de recolha de dados 

padrão, por dois motivos importantes: as atitudes em relação à deficiência e a institucionalização (para mais 

informação sobre recolha de dados, ver a Brochura 4 da presente série). 

As atitudes em relação à deficiência do público em geral, bem como dos colectores de dados e dos inquiridos, 

podem ter um impacto significativo na capacidade de recolher dados de qualidade sobre crianças com 

deficiência. Isso pode ser resultado de diferentes pontos de vista sobre o que é deficiência, bem como do estigma 

ou da vergonha que esse estado pode despertar. Conhecimento, crença e atitudes sobre a deficiência variam não 

só entre países, mas frequentemente dentro dos países também. 

Em vários países, as pessoas acreditam que a deficiência resulta de incesto, pecado dos pais ou de castigo 

divino9. Em países com tradição da reencarnação, acredita-se que a deficiência é, por vezes, resultado da punição 

por pecados cometidos na vida anterior. Isso pode levar os entrevistadores a hesitarem em perguntar sobre a 

deficiência. De facto, em algumas sociedades as pessoas acreditam que falar com a criança com deficiência fará 

com que os pais tenham no futuro crianças com deficiência10. Por estes motivos, informam os entrevistadores 

para não fazerem perguntas relacionadas com a deficiência, por causa do seu desconforto, e portanto que 

registem apenas as pessoas que se percebe facilmente que têm deficiência, perdendo-se assim muitas pessoas 

com deficiências ‘invisíveis’, tais como as com dificuldades de aprendizagem. Os pais podem também querer 

esconder as crianças com deficiência, ou o facto de os seus filhos terem deficiência, porque pode afectar as 

perspectivas de casamento dos seus filhos sem deficiência, sendo o seu receio que as pessoas não queiram 

casar numa família com elementos com deficiência. 

Estas atitudes fazem parte dos motivos do porquê quando os dados sobre a deficiência são recolhidos, nunca se 

usar a palavra ‘deficiência’. Em vez disso, a recolha de dados refere-se à identificação de crianças que têm 

dificuldade em fazer determinadas actividades. Embora esta abordagem não elimine o problema, ele é reduzido. 

As metodologias de recolha de dados devem ser sensíveis ao facto de os pais poderem não permitir a presença 

dos seus filhos em casa e os entrevistadores podem ter relutância em abordar o assunto. Uma estratégia é 

confiar nos agentes comunitários, que podem conhecer famílias com membros com deficiência. Quando existem 

registos de nascimento ou registos de pessoas que recebem pensão de invalidez, eles podem também alertar os 

enumeradores sobre a presença de membros da família com deficiência, embora os pais destas crianças com 

deficiência possam ter uma menor propensão para registar o seu nascimento. 

Outra questão importante é a institucionalização. Frequentemente, as crianças com deficiência são enviadas para 

instituições11. Isto pode ser resultado do estigma ou da vergonha, mas também pode ser resultado de os pais 

acharem que não têm a capacidade para cuidar dos seus filhos, ou simplesmente por causa das normas sociais 

que sugerem que as crianças com deficiência ‘pertencem’ a esses locais. Além disso, algumas crianças com 

deficiência vivem em centros de detenção juvenil, por cometerem crimes ou assumirem comportamentos 

antissociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que cerca de 70% das crianças em detenção juvenil 

tenham deficiência, principalmente Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA) e deficiência a 

nível da audição12. 

A concepção padrão de amostragens padrão para inquéritos aos agregados familiares não incluem a população 

institucionalizada e, portanto, muitas das crianças com deficiência podem não estar representadas se forem 

utilizadas ferramentas de recolha de dados comuns. Se a concepção da amostra não incluir essas instituições, 

então os estudos da CFE devem incluir, pelo menos, que se preste atenção aos dados administrativos sobre as 

crianças que vivem em instituições residenciais. 

Relatórios dos SGIE devem definitivamente incluir informação sobre crianças que vivem em instituições e em que 

medida recebem serviços educativos, e bem como sobre a qualidade desses serviços. 
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As crianças com deficiência participam tanto nas escolas ‘normais’ como nas escolas ‘especiais’. Mesmo nas 
escolas normais elas podem estar agrupadas em salas de aula especiais independentes. As escolas especiais 
que frequentam podem ser geridas pelo governo ou por entidades privadas. Mesmo quando são geridas pelo 
governo, podem não ser geridas pelo Ministério da Educação, mas pelo Ministério do Género, Criança e Acção 
Social que, normalmente, não consta nos SGIE. Portanto, é importante que os dados sobre as crianças em 
escolas especiais sejam recolhidos de forma consistente com os SGIE para que se possam adicionar os dados. 

As crianças com deficiência que frequentam a escola devem estar desagregadas por tipo de ambiente onde 
estão a ser educadas. Que percentagem frequenta as escolas normais em oposição às escolas especiais? Nas 
escolas normais, que percentagem frequenta aulas normais? 

Além disso, note-se que algumas escolas especiais podem não ter classes separadas, mas operam mais em sala 

de aula aberta/modelo de classes mistas. Isto significa que, não só pode ser impossível separar por classe, mas 

também pode não ser possível elaborar indicadores para reprovações ou transições das crianças com deficiência 

que frequentam escolas especiais. Os relatórios sobre crianças em escolas especiais podem, portanto, concentrar

-se mais na idade do que na classe. 

Actividade 

•  Registar os locais onde está a criança com deficiência durante o dia, que não seja na sala de aula normal de 

uma escola normal. 

•  Onde pode obter informação sobre essas crianças actualmente? Quais são os inquéritos? Quais os registos 

administrativos? 

•  Se não houver dados disponíveis, qual é a agência responsável por ter informação sobre estas crianças? 

Qual é a fonte de informação adequada? 
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Pontos Chave 

•  Os dados sobre CFE com deficiência devem estar associados à informação sobre as barreiras à 

escolarização, a fim de se elaborarem estratégias eficazes para conseguir que as crianças com deficiência 

frequentem a escola. 

•  As barreiras do lado da procura incluem tanto barreiras socioculturais como económicas. 

•  As barreiras do lado da oferta incluem materiais e instalações inacessíveis, falta de capacidade do 

professor, de currículos flexíveis e de dispositivos de assistência. 

•  As barreiras políticas incluem a falta de estratégias de inclusão e de capacidade administrativa. 

A recolha de dados sobre CFE é o primeiro passo para identificar a natureza e o âmbito do problema e se poder 

monitorizar o sucesso ou o fracasso de várias intervenções, para conseguir que as crianças frequentem a escola. 

Mas saber simplesmente da existência das crianças não é suficiente. O que é necessário é identificar a natureza e 

a dimensão das barreiras que impedem as crianças de frequentar a escola. Ao examinar a correlação entre a 

existência dessas barreiras e o número de crianças fora da escola, podemos começar a identificar os principais 

obstáculos que impedem as crianças de frequentar a escola e adaptar as nossas políticas para preveni-los. 

A presente secção contém uma breve descrição dos tipos de barreiras que mantêm as crianças com deficiência 

fora da escola. Os indicadores destas barreiras estão também elaborados e os dados recolhidos em 

conformidade, para serem analisados em conjunto com os dados das crianças fora da escola. 
 

 

Estes são os factores que contribuem para a decisão de pais e filhos de não frequentar a escola. A avaliação 

destas barreiras apresenta ideias sobre os instrumentos sociais e económicos que poderão ser usados para 

reduzir o número de crianças fora da escola. 

Sociocultural: Esta dimensão centra-se em forças sociais e culturais que comprometem as possibilidades da 

criança com deficiência de frequentar a escola. 

As atitudes dos professores e dos directores da escola são importantes. Muitas crianças podem ser dissuadidas 

de ir à escola, ou decidir abandoná-la por causa do tratamento que recebem dos funcionários da escola. As 

políticas de educação inclusiva só serão implementadas na medida em que as pessoas que as implementam 

acreditam nelas. 

As atitudes dos pais são também importantes e podem levar a criança a não frequentar a escola. Elas podem 

assumir a forma de piedade, ou de crença de que as crianças com deficiência não são capazes de cuidar de si. 

Alguns pais tiram os filhos da escola a fim de os proteger. Por vezes, isso é considerado até mesmo como 

bondade; por vezes é porque sentem muita vergonha por terem um filho com deficiência e desejam esconder 

esse filho; e por vezes, mesmo quando não têm vergonha, os pais podem ter receio de deixar os seus filhos 

viverem num mundo não acolhedor, especialmente se tiverem pouca esperança de que os seus filhos sejam bem

-sucedidos nele. Os pais das crianças sem deficiência receiam, por vezes, a ‘contaminação’ das crianças com 

deficiência, ou preocupam-se por elas absorverem uma parte muito desproporcional dos recursos limitados 

comparando com o que os seus filhos recebem. Isto também pode levar à pressão sobre o sistema de ensino ou  
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sobre os pais das crianças com deficiência para que não as enviem para a escola. Finalmente, as atitudes 

negativas e dúvidas sobre a capacidade podem interiorizar-se nas crianças e jovens com deficiência e 

enfraquecerem a sua motivação para participar, o que pode levar ao abandono. 
 

A força e a natureza das barreiras das atitudes pode diferir significativamente entre países e mesmo dentro do 

país. 
 

Económicas: Os pais podem decidir que educar o seu filho com deficiência não é do interesse económico da 

família, dados os custos extras que enfrentam e os retornos previstos da educação. 
 

Além dos custos normais que os pais enfrentam, tais como uniformes e livros escolares, as crianças com 

deficiência enfrentam custos adicionais. O custo principal é do transporte, que é frequentemente citado como a 

principal barreira para a matrícula13. Este pode ser uma grande barreira para as crianças que frequentam escolas 

especiais, porque, frequentemente, estas escolas não estão na comunidade e, portanto, apresentam maiores 

necessidades de transporte. Os custos de transporte não são apenas monetários, mas também envolvem o 

tempo de outros membros da família que são obrigados a prestar assistência. 
 

Outro factor económico é o retorno económico previsto da educação. Conforme acima mencionado no que se 

refere às atitudes, o retorno previsto pode ser pequeno devido à subestimação do que as pessoas com deficiência 

podem realizar. Mas também pode estar enraizado na realidade das barreiras ao emprego. Na medida em que 

existem barreiras ao emprego, por exemplo, transporte e locais de trabalho inacessíveis, bem como discriminação 

contra as pessoas com deficiência, os retornos económicos da educação serão menores. Isso significa que 

quando as famílias avaliam os custos e os benefícios da educação, podem ter maior  tendência em não enviar a 

sua criança com deficiência à escola, especialmente se existirem outras crianças sem deficiência e não puderem 

suportar os custos de enviar todos à escola. Isto significa que os programas concebidos para ajudar jovens com 

deficiência na transição da escola para o emprego podem acrescentar um incentivo ao envio das crianças com 

deficiência à escola, se esses programas provarem ser bem-sucedidos. 

As evidências sugerem, porém, que a escolarização é 

economicamente benéfica para crianças com 

deficiência. Por exemplo, um estudo no Nepal mostrou 

que as crianças com deficiência, na verdade, 

apresentaram uma taxa significativamente mais 

elevada de retorno da educação do que seus pares sem 

deficiência14. Isto acontece porque, a combinação da 

deficiência com a falta de educação é particularmente 

limitante para futura actividade económica.  
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Instalações Inacessíveis: A forma mais óbvia de inacessibilidade é a dos espaços físicos: se as crianças não 

puderem ter acesso físico à escola, então não a podem frequentar. 

As crianças que usam cadeiras de rodas precisam de rampas em vez de escadas. Também precisam de portas 

suficientemente largas para as acomodar, e que possam ser fácil ou automaticamente abertas, bem como 

elevadores para assistirem às aulas nos andares superiores. As crianças sem deficiência física podem também 

enfrentar problemas de acessibilidade física. Por exemplo, crianças com deficiência visual podem ter problemas 

específicos com passeios mal conservados ou cruzamentos de tráfego não regulamentados. Nas escolas, a maior 

barreira à frequência são as casas de banho inacessíveis. Para mais informação, por favor, ver a brochura 10 da 

presente série. 

Materiais Inacessíveis: O uso de materiais inacessíveis é outra barreira para frequentar a escola. Novamente, se as 

crianças não puderem participar plenamente na sala de aula, então estarão menos motivadas para frequentar a 

escola. 

As crianças com deficiência visual necessitam de livros em Braille e áudio. As crianças amblíopes podem também 

não ser capazes de ler sinais ou de usar o computador sem um software especial. As crianças com deficiência 

auditiva exigem interpretação de linguagem gestual. As crianças com dificuldades cognitivas podem necessitar de 

tipos de informação simplificada, ou livros ou sinalização fáceis de ler. Para mais informação, por favor, ver a 

brochura 10 da presente série. 

Falta de Capacidade do Professor: A formação de professores em educação inclusiva é a essência da inclusão 

plena, mas muito poucos professores nos países em desenvolvimento conhecem a educação inclusiva através da 

formação inicial ou da fornecida em exercício15. A falta de capacidade dos professores pode levar à não frequência, 

se a criança não tiver experiências positivas na escola. 

Essa formação é importante não só para aprender técnicas pedagógicas e de gestão da aula, mas também para 

ajudar a mudar as atitudes em relação às crianças com deficiência16. A capacitação vai além da formação pontual, 

e inclui proporcionar aos professores um nível mínimo de formação adequada para que possam apoiar o 

processo de aprendizagem de todos os alunos, bem como criar um espírito de colaboração que permita que 

especialistas prestem apoio contínuo, quer na escola quer através de centros de recursos regionais. 

Também incluído nesta categoria está o acesso das crianças a vários especialistas que podem prestar vários 

serviços de apoio, tais como terapia da fala, fisioterapia e terapia ocupacional, bem como professores assistentes. 

Para mais informação, por favor, ver a brochura 12 da presente série. 

Falta de Currículos Flexíveis: Uma característica da educação inclusiva é o conceito de currículo centrado na 

criança e flexível17. Isso promove, novamente, a frequência das crianças com deficiência e pode levar a menos 

crianças com deficiência fora da escola, tornando a escola mais adaptável aos seus desafios e pontos fortes. 

O currículo flexível permite aos professores ajustar o conteúdo e os meios de apresentação aos pontos fortes e 

desafios das crianças especiais. Este não é um método separado para crianças com deficiência, mas sim uma 

abordagem de educação diferente: o material não deve estar presente de forma uniforme; embora exista um 

conjunto de conceitos fundamentais que se prevê que todas as crianças abordem, as expectativas sobre a 

dimensão e velocidade da sua aprendizagem estão ajustadas às capacidades e estilo de aprendizagem da criança; 

permite que os professores modifiquem e façam substituições no conteúdo da aprendizagem, e, em casos 

extremos, omissões no conteúdo, mas sem alterar o objectivo da aprendizagem. 

Em vários países, no entanto, a abordagem é a memorização de um currículo inflexível que não pode ser 
adaptado às necessidades individuais de aprendizagem ou aos desafios e pontos fortes das crianças. Não são 
feitas modificações em termos do material que é apresentado, de como esse material é apresentado, ou de como  
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o sucesso das crianças é medido. Esta abordagem ‘única para todos’ pode criar barreiras para as crianças que 

necessitam de adaptações para terem sucesso. Para mais informação, por favor, ver a Brochura 11 da presente 

série. 

Falta de Dispositivos de Assistência: A falta de dispositivos de assistência pode também representar uma barreira 

importante à frequência da escola. A dimensão dessa barreira depende de outros factores, tais como disposição 

dos membros da família e dos professores para prestar assistência, bem como a acessibilidade geral do 

ambiente. No entanto, é evidente que o acesso mais fácil a esses dispositivos será um factor para se conseguir 

que algumas crianças com deficiência frequentem a escola. 

Estes dispositivos ‘passam por toda a série’ dos mais simples aos mais complexos. Incluem uma vasta gama de 

dispositivos, tais como móveis modificados, dispositivos para ajudar com o apanhar e manusear pequenos 

objectos para as crianças com muitas dificuldades motoras, bengalas, andarilhos, cadeiras de rodas, próteses, 

livros Braille e livros áudio, leitores de ecrã do computador, lupas, aparelhos auditivos e outros. Para mais 

informação, por favor, ver a Brochura 10 da presente série. 
 

 

O Artigo 28 da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) reconhece o direito de todas as crianças a 

receberem educação, afirmando que o ensino primário deve ser obrigatório e gratuito para todos e que o ensino 

secundário deve também ser disponibilizado de forma acessível a todas as crianças. De igual modo, o Artigo 24 

da CDPD apela para que as crianças com deficiência tenham acesso a ‘um ensino primário e secundário 

inclusivo, de qualidade e gratuito, e em igualdade de condições que os outros membros das suas comunidades. 

Isso inclui o aprovisionamento de acomodações razoáveis para as necessidades das crianças, juntamente com o 

apoio adequado para maximizar o desenvolvimento económico e social’. O estabelecimento destes princípios nas 

leis nacionais é um passo fundamental para garantir esses direitos. A falta desta lei representa não só uma 

barreira legal para fazer valer esses direitos, mas envia também um sinal à sociedade que esses direitos não são 

importantes. 

Falta da Estratégia de Educação Inclusiva: A lei para garantir o direito das crianças com deficiência a 

frequentarem a escola é apenas o primeiro passo. 

Vários países têm as leis, mas elas não são bem implementadas ou aplicadas. Um constrangimento à sua 

aplicação efectiva é a falta de estratégias acordadas e formalmente adoptadas para avançar para o sistema de 

educação inclusiva. Para ser eficaz, esta estratégia deve conter: 

•  Objectivos quantificáveis. 

•  Planos de acção que estabeleçam acções concretas, cronogramas e partes responsáveis. 

•  Estruturas para supervisionar e informar a implementação, tais como comissões ou conselhos de coordenação. 

•  O envolvimento das Organizações de Pessoas com Deficiência ou outros mecanismos para o envolvimento da 

sociedade civil. 

•  Orçamentos adequados para implementar os planos de acção. 

Falta de Capacidade Administrativa: Avançar para a inclusão envolve coordenação de várias actividades e 

aplicação de novas abordagens. 

Isto exige capacidade administrativa. Além da formação de professores, é importante que os directores, a nível 

escolar, distrital e nacional, sejam também formados em educação inclusiva e disponibilizem recursos, pessoal e 

critérios para implementar essas mudanças de forma coerente e adequada ao contexto onde operam. Isto exige 

canais de comunicação claros entre directores da escola e as comissões ou conselhos de coordenação que 

supervisionam as estratégias de educação inclusiva. 
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Actividade 

•  Quais são as principais barreiras do lado da procura à frequência da escola? Diferenciar por sexo, etnia, 

região do país ou outros factores? 

•  Quais são as principais barreiras do lado da oferta para frequentar a escola? Diferenciar por sexo, etnia, 

região do país ou outros factores? 

•  Existem reformas políticas recentes que as abordam? Que dados se podem usar para determinar se elas 

estão a funcionar? 

•  Quais seriam os factores mais fáceis de abordar e como iria superá-los? 

Notas 
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Pontos Chave 

•  Os relatórios das CFE devem concentrar-se nas dificuldades da criança e, também, nas barreiras que 

enfrentam no ambiente, e que impedir a sua participação na escola. 

•  Os dados podem ser obtidos a partir de várias fontes, inquéritos e dados administrativos. 

•  Se os dados sobre as crianças com deficiência estiverem disponíveis, deve ser avaliada a sua qualidade e os 

indicadores da educação devem estar desagregados por deficiência. 

•  Se os dados sobre as crianças com deficiência não estiverem disponíveis, então o trabalho qualitativo pode 

ser realizado a curto prazo, à medida que os sistemas de dados quantitativos forem criados. 

•  Os indicadores da deficiência podem ser incluídos no Quadro Conceptual e Metodológico da UNESCO, 

usado para informar sobre as CFE. 

A deficiência surge da interacção entre a incapacidade das crianças e o ambiente em que vivem. É a interacção 
entre a sua capacidade funcional e as barreiras que enfrentam que as leva a não frequentar a escola. Portanto, é 
importante que na recolha de informação sobre as crianças com deficiência FDE sejam recolhidos tanto dados 
sobre as dificuldades de funcionalidade da criança como das barreiras que enfrentam. A secção II da presente 
brochura destaca as principais questões na recolha de dados sobre crianças com deficiência que não frequentam 
a escola. A secção III destaca as barreiras que podem impedir as crianças de frequentar a escola. Na presente 
secção, será orientado no desenvolvimento de métodos de apresentação de relatórios sobre ambas. Isto é, o que 
fazer para obter os dados para o relatório, e que medidas se podem tomar se os dados não estiverem disponíveis, 
ou não forem de boa qualidade. Por outras palavras, as secções anteriores destacam as questões a considerar, 
enquanto a presente secção discute possíveis fontes de dados e descreve abordagens para quando os dados não 
estiverem disponíveis no momento.  

  

Para mais informação ir para: 

•  Booth, Tony and M Ainscow, ‘Index for Inclusion: Developing and learning and participation in schools,’ Cen-
tre for Studies on Inclusive Education, 2002. Ir para http://csie.org.uk/resources/translations/

IndexEnglish.pdf. 

•  McLeskey, J., N. Waldron, F. Spooner, B. Algozzine, (eds.) Handbook on Effective Inclusive Schools: Research 
and Practice, Routledge Press, 2014. 

•  UNICEF, State of the World’s Children: Children with Disabilities, 2013. Ir para http://www.unicef.org/

sowc2013/. 
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A informação sobre deficiência pode ser encontrada em várias fontes. Conforme será explicado mais adiante 

deve-se, no entanto, ter cuidado na avaliação da qualidade desses dados. Algumas das possíveis fontes são: 
 

Censos: Os censos nacionais da população contêm, frequentemente, perguntas sobre deficiência que podem ser 

úteis para fazer estimativas gerais da prevalência e observar as diferenças regionais na prevalência. Infelizmente, 

estas perguntas são frequentemente de pouca qualidade, e mesmo quando não são, quase nunca são adequadas 

para crianças. Elas tendem a subestimar significativamente a prevalência de crianças com deficiência, 

especialmente as com incapacidades menos graves. 
 

Inquéritos aos Agregados Familiares: O Inquérito de dados múltiplos agregados (IDMA), que é ferramenta do 

UNICEF para avaliar o bem-estar das crianças, tem perguntas opcionais sobre a deficiência, que foram incluídas 

por vários países. Estas perguntas foram, recentemente, melhoradas e testadas em vários países. Outras fontes 

possíveis de dados de inquéritos são os Inquéritos sobre Rendimento e Despesas dos Agregados Familiares, 

Inquéritos de Medição do Nível de Vida e Inquéritos Demográficos e de Saúde. Infelizmente, poucos deles têm 

dados sobre deficiência infantil, embora deva ser investigada. 

Inquéritos Nacionais sobre a Deficiência: Vários países têm realizado inquéritos nacionais especiais sobre a 

deficiência. Estes são, potencialmente, uma boa de fonte de dados. Exemplos recentes de inquéritos patrocinados 

pelo governo incluem estudos nacionais sobre a deficiência na Tanzânia, África do Sul e Indonésia. A OMS está, 

actualmente, a elaborar um Inquérito Modelo sobre a Deficiência. 

Dados Administrativos: Alguns sistemas de dados administrativos recolhem informação sobre a deficiência. A 

análise recente dos formulários SGIE realizada pelo UNICEF verificou que cerca de metade dos SGIE recolheu 

algum tipo de informação, embora essa informação fosse, em geral, de má qualidade. Conforme mencionado 

acima, o UNICEF tem agora um guia com recomendações relacionadas com perguntas sobre crianças e 

ambiente, que são mais adequadas para a análise do impacto da deficiência na escolarização das crianças. Os 

países que têm pensão de invalidez ou outros programas destinados a crianças com deficiência terão também 

dados administrativos para esses programas. 

Análise da Bibliografia: Existe uma vasta bibliografia baseada em dados qualitativos e quantitativos que tem sido 

publicada e que se concentrada vários países. Os dados do governo não são frequentemente oficiais e as 

amostras usadas nem sempre são representativas a nível nacional, mas estes estudos podem ainda fornecer 

conhecimentos importantes sobre a natureza e a dimensão das várias barreiras enfrentadas pelas crianças com 

deficiência. 

Organizações das Pessoas com Deficiência: A maior parte dos países têm organizações de pessoas com 

deficiência que trabalham pelos seus direitos e/ou prestam serviços. Estas organizações têm, em geral, 

publicações e materiais com as principais questões que observam a nível nacional. Contactar com estas 

organizações pode disponibilizar informação importante sobre as atitudes das pessoas com deficiência e as suas 

percepções sobre as principais barreiras, porque têm conhecimento directo do que é viver com deficiência num 

determinado contexto ou país. 
 

 

Avaliar a Qualidade dos Dados: A interpretação dos indicadores referentes a crianças com deficiência deve ser 

feita tendo em conta a qualidade dos dados. Ao avaliar a qualidade dos dados sobre a deficiência, a primeira 

questão que se coloca é: como se identificam as crianças com deficiências? Conforme explicado na Brochura 4 

da presente série e no Módulo de Inquérito sobre Funcionalidade e Deficiência da Criança: Manual de 

Implementação do UNICEF/WG: 

•  O melhor método de identificação de crianças com deficiência é com perguntas funcionais (por exemplo, 

‘comparando com as outras crianças da mesma idade, o seu filho tem dificuldade em andar?’) que permitem 

respostas curtas como, por exemplo: ‘nenhuma dificuldade’, ‘alguma dificuldade’, ‘muita dificuldade’, ‘não pode 

fazer’. 
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•  As perguntas devem ser concebidas de forma explícita para crianças de determinadas faixas etárias. 

O módulo do inquérito do UNICEF/WG sobre funcionalidade e deficiência da criança segue esta abordagem. 

Além disso, na avaliação da qualidade dos dados também é importante avaliar a informação sobre o ambiente. O 

UNICEF e o WG estão também a elaborar perguntas nesta área, no que se refere à educação. Os dados abordam 

as barreiras estruturais e de atitudes que impedem as crianças com deficiências de frequentar a escola? 

Dados Desagregados por Estado de Deficiência: Se os dados sobre a deficiência infantil existirem, então, os 

indicadores usados para avaliar o bem-estar das crianças devem estar desagregados por estado de deficiência. 

No entanto, a deficiência é um fenómeno muito diverso. As crianças podem ter vários tipos de deficiência, física, 

sensorial, cognitiva, psicossocial e de comunicação, e as barreiras que enfrentam podem ser muito diferentes. 

Portanto, se possível, é preferível que os dados sejam também desagregados por tipo de deficiência. Além disso, 

a deficiência varia de acordo com o grau. Há crianças que têm relativamente poucas necessidades de apoio, 

enquanto que outras têm muitas necessidades de apoio. Em algumas circunstâncias, as pessoas com poucas 

necessidades de apoio podem enfrentar barreiras menores como, por exemplo, crianças com problemas de visão 

corrigíveis com óculos, discutidos anteriormente no presente documento. Mas este nem sempre é o caso. Se as 

crianças com pequena deficiência e poucas necessidades de apoio não conseguirem obter um par de óculos, o 

impacto na sua vida pode, contudo, ser bastante significativo. Examinar o impacto da deficiência por tipo e grau 

pode, portanto, levar o investigador a identificar áreas específicas onde as barreiras e os constrangimentos têm 

impacto nas crianças com vários tipos e graus de incapacidade. 

Os outros factores sociais que podem também interagir com a deficiência devem, portanto, ser incluídos na 

desagregação. Os dois mais óbvios são o sexo e região de residência. As atitudes e expectativas em relação às 

raparigas são frequentemente diferentes das em relação aos rapazes, e a investigação mostra que a deficiência 

pode ter impactos particularmente negativo nelas18. Além disso, o nível de infraestruturas e a capacidade do 

sistema de educação nas zonas rurais e urbanas pode também variar de forma significativa, sendo que as 

crianças com determinada incapacidade podem enfrentar maiores barreiras dependendo de onde vivem. 

 

 

 

Há uma possibilidade razoável de alguns países não terem dados sobre as crianças com deficiência, serem de má 

qualidade (por exemplo, com base em perguntas tais como: ‘O seu filho tem deficiência?’) ou até não serem 

particularmente úteis. No entanto, existem várias abordagens que poderão ser usadas a curto prazo para ajudar a 

recolher informação que pode ser útil na elaboração de estratégias destinadas a aumentar as matrículas e a 

frequência nas escolas das crianças com deficiência. 

A primeira abordagem é a de realizar trabalho qualitativo que investigue as principais barreiras à participação na 

escola. Esta pode ser composta por grupos focais de várias partes interessadas, também, por entrevistas 

estruturadas com os principais funcionários da escola e do governo. Na concepção dos grupos focais, é 

importante considerar a grande diversidade da população de crianças com deficiência. As crianças com 

deficiência devem incluir todos os tipos e graus de deficiência. Porque a natureza das barreiras que enfrentam 

pode ser diferente, provavelmente será adequado ter diferentes grupos focais por tipo de deficiência. Deve-se ter 

cuidado para garantir que as crianças e os seus pais possam participar plenamente. Por exemplo, deve-se 

disponibilizar a interpretação em linguagem gestual e os entrevistadores devem passar por formações sobre 

como interagir com as pessoas com deficiência, especialmente as que têm deficiência cognitiva, visto que podem 

exigir muita paciência ou a realização de perguntas com uma abordagem mais simples. 

A segunda abordagem é a de realizar auditorias à acessibilidade da escola. Estas são particularmente úteis para 

avaliar a acessibilidade física das escolas, mas também se os seus tipos de comunicação são acessíveis. As  
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auditorias podem ser feitas em grupos de escolas aleatórios, de diferentes zonas geográficas, para se ter a noção 

das principais barreiras que as crianças enfrentam. Estas auditorias devem ser realizadas usando padrões 

internacionais. 

A Organização Internacional de Normalização (OIN) apresenta padrões de acessibilidade que podem ser 

adaptados tendo em conta o contexto local. Em relação ao ambiente construído, ISO 21542:2011, Building 
Construction – Accessibility and Usability of the Built Environment descreve um conjunto de requisitos e 

recomendações relacionados com construção, montagem, componentes e acessórios. As auditorias devem 

ser realizadas em conjunto com Organizações das Pessoas com Deficiência, que estão particularmente 

familiarizadas com as barreiras de acessibilidade no contexto local. Um exemplo de ferramenta de auditoria 

usada para escolas no Reino Unido está disponível em url: https://schools-secure.essex.gov.uk/pupils/sen/ 

the%20equality%20act%20and%20accessible%20schools/pages/accessauditchecklist.aspx. 

A terceira abordagem consiste em realizar um inquérito usando o Lote de Amostragem para Garantia de 

Qualidade (LAGQ) para verificar a gama de prevalência da deficiência e as barreiras mais importantes19. Este é 

um método de amostragem concebido para disponibilizar taxas de prevalência exactas com amostras 

relativamente mais pequenas, comparando com os inquéritos aos agregados familiares normais, e, portanto, a 

um custo muito mais baixo. A OMS recomenda esta técnica para os indicadores de cálculo, tais como as taxas de 

vacinação. Ela pode ser usada para obter a prevalência da deficiência, mas apenas se forem formuladas 

perguntas de boa qualidade (como o novo módulo IIMA. Embora isto possa gerar estimativas nacionais, não gera 

regionais. Finalmente, devem ser empreendidos esforços para se identificar ferramentas de dados adequadas 

(inquéritos e dados administrativos), que poderão potencialmente preencher as lacunas de dados e elaborar 

planos sobre como as modificar para captar dados importantes. Esta questão será analisada na última secção da 

presente brochura. 

Notas 
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Pontos Chave 

•  Considerar as intervenções precoces como parte da escolarização é importante para as crianças com 

deficiência porque as IP têm um grande impacto na futura frequência escolar. 

•  Existem quadros para a elaboração de indicadores sobre a inclusão no sistema de ensino, que também terão 

impacto se as crianças frequentarem e permanecerem na escola. 

•  Elaborar indicadores para acompanhar os alunos que estão em escolas especiais ou instituições. 

•  Para criar o quadro completo das CFE e das crianças em risco de ficar fora da escola é importante 

impulsionar os sistemas de dados existentes. 

A presente secção propõe soluções para integrar a deficiência no Quadro Conceptual e Metodológico da Iniciativa 

Global sobre as CFE do UNICEF e da UNESCO. Primeiro, discute questões relativas à desagregação dos 

indicadores gerais por deficiência e, em seguida, os indicadores que abordam as necessidades específicas na área 

das crianças com deficiência. 
 

 

O QCM apresenta o quadro e a metodologia para a realização de estudos nacionais sobre a dimensão e a 

natureza da exclusão das crianças do ensino formal. A presente secção serve de auxiliar ao QCM, destacando 

como as questões e preocupações das crianças com deficiência podem ser incluídas no seu sistema de 

indicadores. Aborda considerações específicas da integração das crianças com deficiência na tipologia do QCM, 

para medir a exclusão. 
 

É importante que este quadro observe não só actividades educativas actuais, mas também a adequação da 

actividade à idade e se a criança enfrenta factores que a levam a sair do sistema educativo. Esses factores podem 

estar associados directamente à experiência educativa, ou a factores externos em curso na família ou na 

comunidade. 
 

Em cada uma das dimensões do QCM existem considerações importantes para atender às necessidades e 

situações das crianças com deficiência. Em termos da Dimensão 1, embora o ensino pré-escolar e preparação 

para a escola sejam uma questão importante para todas as crianças, é de particular importância para as crianças 

com deficiência. 
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O QCM descreve um modelo de cinco dimensões para investigar a exclusão das crianças da educação. As 

dimensões são as seguintes: 

Dimensão 1: Crianças de idade pré-escolar que não estão no ensino pré-primário ou primário. 

Dimensão 2: Crianças de idade escolar primária que não estão no ensino primário ou secundário. 

Dimensão 3: Crianças de idade escolar secundária básica que não estão no ensino primário ou secundário. 

Dimensão 4: Crianças que estão no ensino primário, mas em risco de abandono escolar. 

Dimensão 5: As crianças que estão no ensino secundário básico, mas em risco de abandono escolar. 

A questão chave é como registar a participação em programas de intervenção precoce concebidos para crianças 

com deficiência de idade pré-escolar. O QCM diz respeito ao ensino formal, que se define como ‘sistema de 

escolas, institutos, universidades e outras instituições de ensino formal que normalmente constituem a escada 

contínua de educação a tempo integral’. Os programas de intervenção precoce para crianças com deficiências 

existem normalmente fora da ‘escada’ e podem nem sequer ser executados pelo Ministério da Educação, mas 

pelo Ministério da Saúde. Deixá-los fora do relatório das CFE, no entanto, é perder uma via potencialmente vital 

para monitorizar o impacto dos serviços na participação bem-sucedida das crianças com deficiência no sistema 

de ensino formal. 

A questão do ensino formal vs. informal também se coloca para as Dimensões 2 e 3, que capta matrículas e 

frequência das crianças em idade escolar no nível de ensino adequado. Em alguns países, as crianças com 

deficiência vão para escolas especiais, que podem ou não ser consideradas como parte do sistema do ensino 

formal. Na Índia, por exemplo, a educação das crianças com deficiência está sob tutela do Ministério da Justiça 

Social e Empoderamento20. Algumas crianças recebem educação em casa, se se considerar que não capazes de 

frequentar a escola. 

Embora por um lado classificar estas crianças como estando fora do ensino formal seja importante, não é o 

mesmo que não ter nenhum vínculo com os serviços de educação, mesmo os prestados pelo governo. Além 

disso, as estratégias para as incluir no ensino formal podem ser diferentes das estratégias para abranger as 

crianças excluídas dos programas do governo. Portanto, quando se trata de desagregar os dados por deficiência 

nas Dimensões 1, 2 e 3, conforme será discutido mais tarde, pode ser necessário acrescentar indicadores aos que 

constam no QCM. 

As Dimensões 4 e 5 referem-se ao risco de abandono escolar, onde a desagregação por deficiência é 

especialmente importante, uma vez que a falta de escolas acessíveis, currículos inclusivos e professores 

formados em educação inclusiva podem representar barreiras importantes para a permanência na escola. A 

deficiência é definitivamente um factor de risco de abandono escolar. 

O QCM tem muita informação sobre indicadores relativos às matrículas, taxas de frequência e abandono escolar, 

bem como indicadores sobre a igualdade de género e a participação na escola abaixo ou acima da idade. É 

importante ter estes indicadores desagregados por tipo de deficiência. Além disso, por causa das diferenças 

significativas nos tipos de barreiras que as crianças com diferentes tipos de deficiência enfrentam, é aconselhável 

desagregá-las ainda mais por tipo de deficiência: física, intelectual, de visão, de audição ou de comportamento/

psicossocial. 
 

Dimensão 1 
O primeiro indicador do QCM é a percentagem de crianças em idade pré-escolar no ensino pré-primário ou 
primário, por sexo ou outras características. Este é simplesmente o número de crianças em idade escolar do 
ensino pré-primário matriculadas no ensino pré-primário ou primário dividido pelo total de crianças em idade 
escolar do ensino pré-primário. Além de conceber este indicador para crianças com deficiência, é importante 
acrescentar o seguinte indicador: 
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O número de crianças com deficiência em idade escolar do ensino pré-primário a participar nos programas IPI, 

incluindo os especificamente para crianças com deficiência, dividido pelo número de crianças com deficiência em 

idade escolar do ensino pré-primário. 

Este pode ainda ser desagregado por taxas para as crianças com deficiência também em programas de ensino 

pré-primário normais e as que não estão. Uma vez que a intervenção precoce é de particular importância para 

ajudar no desenvolvimento das capacidades de aprendizagem das crianças com deficiência mental, este 

indicador deve também estar desagregado por tipo de deficiência. 
 

Dimensões 2 e 3 
Os indicadores do QCM para estas dimensões (conforme explicado detalhadamente no QCM) são: taxa de 

matrícula líquida, taxa de matrícula líquida ajustada (tendo em conta que algumas crianças frequentam classes 

com idade não adequada) e taxas de frequência líquida e de frequência líquida ajustada. O QCM define, em 

seguida, o índice de igualdade de género, que é o rácio da taxa de matrícula líquida ajustada das raparigas, 

comparando com a dos rapazes. Também se deve calcular um índice semelhante de igualdade na deficiência. 

Este seria o rácio entre a taxa de matrícula das crianças com deficiência e a taxa de matrícula das crianças sem 

deficiência. Um valor seria, portanto, que as crianças com deficiência não enfrentam barreiras para a matrícula na 

escola maiores do que seus pares sem deficiência. Novamente, para separar a importância de determinadas 

barreiras que as crianças com diferentes problemas enfrentam, recomenda-se que se elabore este indicador por 

diferentes tipos de deficiência. 
 

Dimensões 4 e 5 
Estas dimensões dão enfoque às crianças em risco de exclusão, das quais se prevê que as crianças com 

deficiência sejam uma componente significativa. O QCM define a taxa de sobrevivência das crianças na escola 

como o número de crianças que entram no primeiro ano do ensino primário (ou secundário) e chegam à última 

classe do ensino primário (ou secundário) dividido pelo número de crianças que entraram no primeiro ano do 

nível de ensino correspondente. Portanto, as taxas de sobrevivência são 100 menos a taxa de abandono escolar. 

O QCM inclui também um conjunto de indicadores para avaliar a dimensão das matrículas ou da frequência 

abaixo ou acima da idade, bem como das reprovações. Todos estes devem estar desagregados por tipo de 

deficiência e, quando os dados permitirem, por tipo de deficiência. 
 

 

Também são necessários indicadores ao nível da escola, porque o ambiente da escola influencia quando as 

crianças com deficiência frequentam a escola ou quando estão em risco de abandono escolar. Estes indicadores 

são mais difíceis de padronizar porque dependem do ambiente da escola. A Brochura 6 da presente série 

recomenda um conjunto de indicadores adequados para a escola com diferentes ambientes, relacionados com a 

acessibilidade das entradas e das casas de banho da escola, bem como a formação dos professores sobre as 

crianças com deficiência que podem ser abrangidas pelo Sistema de Gestão de Informação na Educação. Outros 

dados sobre a inclusão das escolas podem ser obtidos através de inquéritos ou auditorias. 

Os indicadores para as escolas e para o sistema de educação em geral abordam normalmente três áreas: 

atitudes, políticas e práticas. Este sistema elaborado pela UNESCO apresenta um conjunto detalhado de 

indicadores de inclusão especificamente concebido para apoiar o desenvolvimento de escolas inclusivas21. 

Basicamente, descreve detalhadamente as características da escola inclusiva e pode ser caracterizado como uma 

iniciativa para o desenvolvimento de escolas inclusivas em diferentes contextos22. 
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Embora a lista de verificação seja importante para a avaliação de uma determinada escola, muitos dos itens da 

lista de indicadores da UNESCO são difíceis de medir, especialmente de forma quantificável e sistemática, 

comparável entre escolas e distritos escolares, e ainda menos a nível internacional. No entanto, uma abordagem 

útil pode ser perguntar às partes interessadas que indicadores acham serem alcançáveis e usar a percentagem 

dos inquiridos que respondeu afirmativamente como alvo. Também são muitos para servirem como indicadores 

do sistema. Uma estratégia pode ser conceber um indicador composto por cada categoria (por exemplo, criar 

culturas inclusivas) com base no número de indicadores que receberam uma determinada percentagem de 

respostas positivas. Os itens e limites usados provavelmente terão de ser ajustados ao contexto do país. 
 

Na tabela a seguir consta outra abordagem para indicadores de educação inclusiva. Este sistema, concebido pelo 

UNICEF, é específico para a questão da deficiência. É uma rubrica para avaliar a política nacional e uma visão 

geral do sistema de ensino como um todo. Foi concebida como avaliação qualitativa realizada por especialistas 

em educação do país sobre como eles acham que o sistema de educação funciona como um todo. Os países são 

‘classificados’ numa escala de um a quatro em seis categorias: Legislação/Políticas, Ambiente Físico, Materiais e 

Comunicação, Recursos Humanos, Atitudes e SGIE. O UNICEF associa estas classificações num único índice. 
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Bom (Pontuação 4) Suficiente (Pontuação 3) Questionável (Pontuação 2) Insuficiente (Pontuação 1) 

Legislação/políticas: 
Existem legislações/
políticas que estabelecem 
o direito de todas 
crianças a receberem 
educação, com referência 
explícita às crianças com 
deficiência; e também um 
plano nacional de 
educação inclusiva. 

Legislação/políticas: Existem 
legislações/políticas que 
estabelecem o direito de 
todas crianças a receberem 
educação, com referência 
explícita às crianças com 
deficiência. 

Legislação/políticas: Existem 
legislações/políticas que 
estabelecem o direito de todas  
crianças a frequentarem a escola, 
que inclui implícita, mas não 
explicitamente, as crianças com 
deficiência. 

Legislação/políticas: Não 
existem legislações/políticas 
que estabelecem o direito à 
educação de todas crianças 
com deficiência. 

Ambiente Físico: 

Todas as escolas têm 
salas de aula acessíveis 
e/ou adaptações 
razoáveis que removem 
as barreiras físicas 
(incluindo casas de banho 
e áreas de recreação 
acessíveis). 

Ambiente Físico: 

Mais de metade das escolas 
tem salas de aula e casas de 
banho acessíveis, por vezes 
devido à concepção acessível 
e por vezes devido a 
ajustamentos improvisados. 

Ambiente Físico: Menos de 
metade das escolas é acessível 
(incluindo casas de banho). 
Algumas escolas têm salas de 
aula acessíveis, ou usam rampas 
improvisadas. 

Ambiente Físico: Em geral, as 
escolas não são acessíveis. As 
crianças com deficiências 
físicas têm muitas dificuldades 
ou não são capazes de aceder 
às instalações da escola 
(Incluindo casas de banho). 

Materiais e Comunicação: 
Dispositivos e materiais 
de assistência estão 
disponíveis na maior 
parte das escolas 
normais. Livros e 
materiais incluem 
referências positivas a 
crianças com deficiências. 

Materiais e Comunicação: 
Dispositivos de assistência e 
materiais estão disponíveis 
nas escolas especiais, mas 
em menos de metade das 
escolas normais. Alguns 
livros e materiais incluem 
referências positivas às 
crianças com deficiência. 

Materiais e Comunicação: 
Dispositivos de assistência e 
materiais estão disponíveis nas 
escolas especiais, mas em 
menos de metade das escolas 
normais. Poucos livros e 
materiais incluem referências 
positivas às crianças com 
deficiências. 

Materiais e Comunicação: 
Dispositivos de assistência e 
materiais não estão, em geral, 
disponíveis nas escolas. Os 
livros e materiais não fazem 
referência às crianças com 
deficiências. 

Recursos Humanos: A 
maior parte dos 
professores e directores 
de escola recebeu 
formação sobre 
Educação inclusiva. As 
escolas têm acesso a 
especialistas em 
educação inclusiva para 
consulta. A maior parte 
das crianças tem acesso 
a terapeutas da fala, 
fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais. 

Recursos Humanos: 

Mais de metade dos 
professores e directores de 
escola recebeu formação 
sobre educação inclusiva. 
Mais de metade das escolas 
tem acesso a especialistas 
em educação inclusiva para 
consulta. Existe algum acesso 
a terapeutas da fala e a 
fisioterapeutas. 

Recursos Humanos: Menos de 
metade dos professores e 
directores de escola recebeu 
formação sobre educação 
inclusiva. Menos de metade das 
escolas tem acesso a 
especialistas em educação 
inclusiva para consulta. Não 
existe acesso a terapeutas da fala 
e a fisioterapeutas. 

Recursos Humanos: 
Professores e directores de 
escola não receberam 
formação em educação 
inclusiva. Professores não têm 
especialistas para consultar 
sobre questões relacionadas 
com o ensino das crianças com 
deficiência. Não existe acesso a 
terapeutas da fala e a 
fisioterapeutas. 

Atitudes: Professores e 
directores de escola 
apoiam a inclusão de 
crianças com deficiência 
em escolas normais, e 
estão dispostos a fazer 
ajustamentos 
significativos para facilitar 
a sua inclusão. Os 
currículos e a gestão da 
sala de aula permitem 
flexibilidade na 
abordagem das 
necessidades individuais 
dos alunos. 

Atitudes: Professores e 
directores de escola não se 
opõem à inclusão das 
crianças com deficiência nas 
escolas normais e estão 
dispostos a fazer pequenos 
ajustamentos para facilitar a 
sua inclusão. 

Atitudes: Professores e directores 
de escola não vêem a 
importância de incluir as crianças 
com deficiência nas escolas 
normais, mas não fazem 
objecções explícitas. Eles acham 
que não é sua responsabilidade 
fazer ajustamentos para facilitar 
a sua inclusão. 

Atitudes: Professores e 
directores de escola opõem-se 
à inclusão de crianças com 
deficiência nas escolas normais 
e acham que não devem fazer 
ajustamentos para facilitar a 
sua inclusão. 

SGIE: A rotina dos SGIE 
contém dados sobre 
crianças com deficiência, 
usando definições da 
deficiência com base na 
CIF. Elabora relatórios 
sobre a matrícula das 
crianças com deficiência. 

SGIE: Existem alguns dados 
sobre crianças com 
deficiência no sistema de 
ensino, mas são 
caracterizados por 
diagnóstico médico. Elabora 
relatórios sobre a matrícula 
das crianças com deficiência. 

SGIE: Existem alguns dados 
sobre crianças com deficiência 
no sistema de ensino, mas são 
caracterizados por diagnóstico 
médico. Não elabora relatórios 
sobre a matrícula das crianças 
com deficiência, excepto para as 
escolas especiais. 

SGIE: Não existem dados sobre 
crianças com deficiência na 
rotina dos SGIE. 
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A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) estabelece o objectivo da educação 

inclusiva. No entanto, em alguns países muitas crianças estão, actualmente, em escolas especiais ou em salas de 

aula especiais independentes dentro das escolas normais. Por vezes, estas crianças não estão numa determinada 

classe, mas apenas numa classe especial. 

Portanto, os indicadores acima mencionados devem também estar desagregados por tipo de classe frequentada, 

para acompanhar a taxa de inclusão das crianças com deficiência nas escolas e nas salas de aula normais. Por 

exemplo, para as taxas de matrícula os indicadores seriam: 

•  Taxa de matrículas líquida das crianças com deficiência em salas de aula e escolas normais. 

•  Taxa de matrículas líquida de crianças com deficiência em salas de aula ou escolas especiais. 

•  Taxa de matrículas líquida ajustada das crianças com deficiência em salas de aula e escolas normais. 

Como as crianças em ambientes especiais estão frequentemente em salas de aula de classes mistas, 

frequentemente não será viável calcular as taxas de matrículas líquidas ajustadas para crianças nesses 

ambientes. Excepção são as escolas especificamente para crianças surdas que têm, frequentemente, a estrutura 

das classes normais. 

Novamente, devido à diferença na propensão das crianças com diferentes tipos de deficiência serem enviadas 

para ambientes especiais, a não desagregação por tipo de deficiência pode esconder tendências importantes 

relacionadas com determinadas barreiras que impedem que as crianças frequentem a escola. 

 

Em alguns países, um número significativo de crianças com deficiência vive em instituições. Por vezes, estas são 

instituições explicitamente para crianças com deficiência, por vezes, conhecidas por orfanatos. Conforme 

anteriormente observado, muitas podem também estar em centros de detenção juvenil. 

Devem manter-se os registos administrativos sobre o número de crianças que não frequenta a escola e que vive 

nessas circunstâncias. Os estudos desta população podem, então, ser usados para se fazer estimativas de 

quantas destas crianças têm deficiência. 
 

 

Finalmente, como parte do desenvolvimento do QCM e implementação da Iniciativa Global sobre as CFE, devem

-se empreender esforços para melhorar os sistemas de dados sobre a deficiência. Isso pode ser feito de várias 

formas: 

•  Realizar a análise da situação das barreiras à educação, usando técnicas qualitativas e quantitativas. 

•  Analisar as fontes existentes de inquéritos e de dados administrativos, a fim de identificar as lacunas na 

informação sobre crianças com deficiência e o ambiente. 

•  Elaborar propostas para preencher as lacunas de dados, necessários para eliminar as barreiras e 

constrangimentos verificados na análise da situação, e melhorar a qualidade dos dados. 

•  Incluir sugestões para tornar os SGIE mais inclusivos, contidos no Guia do UNICEF para os SGIE e a 

Deficiência. 
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O mundo alcançou sucessos significativos no aumento do número de crianças com acesso à educação, mas 

ainda há muito trabalho por realizar. Cada vez mais, as crianças que ainda estão fora da escola enfrentam 

barreiras específicas à sua situação. Isto é particularmente verdade para crianças com deficiência, que estão 

significativamente sobre-representadas nas CFE. A fim de resolver a sua situação, deve-se prestar atenção 

especial aos desafios na recolha de dados sobre estas crianças, para que as políticas relacionadas com o 

cumprimento do seu direito à educação sejam elaboradas, implementadas e tenham a sua eficácia monitorada. 

Além disso é essencial, quando se considera a escolarização das crianças, pensar para além do ensino primário e 

secundário focando-nos também nas IP, devido à sua particular importância para que as crianças com 

incapacidade tenham sucesso e permaneçam na escola. 

A recolha de dados sobre as crianças com deficiência coloca vários desafios, que vão desde a vergonha e o 

estigma aos diferentes arranjos institucionais e especiais que as crianças com deficiência enfrentam. Além disso, 

quando se pensa em dados sobre crianças com deficiência é importante pensar para além da prevalência, a fim 

de se associar os dados sobre as crianças com deficiência à informação sobre as barreiras à escolarização que 

elas enfrentam, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, quer no âmbito das políticas. Só associando os 

dados sobre as crianças com deficiência com as barreiras no ambiente se podem elaborar políticas eficazes em 

custos. 

Até à pouco tempo, a disponibilidade de dados que permitisse tais soluções era muito limitada. Recentemente, 

porém, esta começou a aumentar. O UNICEF e o WG, por exemplo, elaboraram perguntas sobre deficiência 

infantil e também estão a elaborar perguntas sobre indicadores para o ambiente. A presente brochura contém 

orientações sobre como avaliar e usar esses dados quando existem, bem como sugestões de passos práticos 

para iniciar a recolha de informação essencial, se isso não acontecer. Seja qual for a abordagem considerada, é 

importante impulsionar os sistemas de dados existentes e adoptar uma abordagem sistémica de recolha de 

informação sobre as crianças com deficiência que não frequentam a escola. 

Notas 
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), e o seu Protocolo Opcional (A/RES/61/106) 

foram adoptados em 13 de Dezembro de 2006, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e foi aberta à 

assinatura a 30 de Março de 2007. Houve 82 signatários da Convenção, 44 signatários do Protocolo Opcional e 

uma ratificação da Convenção. Este é o maior número de signatários da história de uma Convenção das Nações 

Unidas no dia de abertura. É o primeiro tratado de direitos humanos abrangente do século 21 e é a primeira 

convenção sobre direitos humanos a ser aberta à assinatura de organizações de âmbito regional. A Convenção 

entrou em vigor a 3 de Maio de 200823, Para mais informação visite: http://www.un.org/disabilities/. 
 

Deficiência: Segundo Artigo 1 da CDPD, as pessoas com deficiência são “as que têm incapacidade física, mental, 

intelectual e sensorial de longo prazo, que em interacção com várias barreiras, podem impedir a sua participação 

plena e efectiva na sociedade em igualdade de condições que os outros”. 
 

Sistema de Gestão da Informação na Educação: O SGIE consiste num processo de recolha, agregação e 

informação sobre dados com base na escola. Inclui tipos de recolha de dados e um sistema de distribuição e 

recolha desses tipos; um método de introduzir esses dados por via electrónica; concepção de indicadores para o 

nível escolar, distrital e nacional; e, finalmente, conjunto de relatórios padronizados, usando os dados que 

permanecem consistentes ao longo do tempo, a fim de acompanhar o desempenho do sistema educativo. 
 

Inclusão é onde há reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, políticas e práticas na escola para 

acomodar diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de remover as barreiras que impedem 

essa possibilidade. 
 

Educação Inclusiva é “um processo de abordagem e de resposta às diferentes necessidades de todos os alunos, 

através do aumento da participação na aprendizagem, culturas e comunidades, e da redução da exclusão na e da 

educação. Trata-se de alterações e modificações nos conteúdos, abordagens, estruturas e estratégias, com a 

visão comum que abrange todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção de que é responsabilidade do 

Estado educar todas as crianças.”24 
 

Instituição é uma instalação, em geral grande e gerida pelo Estado, que presta serviços tanto em ambiente 

hospitalar quanto como parte do sistema penitenciário. 
 

Escolas Especiais são escolas concebidas especificamente para crianças com deficiência. Prestam serviços a 

todas as crianças com deficiência, ou a crianças com certos tipos de deficiência. Frequentemente não seguem o 

currículo do ensino geral. 
 

Washington Group é o grupo criado pela Comissão de Estatística das Nações Unidas para conceber 

recomendações para melhorar as medidas da deficiência comparáveis internacionalmente para a monitorização 

e avaliação. A organização está aberta aos institutos nacionais de estatística dos países membros das Nações 

Unidas. A Comissão de Estatística das Nações Unidas deu o nome aos seus grupos da primeira cidade onde se 

reuniu, daí o nome Grupo de Washington. A sua página na Internet é: http://www.cdc.gov/nchs/

washington_group.htm. 
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•  UNICEF/UIS, Framework for Monitoring Out-of-School Children and Adolescents in the ECA Region, 2014. 

 

•  UIS webpage on OOSCI, http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx. 

 

•  Acrescente a seguir os seus recursos: 
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