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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a
conhecerem a Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF) da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e a compreenderem como ela se enquadra na missão do UNICEF. A CIF é uma linguagem
padrão e universal e a base conceptual para se compreender e descrever a deficiência. Ela reúne diferentes
modelos de deficiência e entende a deficiência como a descrição da situação de uma pessoa e não como uma
característica da pessoa.

Nesta brochura será explicado:
• Porque deve participar na CIF?
• Usar a CIF para conceber a deficiência.
• Como a CIF está relacionada com a educação inclusiva.
• Como a CIF pode ser usada para apoiar a participação de todas as crianças.

Para orientação mais detalhada sobre a programação da educação inclusiva, por favor reveja as seguintes
brochuras incluídas na presente série:
1.

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

2.

Definição e Classificação da Deficiência (presente brochura)

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

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 para a 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

Ao longo do presente documento constam caixas que resumem os pontos chave de cada secção, estudos de
caso e recomendações de leituras adicionais. As palavras chave são destacadas a negrito em todo o texto e estão
incluídas no glossário que consta no fim do documento.
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Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase "Webinar 2
– 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

CRPD/CDPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência

ICD/CID

International Classification of Diseases / Classificação Internacional de Doenças

ICF/CIF

International Classification of Functioning, Disability and Health / Classificação Internacional de
Funcionalidade, Deficiência e Saúde

UN/NU

United Nations / Nações Unidas

UNICEF

United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância

WHO/OMS

World Health Organization / Organização Mundial da Saúde
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Pontos Chave:
• Compreender as barreiras ambientais à participação é uma condição prévia para a implementação da
educação inclusiva. As restrições de participação devem fazer parte da definição ou classificação de
deficiência.
• As categorias tradicionais de deficiência reflectem o modelo clínico e destacam o que o professor não pode
mudar. É necessária uma nova concepção de deficiência para apoiar a educação inclusiva.
• A CIF desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde vai além dos modelos clínico e social, e apresenta
um quadro mais significativo para se compreender a deficiência.

Os direitos humanos da criança com deficiência foram reafirmados na Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) desde a sua adopção, em 2006. A ratificação da CDPD significa
tanto a obrigação imediata de garantir os direitos individuais de todas as crianças com deficiência como a
realização progressiva dos seus direitos através de mudanças sistémicas. Isto levanta duas questões: Quem são
as crianças com deficiência e, portanto, os titulares de direitos ao abrigo da CDPD, e como é medido o impacto
das mudanças sistémicas nas suas vidas? Ambas as questões estão relacionadas com uma questão mais
fundamental: o que é deficiência? A convenção define pessoas com deficiência como “as que têm incapacidade
física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que, em interacção com várias barreiras, ficam impedidas de
participar plena e efectivamente na sociedade em igualdade de condições que as outras” (Artigo 1).

Actividade
Ana, Sara e Pablo foram todos diagnosticados com Síndrome de Down. Pablo nasceu em 1974 e é um actor e
professor espanhol muito conhecido. Ana tem sete anos, passou os primeiros três anos num orfanato na
Ucrânia antes de ser adoptada por uma família americana. Frequenta a escola local, juntamente com os seus
amigos. Sara tem três meses e nasceu com síndrome de alcoolismo fetal, foi abandonada à nascença pela sua
mãe e a sua família não quer cuidar dela.
Considere a definição da CDPD: Ana, Sara e Pablo têm a mesma deficiência?
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Nos termos do Artigo 24 da CDPD, a educação inclusiva é considerada como uma ferramenta para garantir o
respeito pela diversidade humana e o pleno desenvolvimento do talento, da criatividade e das habilidades das
crianças com deficiência. Solicita que os Estados garantam acomodação razoável e apoio adequado no sistema
de educação geral. Os Estados signatários devem fazer o balanço e são solicitados a monitorizar os progressos
rumo à plena implementação da Convenção. Para esse efeito, os Estados são solicitados a estabelecer o quadro
de promoção, protecção e monitorização da implementação da Convenção. A educação inclusiva é o processo
que permite aumentar a aprendizagem e a participação de todos os alunos. Trata-se de obter acesso, estar
envolvido e alcançar resultados significativos. O termo “inclusivo” destaca a necessidade de se prestar atenção
especial às crianças vulneráveis à exclusão e cujo direito à educação é frequentemente desrespeitado. Para mais
informação sobre este tema, ver Brochura 3 da presente série.
As restrições de participação das crianças com deficiência têm sido consideradas consequências directas de
perturbações e de incapacidade. A terminologia tradicional de deficiência reflecte esta abordagem clínica de
‘enfatizar’ as pessoas e negligenciar os factores ambientais como factores que contribuem para a deficiência.
Concentra-se em causas clínicas e não considera as dinâmicas sociais que, no contexto dos direitos humanos
pode ser o aspecto mais preocupante: reduz a pessoa a uma categoria, mascara a complexidade da experiência
da deficiência. A compreensão clínica tradicional da deficiência centra-se excessivamente na pessoa, não é
sensível às mudanças ao nível da participação e não é capaz de captar as influências do ambiente. Para mais
informação sobre este tema, ver Brochura 1 da presente série.

Actividade
A abordagem baseada nos direitos humanos destaca a importância do ambiente favorável para garantir a
participação.
Considere os factores ambientais favoráveis e não favoráveis que podem ter impacto na vida de Ana, Sara e
Pablo.
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É evidente que é necessária uma nova abordagem para se entender a deficiência que vá para além da descrição
da incapacidade. A educação inclusiva trata da criação de ambientes favoráveis e de capacitar as crianças para
participarem plenamente na sociedade. A fim de alcançar este objectivo, a deficiência deve ser entendida como
algo que descreve situações de vida, não apenas pessoas. Este novo conceito deve ser sensível tanto às
mudanças no meio ambiente como às mudanças na participação. O Desenho Universal da Aprendizagem é um
quadro importante para desenvolver ambientes de aprendizagem flexíveis e adaptáveis 1. Mas, para aplicar
integralmente o Artigo 24, ainda é necessário compreender o impacto da incapacidade sensorial, intelectual ou
física na aprendizagem e na participação, para se implementarem medidas de apoio individual eficazes.

A terminologia tradicional da deficiência entende a deficiência como um problema que pertence à pessoa. Para
descrever este problema, resumem-se, agrupam-se e classificam-se algumas características. Dá-se enfoque às
causas e às características ou, por outras palavras, à etiologia e à patologia das doenças e das perturbações. Por
exemplo, a Síndrome de Down é uma perturbação genética associada a um conjunto de sintomas mentais e
físicos que podem variar de ligeiros a graves. Mas saber que Ana, Sara e Pablo têm Síndrome de Down não nos
diz nada sobre a sua situação da vida, e saber que os três têm incapacidade intelectual não ajuda a compreender
as suas experiências específicas de incapacidade. Mais importante ainda, conhecer a perturbação associada à
incapacidade da pessoa não diz nada sobre as suas habilidades e talentos.
Os conceitos de deficiência categóricos reflectem a abordagem clínica da deficiência. Os factores ambientais são
considerados determinantes para explicar o surgimento do problema ou como factores de risco que podem
agravar o problema, mas não como problema em si. As dinâmicas sociais complexas são reduzidas a termos
como ‘alcoolismo’, apenas para ser considerado como causa da incapacidade ou da perturbação, tal como no
caso de Sara. Embora a abordagem clínica esteja desacreditada como unilateral e inútil no contexto dos direitos
humanos, ainda prevalecem abordagens categóricas para descrever a deficiência. A maior parte das pessoas não
questiona as premissas subjacentes a estes termos e que representam uma simplificação indevida de questões
complexas.
A terminologia tradicional da deficiência oculta a dinâmica e a complexidade que a abordagem baseada nos
direitos humanos procura revelar. A ‘dificuldade de aprendizagem’, por exemplo, refere-se a um problema de
participação definido contra as expectativas dos professores e das escolas. O ‘atraso mental’ implica atraso no
desenvolvimento cognitivo e mantém em silêncio as capacidades cognitivas da pessoa. A Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção (TDAH) descreve a limitação na realização de actividades específicas, tais
como ficar sentado numa cadeira durante horas. Em geral, reflecte-se pouco sobre o facto de ao se usar esta
terminologia atribuir-se automaticamente o problema à pessoa. Usar rótulos associados a pessoas pelas

dificuldades que enfrentam em determinadas situações compromete os esforços que se estão a empreender pela
educação inclusiva.
Um argumento importante contra o uso da terminologia tradicional da deficiência categórica para descrever a
situação das crianças é que esses rótulos não consideram as barreiras existentes no ambiente . Embora
diagnosticadas com a mesma perturbação, as três crianças com Síndrome de Down viverão, provavelmente, em
circunstâncias muito diferentes e, portanto, enfrentarão diferentes desafios nas suas vidas, alguns deles
completamente alheios à sua perturbação, mas que contribuem para a sua incapacidade. Nascer numa família
acolhedora ou ser institucionalizada logo após o nascimento fará mais diferença ao desenvolvimento da criança
do que ter ou não ter Síndrome de Down.
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Outro argumento contra concepções de deficiência categóricas é que elas destacam as características como fixas
e imutáveis. É compreensível que estes rótulos limitem os professores, uma vez que não apresentam nenhuma
alavanca para a acção na sua especialidade. Os professores precisam de informação sobre os pontos fortes e
talentos, mas a mais importante é sobre as experiências de aprendizagem e participação reais das crianças. Três
crianças com Síndrome de Down serão muito diferentes em termos de capacidade de interagir com os outros, de
aprender e de se adaptar às exigências específicas da sala de aula. Conhecer a incapacidade intelectual existente
não ajuda a compreender as suas habilidades, talentos e aspirações. As diferenças que realmente fazem a
diferença na aprendizagem permanecem ocultas e, portanto, não são frequentemente entendidas.

Portanto, pode-se concluir que a terminologia tradicional em si é uma grande barreira para a implementação da
educação inclusiva. Promove o preconceito e a discriminação, e concentra-se em características fixas, em vez de
se concentrar no que pode ser alterado pelos professores. Cria impotência nos professores, em vez de informar
as suas acções, fá-los sentirem-se dependentes de especialistas para ensinar estas crianças. As categorias de
deficiência não consideram a influência do ambiente, incluindo os processos sociais que levaram à identificação
da criança como pertencente a esta categoria.

Actividade
Com base no mencionado até agora, descreva as características da concepção mais adequada de deficiência.

As questões sobre rotular as crianças como ‘deficientes’ e usar o modelo clínico para o fazer foram levantadas há
muitas décadas. Desde 1970 que se investigam novas abordagens para a definição de deficiência. Desde então,
desenvolveram-se perspectivas muito diferentes para entender a deficiência, usando o modelo social. Mas, em
geral, elas incidem mais na criação e na dinâmica da ‘deficiência’ como um conceito abstracto, em vez de
resolverem o problema de facto, descrevendo as ‘deficiências’ específicas que sofrem as pessoas. A deficiência é
definida no contexto da discriminação, da pobreza e da diversidade,
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ignorando o acesso e os direitos humanos. Estas
perspectivas implicam que a deficiência é um fenómeno

mais complexo do que as categorias simplesmente sugerem
e que a deficiência é melhor entendida como o resultado da
interacção entre as características do ambiente e a pessoa.
A CDPD associa a deficiência a pessoas como titulares de
direitos, mas dá enfoque à interacção entre a incapacidade e
as barreiras no ambiente que impedem a participação plena
e efectiva na sociedade. Na essência, é a situação da pessoa
que deve ser realçada e não a pessoa. Esta compreensão da
deficiência não só deve orientar o processo de monitorização
e de implementação, mas também deve orientar as
actividades do UNICEF relacionadas com a deficiência, como
membro do grupo de desenvolvimento das Nações Unidas.
É outra agência especial das Nações Unidas, a Organização
Mundial da Saúde, que tem, entre outros, o mandato para
conceber e publicar várias classificações relacionadas com a
saúde. Um membro da família das classificações
internacionais é a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Deficiência e Saúde publicada em 2001. A
versão derivada da CIF para Crianças e Jovens (CIF-CJ) foi
publicada em 2007. Em 2012, a OMS decidiu fundir as duas
classificações numa só ao realizar novas actualizações e
revisões.

Figura 1: O Relatório Mundial sobre a
Deficiência usa a CIF como base conceptual

A CIF foi declarada como a nova classificação padrão da deficiência pela Assembleia Mundial da Saúde. Deve
ser usada no futuro, para se entender a deficiência, planificar a intervenção e monitorizar o progresso do
cumprimento dos deveres dos Estados na promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Diferentes situações de vida envolvem as pessoas nas actividades humanas essenciais, tais como aprender,
comunicar, interagir ou andar de um lado para o outro. Como é que as pessoas com deficiência podem
participar plenamente nestes sectores da vida depende de vários factores. Estes sectores da vida estão
reflectidos em diferentes artigos da CDPD (p.e., viver de forma independente, ter mobilidade pessoal,
educação ou trabalho e emprego). Conhecer e usar a CIF é, portanto, fundamental para a aplicação e
monitorização da Convenção.
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Pontos Chave:
• A CIF é uma das três classificações relacionadas com a saúde e bem-estar, que engloba todos os
aspectos da saúde humana e as componentes de saúde relevantes do bem-estar.
• A CIF como quadro apresenta a linguagem para descrever a deficiência no contexto de facilitadores e
barreiras ambientais. A CIF descreve situações de pessoas e não as pessoas.
• Funcionalidade e Deficiência são termos centrais para descrever o resultado da interacção entre todas as
componentes da CIF. O modelo CIF visualiza o actual entendimento desta interacção. A CIF pode ser
usada em todos os sectores e para todas as faixas etárias, mas deve ser usada de forma a capacitar as
pessoas com deficiência.

A CIF é um dos três componentes da ‘Família das Classificações Internacionais da OMS’. A Classificação
Internacional de Doenças (CID) concentra-se em problemas de saúde, tais como doenças, perturbações e
lesões. Foi publicada pela primeira vez em 1901 e actualmente está a ser revista para melhorar a sua
compatibilidade com a CIF. A abordagem diagnóstico considerada na CID foi desde sempre predominante, que
leva à abordagem categórica para conceber diferentes categorias, a fim de distinguir diferentes tipos de
deficiência.
A origem da CIF foi na década
de 1970, quando houve
necessidade de se conhecer
as consequências das
doenças na vida das pessoas,
em vez de meramente
diagnosticar as doenças. A
versão da classificação,
chamada Classificação
Internacional da Incapacidade,
Deficiência e Handicap
(CIIDH) foi publicada em 1980
para fins de experiência de
campo. Após mais de 20
anos, a versão revista foi
finalmente aprovada pela
Assembleia Mundial da Saúde,
em 2001. O terceiro membro
da família está em processo
de elaboração e incidirá em
intervenções de saúde
(Classificação Internacional de
Intervenções na Saúde, CIIS).

CID: Enfoque nas perturbações,
etiologia, manifestação, critérios
de diagnóstico e suas
propriedades funcionais

CIF: Enfoque na
funcionalidade,
deficiência e factores
ambientais e pessoais

CIIS: Enfoque nas
metas, acções e meios
das intervenções na
saúde

Figura 2: Família das Classificações Internacionais da OMS (OMS-FCI)
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O facto de a OMS ter elaborado três classificações diferentes faz com que os casos de perturbação,
deficiência e intervenção sejam considerados separadamente.
Ana, Sara e Pablo têm o mesmo Código CID. Considere as diferenças de funcionalidade (considerando
também os factores ambientais) e as diferenças no apoio que necessitam para poderem participar
plenamente.

A constituição da Organização Mundial da Saúde de 1948 inclui a definição de saúde como “estado de
completo de bem-estar físico, mental e social e não meramente ausência de doença ou enfermidade ”. A saúde
é o resultado de uma interacção dinâmica entre processos biológicos, psicológicos e sociais . Na mesma
tradição, a CIF baseia-se no modelo biopsicossocial. O universo da CIF abrange todos os aspectos da saúde
humana e componentes de saúde relevantes do bem-estar, incluindo, por exemplo, ter relações importantes e
usufruir de uma educação de boa qualidade. Não abrange as circunstâncias em que a discriminação ou a
exclusão são originadas exclusivamente por factores sociais, p.e., devido à religião, género ou origem étnica. No
entanto, no âmbito da saúde e do bem-estar, tem aplicação universal.

O ponto forte da CIF é mapear as componentes da saúde como a base para se entender a dinâmica entre os
problemas de saúde e os factores de funcionalidade, de deficiência e de contexto. A funcionalidade e a
deficiência são entendidas como o resultado de interacções complexas entre factores biológicos, psicológicos
e sociais. A CIF apresenta-se como linguagem comum para estudar a dinâmica destas componentes e as suas
consequências e, portanto, como base para se entender as alavancas que permitem melhorar as condições de
vida das pessoas com deficiência.
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A CIF apresenta a definição
das componentes
funcionalidade e deficiência,
mas NÃO prescreve ou dita

quem é ‘normal’ e quem é
‘deficiente’. Dados
internacionais sobre
deficiência mostram
claramente que a deficiência é
entendida e definida de forma
diferente em diferentes
contextos. Os níveis de
identificação diferem
conforme a percentagem de
pessoas que se descrevem
com deficiência. Isso pode
dever-se às diferenças na
experiência de vida, às
diferenças de entendimento
ou ao uso de diferentes
limiares para identificar as
limitações de funcionalidade
como problema.

Pablo Pineda tinha sete anos de idade, quando se diagnosticou que tinha Síndrome de Down e aprendeu a
ler aos quatro anos. Hoje trabalha como actor muito conhecido e como professor. Deve ser ‘considerado’
com deficiência?

A definição de limites e, portanto, a decisão de quem deve ser incluído ou excluído de ser identificado como
tendo deficiência depende da finalidade específica. Por exemplo, se o propósito da identificação for
disponibilizar benefícios em dinheiro ou prestar serviços de apoio, apenas poucas pessoas serão identificadas
como elegíveis. Os critérios aplicados podem considerar a gravidade da sua incapacidade ou a restrição das
suas circunstâncias de vida. Certamente que Sara seria considerada como tendo deficiência, segundo estes
critérios. Mas quando se trata de legislação contra a discriminação, a definição deve ser ampla, porque, além de
Pablo sofrer de muitas restrições de funcionalidade, ele pode ainda ser discriminado por ter Síndrome de Down.
Ao implementar o desenho Universal nos espaços públicos, todas as pessoas com mobilidade limitada
beneficiarão: não só as pessoas com deficiência, mas também as mães com carrinhos de bebé, pessoas com
bagagem e cidadãos seniores.
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Actividade
Considerando Ana, Sara e Pablo, sob que critérios podem ser identificados? E para que fins (p.e., prestação de
serviços, protecção social, afirmação dos seus direitos) podem ser identificados?

O UNICEF e a OMS publicaram um documento de reflexão conjunta sobre o Desenvolvimento na Primeira
Infância e a Deficiência, em 2012, que introduz a CIF e a CIF-CJ como quadro comum para as duas agências
utilizarem nos seus esforços de implementação dos direitos da criança.

A CIF organiza o seu universo em duas partes principais. A primeira parte trata da Funcionalidade e da
Deficiência, enquanto que a segunda parte abrange os Factores Contextuais. Cada parte tem dois
componentes: (1) Funcionalidade e Deficiência – a componente Funções e Estruturas do Corpo e a
componente Actividades e Participação; e (2) Factores Contextuais - os Factores Ambientais e os Factores
Pessoais. O enfoque principal da classificação está na funcionalidade e deficiência, como saúde e componentes
do bem-estar relacionadas com a saúde. Os factores contextuais são os factores externos (ambientais) e
internos (pessoais) que influenciam a funcionalidade em situações específicas da vida.
A componente Funcionalidade e Deficiência da CIF está organizada segundo os sistemas do corpo (as funções
e as estruturas do corpo), tais como ‘funções mentais’/’estruturas do sistema nervoso’ ou ‘funções dos sistemas
digestivo, metabólico e endócrino’/’estruturas relacionadas com os sistemas digestivos, metabólicos ou
endócrinos’, e segundo áreas da vida (actividades e participação) chamados ‘sectores’, tais como ‘aprendizagem
e aplicação do conhecimento’, ‘comunicação’, ‘mobilidade’ ou ‘interacções interpessoais e relações’. Mas, como

classificação não define como se deve descrever a ‘deficiência’ ou como se desenvolve a deficiência, apresenta
simplesmente as diferentes construções e sectores que podem ser usados para este fim .

A CIF é uma linguagem que apresenta a terminologia para se falar sobre a deficiência, mas que história é
contada e porquê dependerá do usuário.
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O modelo a seguir foi desenvolvido para visualizar o actual entendimento da interacção entre as várias
componentes:

Figura 4: Modelo-CIF
A funcionalidade de uma pessoa em qualquer sector é o resultado de interacções complexas com o estado de
saúde (classificado segundo a CID), ou outros sectores da funcionalidade e deficiência, bem como com os
factores ambientais e pessoais. Se for necessário descrever toda a história de saúde, devem ser usadas as
várias componentes, e não apenas as funções e estruturas do corpo. Os factores pessoais fazem parte do
modelo, mas não fazem parte da classificação, devido à grande variação social e cultural a eles associados.
Cada componente é constituída por várias secções apresentadas como capítulos. Em cada secção ou capítulo
existem categorias que são as unidades de classificação. Usar a CIF não só como linguagem comum, mas
também como classificação implica, portanto, a selecção e uso de categorias ou códigos individuais. Podem ser
seleccionadas categorias relevantes para descrever estados de saúde ou relacionados com a saúde, juntamente
com o qualificador usado para descrever a extensão ou dimensão da funcionalidade ou deficiência nessa
categoria. Também se podem escolher categorias para enfatizar aspectos vantajosos da funcionalidade, não só
destacar problemas. A extensão do problema de uma determinada categoria pode ser expressa através de
códigos numéricos, que variam de 0 (sem problema) a 4 (com problema), que se adicionam ao código
alfanumérico da categoria.
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Definições: No âmbito da saúde
• Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas do corpo (incluindo as funções psicológicas).
• Estruturas do corpo são as partes anatómicas do corpo, tais como órgãos, membros e suas componentes.
• Incapacidade é um problema em função do corpo e da estrutura do corpo, tais como desvio ou perda
significativa.
• Actividade é a execução de uma tarefa ou acção de uma pessoa.
• Participação é o envolvimento numa situação de vida.
• Limitação de actividade é a dificuldades que a pessoa tem na execução da actividade.
• Restrição de participação é o problema que a pessoa enfrenta quando está envolvida em situações da vida.
• Factores ambientais são constituídos pelo ambiente físico, social e de atitude onde as pessoas vivem e
conduzem a sua vida.

Actividade
Considerando Ana, Sara e Pablo, quais são as prováveis diferenças entre eles, tendo em conta as funções e as
estruturas do corpo, as actividades e a participação, bem como os factores ambientais?
Registe três características de cada pessoa.

A CIF pode ser usada em diferentes níveis de detalhe para descrever a funcionalidade e a deficiência. A nível
mais amplo, as componentes, os conceitos e os termos da CIF juntamente com o modelo apresentam a
linguagem básica para falar e reflectir sobre a natureza e a dinâmica da funcionalidade e da deficiência no âmbito
das barreiras ou de facilitadores ambientais. Isto é útil para partilhar observações diferentes e desenvolver um
entendimento comum amplo da situação de vida da pessoa. Também é útil para tornar visível diferentes
percepções e opiniões, p.e., relacionadas com a origem e a dinâmica ao nível do corpo (p.e., maiores funções
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cognitivas), ou por falta de apoio do professor (factor ambiental)? Não é necessário usar as categorias ou códigos
individuais da CIF para este fim.
Se a CIF for usada como classificação, as categorias individuais são usadas para codificar a informação. A
codificação com a CIF exige não só conhecimento aprofundado da classificação, mas também o uso de fontes de
informação e ferramentas de avaliação adequadas. Está fora do âmbito da presente brochura, apresentar
conhecimento e a experiência necessária para se usar a CIF como classificação.
Não existe uma abordagem universal para medir a funcionalidade e, em muitos casos, profissionais de diferentes
origens usam diferentes vias. Por exemplo, problemas na ‘função visual’ exigem procedimento de diagnóstico

específico realizado por um especialista. Mas problemas na ‘leitura’ podem ser identificados com base na
observação do professor, no teste de desempenho ou na autoavaliação . Em determinadas situações pode ser
mais relevante fazer a codificação com base em dados reportados individualmente, por exemplo, quando se
pretende mapear a participação nas relações familiares ou na vida da comunidade. Para outros fins, por exemplo,
estabelecer a elegibilidade de benefícios por incapacidade, será mais adequada abordagens mais objectivas, para
documentar problemas na funcionalidade.

Actividade
A OMS criou uma versão de navegador para a CIF e a CIF-CJ. É útil para conhecer a CIF e ter a função de
pesquisa para ver, por exemplo, que os códigos estão relacionados com a ‘Aprendizagem’ ou com os
“Alimentos”.
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/
Aceda ao Navegador e procure as características que escreveu relacionadas com Ana, Sara e Pablo.

Um dos desafios de descrever a funcionalidade usando a CIF é como escolher os respectivos códigos entre mais
de 1.450 códigos incluídos na classificação. A CIF-CJ tem até mesmo códigos adicionais para descrever melhor a
funcionalidade em crianças muito pequenas. Que informação é entendida como relevante pode também ser
diferente em função da perspectiva e da formação do avaliador. No essencial, a fonte de dados, a abordagem
adoptada para obter informação e o nível de detalhe documentado devem estar adequadas à finalidade. Se o
objectivo for compreender as dificuldades actuais relacionadas com a participação nas actividades na sala de
aula, então, serão seleccionados conteúdos ou categorias diferentes do que se o objectivo for formar para
capacidades específicas de comunicação. Por exemplo, várias características de funcionalidade são mais
relevantes para avaliar as habilidades cognitivas do que para descrever a participação social. A vantagem da CIF

é que permite a selecção de conteúdos específicos da componente ou centrados no problema e
simultaneamente apresenta o quadro uniformizador no qual se pode colocar essa informação .
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Outra vantagem da CIF é o facto de a funcionalidade e a deficiência serem entendidas como um continuum. Para
cada categoria, pode não só ser documentada a ausência ou presença de problemas, como também a sua
dimensão. Os qualificadores da CIF podem ser usados para este fim, especialmente quando a descrição das
restrições de participação e as opiniões dos professores, pais e filhos são diferentes. No que se refere aos
qualificadores, o nível de funcionalidade entendido por pessoas diferentes ou observado em diferentes contextos
torna-se visível. Isto é importante porque influencia a escolha da intervenção ou estratégia de apoio.
A linguagem e o conteúdo da CIF são também usados para captar o entendimento subjacente às construções,
tais como ‘falta de inteligência’, ‘problemas de comportamento’ ou ‘discriminação’, quando usadas por diferentes
pessoas para descrever a situação da criança. Em vez de se debater sobre qual a percepção do problema é certa
ou errada, o conhecimento subjacente a estas construções está incluído na CIF, para realçar as semelhanças e as
diferenças de entendimento dos problemas subjacentes, bem como a informação complementar ou contraditória.

A CIF é um sistema de informação para organizar dados relacionados com a funcionalidade e a deficiência.
Consequentemente, pode ser utilizada em qualquer contexto ou propósito. A CIF foi concebida com o espírito de
parceria e pretende promover os direitos das pessoas com deficiência. A OMS confirma o direito das pessoas a
serem chamadas o que escolherem e apoia a abordagem participativa na definição de ‘deficiência’. Portanto, é
importante que as pessoas sejam capacitadas para o uso da classificação e da avaliação, e não para a retirada de
direitos ou a discriminação. Tal como toda a ferramenta científica, a CIF pode ser mal usada ou usada de forma
abusiva. A OMS deve, portanto, definir orientações éticas para o uso da CIF relacionadas com o respeito e a
confidencialidade, o uso clínico da CIF e o uso de informação da CIF num contexto social mais amplo.
O quadro da CIF coloca a situação da pessoa no centro
da atenção, e não as pessoas. Com este enfoque, apoia
uma mudança do modelo de caridade para o modelo de
defesa de direitos para a mudança social. Em linha com a
CDPD, a CIF e a CIF-CJ têm um âmbito amplo que inclui
o impacto do meio ambiente na participação e a inclusão
social da criança com deficiência. Destaca a discriminação
e as barreiras no ambiente, quando descreve a situação
das pessoas com deficiência em questões de direitos
humanos mais amplas, tais como a exclusão dos
sistemas de educação ou emprego. Portanto, está em
condições de ser usada para a defesa a nível local,
regional, nacional e internacional. O uso da CIF como
linguagem comum ajuda também a fazer a ponte entre
activistas da deficiência, público mais alargado, decisores
políticos e profissionais, para a elaboração de estratégias
nacionais de promoção dos direitos das pessoas com
deficiência.

Todos os sectores da vida são relevantes para
promover os direitos das pessoas com deficiência.
Portanto, os sectores da educação, da saúde e social
têm de coordenar o trabalho e a elaboração de
políticas, em conformidade. A CIF apresenta a
linguagem comum para a elaboração de estratégias
intersectoriais ou de planos de acção. Os países podem
usar a CIF na legislação e políticas nacionais, a fim de
cumprirem com as suas obrigações, por terem
assinado e ratificado a CDPD. A perspectiva inclusiva da
deficiência da CIF é útil para destacar as áreas onde a
pessoa com deficiência enfrenta restrições de

Figura 5: O Manual Prático CIF ajuda na
aplicação da CIF

19

Webinar 2 – Brochura Técnica Auxiliar
participação. Isto ajuda a sensibilizar e mobilizar a acção social necessária.

A República da Moldávia desenvolveu a Via para a Introdução da CIF como parte do Plano de Acção da
Estratégia de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência do Governo da República da Moldávia. O UNICEF
Moldávia presta apoio técnico no que diz respeito à situação das crianças com deficiência.

Inquéritos e recenseamentos da população são importantes para obter uma ‘vista geral’ da situação de adultos
e crianças com deficiência. O Grupo de Estatísticas da Deficiência de Washington tem o mandato das Nações
Unidas para elaborar um conjunto de medidas sobre a deficiência com base no quadro da CIF. Nos
recenseamentos pode-se usar um conjunto de seis perguntas para identificar a população com limitações de
funcionalidade que tenham potencial para limitar a participação independente na sociedade. Em colaboração
com o UNICEF, elaborou-se um extenso conjunto de perguntas sobre a deficiência da criança, incluindo
factores ambientais. Comparar a situação de vida e o nível de participação na educação e na vida familiar das
pessoas com deficiência, comparando com os seus pares sem, é uma medida de inclusão social importante.
Para mais informação sobre esta questão, ver a Brochura 4 da presente série.
A CIF pode ser usada também como quadro de classificação para orientar a identificação e a avaliação das
necessidades de serviços, bem como para a planificação e avaliação das intervenções ou da prestação de
serviços. Deve ser aplicada na formação dos profissionais de saúde, professores e quem trabalha com as
pessoas com deficiência.

A OMS está actualmente a desenvolver a Base de Dados de Implementação para a Família das Classificações
Internacionais (OMSFCI). A secção sobre a implementação da CIF conterá informação sobre os países que
usam a CIF e de que forma.
http://apps.who.int/gho/data/node.whofic, ir para ‘Implementation of WHO Classifications’.

Notas
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Pontos Chave:
• Definir deficiência é um acto activo de categorização - algo que as pessoas fazem para dar sentido às
coisas. Como as pessoas pensam influencia quando agem, portanto, pode haver necessidade de repensar.
• Participação e restrições de participação são o ponto de partida para entender a deficiência no contexto da
educação inclusiva. É importante identificar as lacunas na participação para entender a discriminação e a
falta de apoio.
• A educação inclusiva trata da criação de ambientes favoráveis, não só nas escolas, mas em todos os
sectores da vida importantes para a aprendizagem e a participação. Portanto, é importante identificar as
barreiras ambientais fora da sala de aula.

Classificação é o processo de atribuir entidades a classes mutuamente exclusivas, segundo o conjunto de
princípios estabelecido. No caso da CIF, as partes e as componentes constituem a estrutura e o modelo que
esclarece a relação entre elas. As categorias da CIF são blocos de construção para descrever a deficiência, que
permanecem explícitas e visíveis durante o processo de categorização (ao contrário das concepções categóricas
onde a categoria mascara esses blocos de construção). A aplicação de códigos a outras pessoas exige um
conhecimento profundo da CIF, mas aplicá-los ao seu conhecimento ajuda a desenvolver um entendimento mais
profundo do que a deficiência é na mente das pessoas.

Pablo Pineda disse uma vez numa entrevista: “A Síndrome de Down não é uma doença, mas outras
características pessoais”. Traduzido para a CIF, segundo ele a Síndrome de Down deve ser considerada um
factor pessoal, e não um estado de saúde. A homossexualidade foi retirada da CID apenas na 10ª revisão, em
1990, porque os profissionais de saúde reconheceram que a homossexualidade não representa um obstáculo
inerente à saúde e ao bem-estar. O conhecimento humano é fluído e está em evolução. Premissas hoje
válidas podem ficar desactualizadas amanhã. Antes de avaliar as opiniões dos outros, deve-se procurar
entender melhor o próprio pensamento.

A CIF é também entendida como um sistema de informação em que o ‘pensar’ subjacente às categorias da
deficiência se torna visível. Pode ser usada para desmontar construções de deficiência. Isso pode ser útil para
desenvolver um entendimento totalmente novo do que é a deficiência ou, melhor, de como pode ser definida.
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Figura 6: CIF como sistema de informação para associar os dados ao conhecimento

Para formular a nova definição de deficiência, é necessário entender o uso das actuais categorias. Aqui pode
ajudar a estabelecer a diferença entre dados, informação e conhecimento. O conhecimento está incorporado na
forma de pensar - tradições de pensamento específicas que diferem de uma profissão para outra. A CIF é usada
para explicar conceitos e fazer a diferença no entendimento do visível. Para reverter este processo, a informação
disponível organizada no quadro da CIF é uma boa base, para se compreender a dinâmica subjacente à
experiência da deficiência. Novamente, neste caso pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes e a
classificação e modelo da CIF podem ajudar a dar-lhes visibilidade.
Por outro lado, a CIF é útil na organização e entendimento dos dados obtidos através da observação, dos testes
ou das entrevistas. Usar a CIF abre o debate a respeito de qual a componente de funcionalidade e deficiência que
deve ser avaliada, e usando que método: onde é mais valioso ter dados reportados individualmente e a
observação de um médico? E que aspectos da funcionalidade podem ser avaliados pelo professor?
Evidentemente que não há uma resposta simples e clara a estas perguntas, mas elas são úteis para se
compreender melhor como melhor reflectir e entender a deficiência.

Ao definir deficiência no contexto da educação inclusiva, a participação deve ser o ponto de partida da análise e
da intervenção. Promover a participação significa minimizar o impacto da incapacidade existente sobre as
actividades, através de mudanças no ambiente. A educação inclusiva consiste em garantir que todas as crianças
aprendam no seu pleno potencial. Trata-se de criar oportunidades e ambientes favoráveis nas escolas e noutros
ambientes educativos. A participação na educação é um direito, mas é também um meio para um fim: a
educação é o facilitador mais poderoso da inclusão social e bem-estar dos adolescentes e adultos com
deficiência. Garantir a participação hoje é criar a base para a participação no futuro. Portanto, a participação na
educação trata também de sucessos e realizações, e de ter algo para levar no fim da escolaridade.
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A participação trata do que crianças e jovens fazem, como fazem, onde fazem e o que fazem . Participar é
estar envolvido em ambientes normais (p.e., escola normal), com rotinas normais (p.e., aprender com os
outros, comer na cantina) que levam a resultados significativos (p.e., transição para o ensino superior, obter
emprego). Estar envolvido significa realizar actividades (componente competência), com o sentido de pertença
ou comunhão (componente emocional) e autonomia ou acção (componente cognitiva). Devem-se considerar
os três aspectos da participação e não apenas um deles.

Quando se analisam as restrições de participação no âmbito da saúde, pode-se usar a CIF para se entender
melhor a situação da criança ou do jovem. Segundo a CIF, a participação define-se como ‘o envolvimento nas
situações da vida’ e as restrições de participação são problemas que as pessoas enfrentam ao se envolverem, ao
estarem envolvidas ou permanecerem envolvidas. A CIF apresenta os sectores e categorias onde a participação
pode ser avaliada.

Sectores de Actividades e Participação na CIF e CIF-CI:
• Adquirir e aplicar o conhecimento.
• Tarefas e exigências gerais.
• Comunicação.
• Mobilidade.
• Cuidados pessoais.
• Vida familiar.
• Interacções e relações interpessoais.
• Principais áreas da vida (Educação, Trabalho e Emprego, Vida Económica).
• Vida na comunidade, social e civil.

Mas a CIF não prescreve o método de recolha de dados que pode informar o nível e a qualidade da participação.
Qual a fonte de dados mais adequada para qual sector ou categoria pode ser debatido e o que é entendido como
‘norma de ouro’ depende do objectivo da avaliação, mas também de factores, tais como a idade da criança, a
experiência profissional dos avaliadores e a sua atitude perante a deficiência. A opinião da criança e da família
deve ser sempre considerada.
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Actividade
Conhecidas a CIF e CIF-CJ registam-se as características de Ana, Sara e Pablo. Verifique se os sectores acima
mencionados e compara-os com a sua lista.
Como usa todos os sectores para entender melhor as suas capacidades e talentos?

A deficiência é uma construção social. A construção social da criança com deficiência pode por si só ser uma
barreira à participação. Define-se frequentemente como sendo ou tendo um problema, concentra-se, assim, no
que não pode fazer, em vez de se concentrar no que pode fazer.
A incapacidade é, frequentemente, considerada como algo que impede as crianças de participar. Ao considerar as
crianças com deficiência como sofredoras, dependentes, passivas e vulneráveis, a ‘protecção’ pode tornar-se uma
barreira à participação. A CIF ajuda a destacar estas construções quando os profissionais e os pais explicam a
dinâmica das restrições de participação.
A participação das crianças com deficiência é geralmente avaliada considerando a participação de outras
crianças. Identificar as lacunas de participação entre as crianças com e sem deficiência é o primeiro passo
importante para superar as barreiras à inclusão. Mas, ao avaliar as lacunas de participação, é importante reflectir
sobre o entendimento de ‘participação ideal’ com base na agenda de integração. Há necessidade de aceitar a
diversidade de abordagens para participar e aproveitar as oportunidades de aprendizagem.

A educação é tudo o que diz respeito à criação de ambientes favoráveis e oportunidades para aprender . Portanto,
o mais importante é ter um entendimento claro sobre facilitadores e barreiras ambientais. A CIF apresenta a lista
de factores ambientais cujo conteúdo relevante pode ser extraído para descrever diferentes situações onde as
barreiras têm impacto na participação geral na educação. Estas barreiras podem não só encontrar-se nos
ambientes escolares imediatos, mas também em casa ou a caminho da escola. Falta de alimentos e vestuário,
falta de dispositivos de assistência, longa distância entre escola e casa, propinas e outros factores podem impedir
a família de enviar a criança à escola.
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Factores Ambientais na CIF e CIF-CJ:
• Produtos e tecnologia.
• Ambiente natural e mudanças no meio ambiente provocadas pelo homem.
• Apoio e relações.
• Atitudes.
• Serviços, sistemas e políticas.

Os cuidados institucionais criam ambientes onde se administram formalmente todos os sectores da vida, se
exerce controlo constante, as actividades são restritas e os comportamentos manipulados, para facilitar o
funcionamento da instituição. Estes ambientes tornam quase impossível o envolvimento e o desenvolvimento do
sentido de participação. Só é possível desenvolver sentido de competência, autonomia e pertença em ambientes
adaptados às necessidades da criança e através de interacções personalizadas que ajudam a desenvolver o senso
próprio. Quando a criança com deficiência não pode crescer em família, devem-se criar ambientes sociais
alternativos que ajudem a criança a participar em todos os sectores da vida.
Ao analisar os factores ambientais, é útil começar com um sector da vida e considerar o que é necessário para
garantir a participação. Por exemplo, selecciona-se a ‘comunicação’ e identificam-se os factores ambientais que
têm impacto no nível e na qualidade da comunicação em diferentes situações da vida (p.e., interagir com os pais
em casa, relacionar-se com amigos e colegas, participar na sala de aula). Com este enfoque, podem-se identificar
as barreiras gerais que têm impacto na comunicação entre diferentes situações de vida e elaborar estratégias
alargadas para superar essas restrições de participação.

Actividade
Conhecidas a CIF e CIF-CJ, registam-se as características diferentes de Ana, Sara e Pablo. Fez referência aos
ambientes favoráveis ou desfavoráveis?
Inclua os factores que provavelmente terão impacto nas suas vidas!
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Uma vez identificadas as barreiras e facilitadores transversais, devem-se considerar as diferentes condições de
vida, por exemplo, as condições de vida da criança na escola. A participação é definida como estar envolvido em
ambientes e rotinas normais. O ambiente e a rotina da escola (sequências de actividades) implicam geralmente
determinadas expectativas relacionadas com capacidades, mas também de autorregulação, motivação e vontade.
Excepto se especial atenção for prestada para garantir a participação de todas as crianças, o ambiente e as
rotinas da escola geralmente não se prestam a abordagens alternativas ou adaptações. O Desenho Universal de
Aprendizagem ajuda a eliminar as barreiras relacionadas com as metas institucionais, os métodos de ensino, os
materiais e a avaliação.
A terceira abordagem para identificar as barreiras à educação não se concentra no ambiente geral e nas rotinas
da escola, mas nas condições específicas criadas pelos professores. Cada uma destas condições implica o uso de
determinadas ferramentas ou estratégias e, frequentemente, os professores não estão cientes dos pressupostos
incluídos nas condições que criam. Por outras palavras, os professores têm determinadas expectativas em
relação ao que as crianças podem fazer e como devem fazer. As crianças que não são capazes de realizar as
actividades, conforme previsto pelo professor, não podem participar. É necessário analisar a situação, para
identificar a diferença entre as expectativas dos professores e a capacidade dos alunos de participarem.

Notas

26

Webinar 2 – Brochura Técnica Auxiliar

Pontos Chave:
• A identificação é importante, mas contém o risco da discriminação. No âmbito da educação inclusiva este
processo deve incluir sempre a identificação das barreiras no ambiente.
• Desempenho e comportamento são o resultado de interacções complexas, não a substituição das
características da criança. Entender esta interacção é o ponto de partida da planificação da aprendizagem.
• Os objectivos devem ser considerados como futura participação; os meios para alcançar os objectivos são
essencialmente as mudanças no meio ambiente.
• Planificar a inclusão diz respeito à criação de espaços sociais onde as crianças podem beneficiar de apoio, a
fim de aprender e participar.

A identificação precoce é importante para criar ambientes favoráveis e prestar apoio para garantir a participação.
Mas a identificação contém também o risco de discriminação. Os professores, por exemplo, têm tendência a
esperar menos das crianças com deficiência e, consequentemente, não oferecem oportunidades de
aprendizagem desafiantes semelhantes às das outras crianças. Em alguns países, a identificação dá acesso a
benefícios monetários, mas não a serviços. Consequentemente, não são abordados os requisitos específicos para
garantir a educação.
A noção de que o especialista certo pode, de uma vez por todas, diagnosticar a criança, para identificar as causas
subjacentes e prescrever o tratamento, é uma boa ideia. O impacto da perturbação na funcionalidade é hoje
melhor entendido e depende em grande medida do que mais acontece na vida da criança. Se a criança puder
participar plenamente em todos os sectores da vida, o impacto do problema de saúde subjacente pode ser
minimizado. A deficiência pode surgir em qualquer momento da vida, quando factores ambientais têm um
impacto negativo na saúde. Portanto, a identificação não pode ser um acontecimento único na vida, mas deve ser
planificada como um processo contínuo favorável com enfoque na identificação.
A deficiência, conforme entendida pela CIF, é o resultado de uma interacção complexa entre a funcionalidade e
os factores contextuais. Consequentemente, a identificação deve considerar os factores ambientais e não apenas
basear-se no diagnóstico das perturbações e da incapacidade. As restrições de participação dependem das
condições de vida da criança, por isso é que não podem ser avaliadas em contexto clínico. A identificação deve
também considerar a informação apresentada pelos pais, professores ou outros informantes. Se o conceito for
que a deficiência não é algo predefinido, mas antes uma construção social, e for considerado com seriedade, a
identificação da deficiência deve ser considerada como um processo de co-construção. O modelo CIF pode ser
utilizado como mapa para identificar informação relevante e organizá-la num quadro comum que permita
destacar diferentes entendimentos.

27

Webinar 2 – Brochura Técnica Auxiliar

Em 2011, a Suíça introduziu procedimentos de elegibilidade com base na CIF que consideram os factores
ambientais. O procedimento identifica crianças com deficiência para garantir os seus direitos e exige uma
declaração sobre os resultados de desenvolvimento e de aprendizagem.

O que é deficiência e como melhor se identifica continua em debate e dependerá sempre das experiências,
conhecimentos e intenções dos envolvidos no processo. Respeitar os direitos das pessoas significa respeitar e
reconhecer as suas opiniões. A CIF e CIF-CJ ajudam a reunir diferentes visões num único quadro:

Figura 7: Usar a CIF para reunir diferentes opiniões e informação

Portanto, a identificação deve ser entendida como um processo contínuo e não como um evento que ocorre uma
vez na vida da criança. Mesmo o estabelecimento da elegibilidade, se for para estar vinculada a serviços, em vez
de resultar em rotulagem, deve ser um procedimento recorrente. A equipa multidisciplinar deve usar várias fontes
de dados com conhecimentos relacionados com os diferentes componentes da CIF . O processo de identificação
deve incluir a identificação de lacunas na participação, bem como estratégias para as colmatar. Isso coloca
também o processo de identificação em conformidade com os requisitos da CDPD.

O módulo sobre a funcionalidade e deficiência da criança elaborado pelo UNICEF e o Grupo de Washington é
um conjunto de perguntas sobre a funcionalidade, para identificar a subpopulação de crianças que está em
maior risco, do que as outras crianças da mesma idade, de sofrer participação social limitada. As perguntas
foram elaboradas com base na CIF e CIF-CJ.
Ver: http://data.unicef.org/child-disability/overview (ir para Notes on the Data)
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A CIF organiza a funcionalidade humana segundo uma classificação multidimensional, considerando a
abordagem da situação através da resposta à pergunta: Quais são as actuais condições de vida da criança?
Avaliação da aprendizagem prevê as futuras condições de vida e dá enfoque a informação importante, para
facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento rumo a este objectivo. A avaliação da aprendizagem incide nas
habilidades da criança e olha para o futuro. O conjunto de problemas a resolver não se fixa na deficiência, mas
em para apoiar a criança a desenvolver-se e a aprender segundo o seu pleno potencial. Mas, embora a
participação seja o principal enfoque da avaliação da aprendizagem, também é importante compreender o
impacto da incapacidade na aprendizagem e na participação. A abordagem biopsicossocial ajuda a não perder de
vista os problemas que devem ser abordados para facilitar a aprendizagem. Simultaneamente, permite um
enfoque claro na participação actual como base para planificar a futura participação.
Embora a educação não seja mais do que uma organização complexa de condições, a sua qualidade reflecte-se,
essencialmente, nos resultados da criança. Portanto, os conceitos educativos, em geral, dão enfoque à criança e
não às condições, aos processos de ensino/aprendizagem e não à dinâmica da interacção entre professor e
aluno. A maior parte dos professores não considera a abordagem das condições para entender as restrições de
participação, eles atribuem-nas à criança. O ‘desempenho’ é entendido como uma substituição de características,
tais como inteligência, motivação para a realização e talento, e não como o resultado da complexa interacção
entre as características do aluno e do professor, bem como de outros factores ambientais. Quando os professores

avaliam, formal ou informalmente, os problemas das crianças, ainda seguem a abordagem centrada na criança,
em vez de seguir a abordagem das condições. Identificam características do aluno, tais como ser tímido,
introvertido ou agressivo, sem considerar as condições em que se observaram essas características. A CIF
convida os professores a desmontar conceitos como ‘PHDA’ e ‘perturbação de comportamento’ e contextualizálos nas condições por eles criadas. Assim se abre a janela sobre os factores ambientais que contribuem para as
restrições de participação e, portanto, sobre as estratégias para criar ambientes favoráveis.
O ponto forte da CIF é que apresenta informação relacionada com a funcionalidade e a deficiência e, portanto,
permite a exploração igual de problemas e de potencial. Os problemas são geralmente sintetizados num rótulo,
aplicando diferentes critérios de diagnóstico. Por outras palavras, algumas características funcionais da criança
são seleccionadas e associadas a um problema. As potencialidades podem ser entendidas como futuras
competências ou habilidades. Neste caso, seleccionam-se características funcionais diferentes das crianças e
associam-se à participação. A CIF ajuda a fazer a ‘ponte’ entre estas duas diferentes perspectivas, para garantir
que o impacto do problema de saúde subjacente não seja nem sobre nem subestimado na avaliação da
aprendizagem.

“Défice e orientação”
Problemas de
compreensão

Diferentes critérios de
diagnóstico para
diagnosticar a síndrome
(p.e., dislexia)

Características funcionais
associadas a problema

Funcionalidade na ICF
usada como ponte

“Orientação da Competência” Plano
de Intervenção

Componentes das
capacidades como critérios
para definir competências (p.e.,
literacia)

Propriedades funcionais
associadas à participação

Figura 8: Uso da CIF para associar opiniões baseadas em problemas e em recursos

29

Webinar 2 – Brochura Técnica Auxiliar

A avaliação da aprendizagem exige o entendimento adequado da participação actual e a visão do futuro
entendimento como base de elaboração de estratégias de apoio aos processos de aprendizagem necessários
para se lá chegar2. Portanto, é mais do que simplesmente avaliar a participação e as restrições de participação.
A avaliação da aprendizagem implica também um processo com sentido que envolve pontes entre o pensar e
raciocinar com base em problemas e na competência. Conseguida a compreensão razoável da situação actual,
é necessária uma estimativa ou prognóstico das mudanças previstas e das futuras realizações.

Perguntas chave para avaliar a aprendizagem com enfoque na participação e no ambiente:
• Para onde vou? (Mudanças previstas e futuras realizações)
• Onde estou agora? (Participação actual no ambiente actual)
• Como colmatar a lacuna? (Superar barreiras e enfrentar contradições)

A estrutura e o modelo CIF podem ser usados para explicitar esses pensamentos. A forma como os
professores concebem a deficiência, o seu entendimento sobre a dinâmica da deficiência e as suas
expectativas em relação às crianças com deficiência podem ser uma barreira à inclusão. Ferramentas que
facilitam a resolução conjunta de problemas e a visualização desses processos de concepções apoiam a
elaboração da abordagem profissional da avaliação da aprendizagem.

Avaliar a aprendizagem é o primeiro passo necessário para planificar a aprendizagem. Uma vez que a CIF está
orientada para o presente, o modelo CIF deve ser alargado para disponibilizar o quadro da planificação
educativa. As intervenções educativas devem dar sempre enfoque à participação futura, tal como previsto quer
nos objectivos educativos quer nos conteúdos educativos.

Na Arménia utilizou-se uma abordagem faseada para analisar as ferramentas e os conceitos existentes, a fim
de estudar a CIF e elaborar ferramentas para fins de avaliação e de planificação nas escolas com base na nova
filosofia e classificação da CIF.

Cada país tem a sua abordagem de concepção curricular. Nos países onde o currículo apresenta os conteúdos
que devem ser ensinados, será mais difícil estabelecer a ligação com a participação dos alunos. Vários países
estão no processo de passar do currículo baseado em conteúdos para o currículo baseado em competências,
portanto, que descreve o que os jovens devem ser capazes de fazer após concluírem o ensino. A passagem da
abordagem baseada em conteúdos para a abordagem baseada em resultados torna a planificação da
aprendizagem mais fácil. Na CIF, os resultados educativos podem ser associados ao nível de participação
alcançado nos diferentes sectores da vida.
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Figura 9: Alargar o modelo CIF para incluir informação sobre planificação

A planificação não implica apenas a definição dos objectivos, implica também planificar acções. Na perspectiva
da criança em questão, as acções reflectem-se em mudanças no ambiente. Ao seguir o modelo clínico,
professores e outros profissionais têm a tendência a pensar, em primeiro lugar, na criação de um ambiente de
aprendizagem diferente, por exemplo, intervenções especiais, em vez de pensar em mudar o ambiente actual.
Os cinco capítulos dos factores ambientais ajudam a considerar essas mudanças e ajudam os professores a
entender que eles fazem parte desse ambiente, e que a mudança mais eficaz pode estar na mudança das suas
atitudes ou métodos de ensino.
Ao pensar nas mudanças no ambiente, a CIF ajuda a seleccionar a abordagem da situação. Nem todos os
factores ambientais têm necessariamente um impacto positivo ou negativo em todas as situações da vida. Por
exemplo, o assistente pessoal pode ser um facilitador da participação em situações de aprendizagem, mas
pode ser uma barreira ao desenvolvimento de relações com os pares. Considerar os domínios da vida da CIF e
antecipar o impacto geral das intervenções planificadas pode ajudar a evitar a criação de novas barreiras
noutras áreas da participação. Também ajuda a coordenar diferentes acções entre ambientes e profissionais. A
planificação para a inclusão trata da criação de espaços sociais onde as crianças podem beneficiar de apoio
para aprender. A zona de desenvolvimento próxima de Vygotsky, psicólogo do desenvolvimento russo,
apresenta um quadro útil, para planificar o apoio como algo orientado para a participação3.

Principais perguntas de planificação com enfoque na participação e no ambiente:
• O quê? O que se deve aprender a seguir? (Objectivos)
• Porquê? Porque se deve aprender? (Propósito, Valores)
• Quem? Quem deve estar envolvido? (Empenho)
• Como? Como deve ser aprendido? (Ferramentas, Estratégias)
• Onde? Onde deve ser aprendido? (Ambientes Favoráveis)
• Quando? Quando deve ser aprendido? (Planificação de Acções Coordenadas)
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As alterações no ambiente devem ser consideradas apenas como meio para atingir um fim, melhorar a
participação, eliminando barreiras e minimizando o impacto da incapacidade na aprendizagem e na
participação. Grandes expectativas e ambientes facilitadores criam espaços de oportunidades, onde as crianças
podem explorar e desenvolver as suas capacidades. Segundo o economista e filósofo indiano Amartya Sen,
capacidades são "funcionalidades" viáveis para a pessoa atingir um fim. Isso implica escolha e acção para usar
a funcionalidade de modo importante para as pessoas, para os seus objectivos e valores. Os sectores da vida
da CIF apresentam um quadro útil para avaliar a participação actual e criar oportunidades reais com base na
situação pessoal e social.
O último capítulo dos factores ambientais incide nos serviços, sistemas e políticas, por outras palavras, nas
estruturas e nos processos existentes ao nível micro, meso e macro das instituições e organizações que
prestam serviços a pessoas com e sem deficiência. Isso destaca a necessidade de planificar mudanças a todos
os níveis e de garantir que as mudanças nas políticas se traduzam em mudanças na prestação de serviços . A
CIF é usada como quadro de mudanças sistémicas, através do uso de ferramentas e indicadores adequados, e
para informar e avaliar as mudanças para um sistema de educação mais inclusivo.

Notas
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A Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde é membro da Família de Classificações
Internacionais (OMS-FCI) da Organização Mundial da Saúde, conjunto de classificações internacionais sobre a
saúde, que apresenta um quadro que governos, prestadores de serviços e consumidores podem usar como
linguagem comum. A CIF é uma classificação da saúde e dos sectores relacionados com a saúde, que pode ser
usada para descrever a funcionalidade e a deficiência de uma pessoa e das populações num determinado
contexto. A CIF inclui a lista dos factores ambientais, para descrever facilitadores e barreiras que a pessoa pode
enfrentar. A versão para crianças e jovens (CIF-CJ) foi elaborada em 2007.
Desde a sua publicação, em 2001, que a CIF é reconhecida como o novo padrão de concepção da deficiência. É
quadro de referência e classificação, para monitorizar a implementação da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência. Entende a deficiência como um termo genérico para abranger incapacidade, limitação
de actividade e restrição de participação. A CIF usa linguagem neutra e baseia-se numa abordagem
biopsicossocial para entender a deficiência. O modelo CIF representa o entendimento actual da interacção
entre o estado de saúde, a funcionalidade e a deficiência e os factores contextuais.
A CIF apresenta um quadro útil para se entender a deficiência no contexto da educação inclusiva. Porque tem
uma abordagem universal, não inclui nem exclui previamente qualquer criança ou adulto por ter ou desenvolver
deficiência. A CIF apresenta os blocos de construção para a definição de deficiência, mas não define deficiência.
Definições diferentes podem derivar de diferentes fins. Para o programa de prevenção na primeira infância será
usada a definição de deficiência mais ampla para, em seguida, se determinar a elegibilidade para receber
benefícios monetários.
A CIF convida os usuários a pensar sobre o que entendem por deficiência e como isso influencia a sua
percepção sobre a pessoa, e sobre a abordagem para resolver os problemas identificados, incluindo as suas
crenças e atitudes. Para a educação inclusiva, o conceito de participação é o mais importante; aqui, a CIF
apresenta o quadro e a linguagem comum para investigar a dinâmica que resulta em restrições de participação.
A educação inclusiva trata de ambientes e de como as mudanças no ambiente ajudam as crianças a participar
no seu pleno potencial. A CIF ajuda a reunir informação de diferentes fontes, para chegar a um entendimento
mais completo sobre as actuais barreiras à participação.
A CIF apresenta um quadro e classificação comuns que podem ser usados para conceber ferramentas e
procedimentos compatíveis com a abordagem baseada nos direitos humanos e a filosofia da educação
inclusiva. Devem ser elaboradas ferramentas adequadas para fins de identificação, apreciação, planificação e
avaliação. Alguns países já desenvolveram essas ferramentas e há um conjunto de experiências cada vez maior
que pode ser partilhado entre países e ambientes educativos.

Notas

33

Webinar 2 – Brochura Técnica Auxiliar

Abordagem Biopsicosocial da Deficiência usada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência
e Saúde, combina os modelos clínico e social de deficiência. Esta abordagem apresenta uma visão coerente
das diferentes perspectivas de deficiência desde a perspectiva biológica, à individual e à social.
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo (A/RES/61/106)
foram adoptados a 13 de Dezembro de 2006, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e abertos à
assinatura em 30 de Março de 2007. Houve 82 signatários da Convenção, 44 signatários do Protocolo
Facultativo e uma ratificação da Convenção. Este foi o maior número de signatários da história de uma
Convenção das Nações Unidas no dia da sua abertura. É o primeiro tratado abrangente dos direitos humanos
do século 21 e é a primeira convenção sobre os direitos humanos que se abre para assinatura das
organizações de integração regional. A Convenção entrou em vigor a 3 de Maio de 2008 4. Para mais
informações visite: http://www.un.org/disabilities/.
Abordagem Baseada nos Direitos é um quadro conceptual para o processo de desenvolvimento humano que
normativamente se baseia nos padrões internacionais de direitos humanos e é operacionalmente dirigido para
a promoção e protecção dos direitos humanos. Pretende analisar as desigualdades que estão no cerne dos
problemas de desenvolvimento e corrigir as práticas discriminatórias e a distribuição injusta de poder que
impedem o progresso do desenvolvimento.5
Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde conceptualiza o nível de funcionalidade da
pessoa como a interacção dinâmica entre o seu estado de saúde, os factores ambientais e os fatores pessoais 6.
Define funcionalidade e deficiência como conceitos multidimensionais relacionados com as funções e
estruturas do corpo das pessoas, as actividades que realizam, as áreas da vida em que participam e os factores
no seu ambiente que afectam essas experiências.
Inclusão é o reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, políticas e práticas na escola para
acomodar as diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de remover as barreiras que
impedem essa possibilidade.

Educação Inclusiva é “o processo de abordagem e de resposta às diferentes necessidades de todos os alunos,
através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da
exclusão na e da educação. Envolve mudanças e alterações nos conteúdos, nas abordagens, nas estruturas e
nas 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”. 7
Modelo Clínico de Deficiência explica a deficiência como problema de saúde ou estado clínico da pessoa que
pode ser tratado ou passar com assistência médica. Portanto, a deficiência é o resultado de um estado clínico.
A pessoa com deficiência é considerada com necessidade de cura, e é responsabilidade do profissional de
saúde aliviar a sua dor e sofrimento. [Este não é o modelo que o UNICEF segue actualmente.]
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• Versão do Navegador da CIF e CIF-CJ: http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/
• Ponte CIF para Instrumentos de Avaliação: http://apps.who.int/classifications/apps/icf/icfinstrumentmap/
• Ponte CIF para Evidências de Investigação e Estudos de Caso: http://cirrie.buffalo.edu/icf/crosswalk/
• Biblioteca de Ilustração da CIF: http://www.icfillustration.com/top_e.html
• CIF na CEE/CIS UNICEF: http://www.inclusive-education.org/keywords/icf
• Monitorização da Criança com Deficiência do UNICEF: http://data.unicef.org/child-disability/overview
• Acrescente a seguir os seus recursos:
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