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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a
entenderem o porquê que os dados sobre as crianças com deficiência não estarem actualmente adequados, as
dificuldades que envolvem a recolha de dados de alta qualidade sobre as crianças com deficiência, e porquê da
necessidade real de melhorar a recolha, análise, divulgação e uso dos dados sobre a deficiência.

Nesta brochura será explicado o seguinte:
• Como a falta de dados de alta qualidade afecta negativamente as evidências sobre a deficiência da criança.
• Como esta compromete a capacidade dos países de garantir que as crianças com deficiência realizem o seu

verdadeiro potencial.
• Quais são as principais considerações para a recolha, análise e divulgação de dados.
• Quais são os principais desafios na recolha de dados sobre a deficiência da criança.
• Como os dados fiáveis são fundamentais para a defesa de políticas antidiscriminatórias e para promover a

inclusão da deficiência nas agendas políticas.

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 da Deficiência

3.

Legislação e Políticas para a Educação Inclusiva

4.

Recolha Dados para a Deficiência da Criança (presente brochura)

5.

Mapeamento de Criança com Deficiência Fora da Escola

6.

SGIE e a Criança com Deficiência

7.

Parcerias, Defesa e Comunicação para a Mudança Social

8.

Financiamento da 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

Na presente brochura, constam palavras-chave destacadas a negrito. Elas 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 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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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

DPO/OPD

Disabled People’s Organization / Organização das Pessoas com Deficiência

ICF/CIF

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

NGO/ONG

6

Non-Governmental Organization / Organização Não Governamental
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As crianças com deficiência têm o mesmo direito à educação que as outras crianças, tal como estabelecido na
Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(CDPD). No entanto, estatísticas fiáveis sobre as crianças com deficiência continuam a ser limitadas em
quantidade, qualidade e alcance, especialmente em países de baixo e médio rendimento. Isso dificulta a avaliação
de quantas crianças estão na ou fora da escola, porque estão fora da escola e quais são as barreiras ambientais
que afectam a sua plena participação em ambientes escolares.
As evidências actuais da criança com deficiência são afectadas pela falta de dados, mas também por os dados
terem sido recolhidos através do uso de diferentes definições, questionários e metodologias, o que torna a
comparação entre os países ao longo do tempo problemática. A disponibilidade limitada e má qualidade dos
dados sobre as crianças com deficiência têm-se intensificado, em alguns casos, devido à compreensão limitada
do que é a criança com deficiência e, noutros casos, do estigma ou investimento insuficiente na melhoria da
medição. Embora já haja um consenso geral de que as definições de deficiência devem incluir determinantes
sociais, a medição da deficiência é ainda predominantemente clínica, com enfoque na incapacidade física ou
mental específica. Os dados sobre as restrições na participação e sobre os factores ambientais raramente são
recolhidos, mas são essenciais para a criação da compreensão plena da deficiência e para a identificação de
áreas com necessidade de programas e intervenções políticas. Esta inclui, por exemplo, para a identificação de
atitudes discriminatórias, barreiras físicas e de comunicação, bem como lacunas na legislação e na prestação de
serviços inclusivos. Actualmente, não existem boas práticas estabelecidas para a elaboração de estatísticas
abrangentes e fiáveis sobre as crianças com deficiência e isso há muito tempo que compromete a capacidade
dos países e da comunidade internacional de monitorizar o bem-estar dessas crianças e de se certificar que elas
estão incluídas nas políticas e nos programas que apoiam a realização de todo o seu potencial.
Quando os estudos foram realizados, as evidências indicavam que as crianças com deficiência estavam entre as
mais desfavorecidas em termos de participação na escola . Muito frequentemente, as crianças com deficiência
sofrem restrições de participação porque os sistemas de ensino não estão adaptados ou equipados para
satisfazer as suas necessidades; falta tudo, desde edifícios escolares acessíveis a professores formados para
ensinar em ambientes inclusivos. Dados do inquérito aos agregados familiares de 13 países de baixo e médio
rendimento indicam que as crianças com deficiência com idades entre 6 e os 17 anos têm muito menos
probabilidade de estarem matriculadas ou frequentarem a escola do que os seus pares sem deficiência . Em
particular, um estudo de 2004 realizado no Malawi verificou que as crianças com deficiência tinham duas vezes
mais probabilidade de nunca frequentar a escola do que as crianças sem deficiência . Na Índia, país que quase
alcançou a matrícula universal no ensino primário de 2,9 milhões de crianças com deficiência, 990.000 com
idade entre os 6 e os 14 anos (34%) estão fora da escola. As percentagens são ainda maiores nas crianças com
deficiência intelectual (48%), deficiência na fala (36%) e deficiências múltiplas (59%) (SRI-IMRB Survey, 2009).
Crianças com deficiência visual e que participam em turmas integradas de escolas públicas seleccionadas no
Camboja afirmaram que os seus professores não gostavam si e não eram tão atenciosos para elas como eram
com as outras crianças .
1
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A falta de dados fiáveis e comparáveis sobre as crianças com deficiência, o seu número, a natureza da sua
deficiência e as suas necessidades educativas só contribui para os graves desafios que enfrentam na sua
educação, o que dificulta a elaboração de políticas e intervenções eficazes destinadas a melhorar o seu bemestar. Dados fiáveis são essenciais para se entenderem as contribuições dos factores ambientais que actuam
como barreiras ou facilitadores da participação plena das crianças com deficiência. Por isso, dados fiáveis são
fundamentais para se ganhar a confiança dos decisores e comunidade, ao se defenderem políticas e
programações antidiscriminação e promover a inclusão da deficiência nas agendas políticas nacionais e
internacionais. Tendo estatísticas comparáveis, pode-se também destacar as desigualdades internacionais e intra
-nacionais entre diferentes populações de crianças com deficiência, por exemplo,

7

Webinar 4 – Brochura Técnica Auxiliar
por etnia, sexo, idade, região ou tipo de deficiência.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência incentiva os Estados a
recolherem informação adequada, incluindo dados estatísticos e de investigação, que lhes permita formular e
implementar políticas para aplicar a Convenção (Artigo 31).
A importância de melhorar as estatísticas sobre as crianças com deficiência foi igualmente sublinhada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas de 2011, secção especial sobre ‘Estado da Convenção sobre os Direitos
da Criança’.
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Ao se estimar a prevalência da deficiência de uma dada população, o quadro conceptual usado para a recolha
dos dados tem um impacto significativo nos resultados. A definição de ‘deficiência’ evoluiu ao longo do tempo. O
modelo clínico de deficiência, que identifica as crianças com base no diagnóstico e se concentra na incapacidade
ou doença (p.e., paralisia cerebral, cegueira, surdez, espinha bífida, etc.) foi substituído pela definição
biopsicossocial que inclui a capacidade funcional da criança em vários domínios. Diagnósticos médicos e
estimativas da prevalência que dão enfoque à incapacidade e à doença podem ser úteis para a planificação
médica e intervenções de reabilitação, mas podem sub-identificar/estimar as crianças com deficiência, que, de
acordo com o modelo biopsicossocial de deficiência, inclui crianças com dificuldades de funcionalidade que
realizam actividades básicas da vida (independentemente da causa). Segundo a CDPD, “as pessoas com
deficiência são as que têm incapacidade física, mental e intelectual ou sensorial de longo prazo que em interacção
com várias barreiras de atitudes e ambientais pode impedir a sua participação plena e efectiva na sociedade em
igualdade de condições que os outros” (Artigo 1). A adopção da CDPD e do modelo biossocial da deficiência
provocaram mudança na concepção da deficiência o que, por sua vez, gerou exigências novas e desafiadoras em
termos de dados. Isso inclui a necessidade da recolha de informação tanto de factores pessoais e ambientais
como da sua interacção, além de informação sobre a incapacidade. A maior parte dos esforços empreendidos na
recolha de dados sobre a deficiência têm-se centrado na identificação da incapacidade e das condições a nível
individual, enquanto se presta muito menos atenção à compreensão das barreiras criadas pela sociedade que
podem impedir que as crianças com deficiência usufruam dos seus direitos fundamentais.
Conforme discutido na Brochura 2 da presente série, Definição e Classificação da Deficiência, a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF) apresenta um quadro teórico abrangente para
classificar a funcionalidade humana relacionada com a saúde e considera a natureza multidimensional e
interactiva da deficiência . Apesar de a CIF não apresentar instruções, perguntas ou detalhes técnicos específicos
sobre a medição da deficiência, apresenta categorizações úteis que podem ser usadas para orientar a elaboração
de medidas abrangentes da deficiência, porque captam a natureza complexa e interaccional das experiências de
vida das crianças com deficiência e suas famílias. Do ponto de vista estatístico, a recolha de dados sobre a
incapacidade apenas indica baixa prevalência da deficiência na população e não apresenta o quadro completo da
experiência viva da deficiência, nem individual, nem da população. Por exemplo, a cegueira e a surdez identificam
uma pequena subpopulação de crianças com incapacidade grave, mas não apresentam explicações abrangentes
sobre como essas condições afectam as suas vidas. Por outras palavras, saber que a criança tem deficiência
visual, auditiva ou tem incapacidade cognitiva ou de mobilidade não esclarece como essas incapacidades
afectam a participação da criança na sua comunidade.
5

Em vez de perguntar apenas sobre a incapacidade, as
avaliações da deficiência consistentes com a CIF
perguntam sobre as limitações de actividade e as
diferenças na funcionalidade em diferentes níveis.
Adicionar a medição dos factores ambientais, tanto
facilitadores como barreiras, torna a recolha de dados mais
complexa e completa. A CIF apresenta também uma
linguagem comum para classificar a funcionalidade,
permitindo a comparação dos dados da deficiência dentro
de e entre países . Além disso, usar a CIF como quadro de
medição dá a medida em que a deficiência é uma função
da pessoa claramente distinta da medida do impacto
ambiental. Pode, então, ser determinado se melhorar a
participação da criança é uma questão de investir em
mudanças nos níveis de capacidade da criança através de
intervenções de reabilitação e/ou de investimento nos
acessos, na adaptação e noutras mudanças ambientais.
6
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“Sem informação sobre o ambiente em que a criança vive, nada pode ser afirmado sobre as actividades da
criança, se tem família ou se frequenta a escola. Esta pinta o quadro completo da deficiência sem a qual não
teremos ideia sobre que recursos ou serviços a criança pode necessitar” .
7

Notas
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Existe um grande número de métodos de recolha de dados disponível, para a recolha de informação sobre a
deficiência, incluindo:
• Censos.
• Inquéritos.
• Registos administrativos.
• Avaliações clínicas.
• Estudos qualitativos.

O método de recolha de dados seleccionado é determinado, até certo ponto, pelo contexto do país onde o estudo
será realizado. No que diz respeito às crianças especificamente, os países de alto rendimento podem
frequentemente identificar as crianças com deficiência através de infraestruturas, tais como ambientes
educativos e médicos ou registos nacionais. No entanto, em vários países de baixo e médio rendimento, as
crianças com deficiência não podem ser identificadas adequadamente quando falta educação ou outros serviços
formais. Neste caso, têm sido usados outros métodos de enumeração, tais como censos e inquéritos aos
agregados familiares orientados para estimar a prevalência da deficiência.
Cada método descrito apresenta informação diferente para responder às perguntas sobre a deficiência da
criança. Por exemplo, os inquéritos aos agregados familiares que perguntam sobre da participação das crianças
na escola são diferentes dos registos administrativos que contêm dados das matrículas escolares, porque
participar na escola não é necessariamente o mesmo que estar matriculado. Portanto, cada um destes métodos
pode ser usado para medir diferentes aspectos da deficiência da criança, cada um com o seu mérito e as suas
limitações. Se se usar mais de um método, de forma coordenada, então as vantagens de cada método serão
preservadas e as limitações evitadas.

O censo da população representa a enumeração completa de toda a população, porque é uma actividade de
âmbito nacional com cada pessoa enumerada e as suas características registadas separadamente. Na maior
parte dos sistemas estatísticos nacionais, os censos da população são as principais fontes de estatísticas sobre a
população e suas características. As características podem incluir idade, sexo, estrutura do agregado familiar,
migração, riqueza, língua, religião, educação, emprego, ocupação e deficiência. Embora este vasto conjunto de
temas possa ser incluído no censo, a maior parte dos temas pode ser coberta apenas brevemente, por causa das
limitações de orçamento, pessoal e tempo. Os censos populacionais são, portanto, operações estatísticas de
grande escala que exigem recursos consideráveis, organização e preparação, e normalmente realizam-se a cada
10 anos, a nível nacional.

Os inquéritos são concebidos para serem administrados numa amostra seleccionada por outra ferramenta
(frequentemente o censo) e concentram-se na resposta a perguntas específicas sobre a população. Os inquéritos
de base populacional não se destinam a enumerar cada agregado familiar ou pessoa a nível nacional, mas são
concebidos para serem representativos do total da população em estudo. Os inquéritos de base populacional
abrangem vários temas, frequentemente especializados, tais como saúde, bem-estar, mão-de-obra, agricultura e
outras questões socioeconómicas. Durante os inquéritos de base populacional, os assessores investigam e
registam factos, observações e experiências a partir da amostra. Quando comparados com outros métodos de
identificação de crianças com deficiência, os inquéritos de base populacional que tratam especificamente da
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questão da criança com deficiência, ou que incluem medidas destinadas especificamente a avaliar a deficiência
em crianças, têm produzido dados mais fiáveis, que podem ser comparados internacionalmente.

Os governos recolhem regularmente dados estatísticos para monitorizar e gerir políticas e programas. Escolas,
unidades sanitárias e outras instituições informam regularmente os dados sobre a deficiência da criança. Estes
dados são então usados para medir os resultados face aos objectivos e planos nacionais, e determinar as futuras
políticas de desenvolvimento, planos e mecanismos de gestão. A recolha de dados administrativos pode ter
várias formas, dependendo da natureza do serviço, do formato usado, do tipo de informação recolhida, do método
e da frequência da recolha . Exemplos: registos da população, sistemas de segurança social, centros da primeira
infância, programas de reabilitação, serviços de apoio e outros serviços especificamente concebidos para atender
as necessidades das crianças com deficiência.
8

A informação é geralmente recolhida por motivos relacionados com a gestão do programa, mas pode ser útil
para a recolha de dados sobre crianças com deficiência, porque frequentemente apresenta informação única que
não é recolhida no censo ou no inquérito. Por exemplo, o acesso aos serviços de reabilitação ao longo do tempo
pode ser acompanhado, ou os registos de frequência escolar podem ser usados para comparação das taxas de
frequência das crianças com e sem deficiência. Além disso, estes dados são frequentemente recolhidos
anualmente, o que disponibiliza uma fonte de dados ao longo do tempo sobre o número e as características dos
usuários dos serviços e o tipo, quantidade e custos dos serviços prestados.

As avaliações clínicas apresentam informação detalhada e abrangente sobre a funcionalidade das crianças nos
domínios e como resumo entre os domínios. Avaliação clínica pode ser usada para obter dados a nível do grupo
ou da população, semelhantes aos do censo , agregando grupos .
9
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As avaliações clínicas incluem normalmente o registo da história da criança e o exame físico. As perguntas feitas
são sobre casos durante a fase pré-natal, perinatal e pós-natal e a aquisição de marcos de desenvolvimento da
criança. Os registos da saúde são consultados frequentemente, se disponíveis, uma vez que podem ser uma fonte
valiosa de informação, porque contêm dados sobre a gestação, tipo de parto, condição no parto, índice de Apgar,
peso à nascença, etc. A observação da criança também presta informação valiosa para a avaliação, como os
relatos dos pais e de outros adultos, tais como professores da escola. O processo de recolha de informação é
relativamente longo e detalhado, incluindo testes frequentes do desenvolvimento através do trabalho de vários
profissionais e de reuniões de equipa com profissionais e pais. Os resultados da avaliação de diagnóstico são
então usados para identificar e assegurar serviços de intervenção adequados às crianças com atraso no
desenvolvimento.
Em locais onde há recursos disponíveis para realizar avaliações clínicas das crianças que têm limitações de
actividade, a avaliação pode ser melhorada para incluir e apresentar documentação dos resultados dos testes de
diagnóstico. Essa documentação pode ser extremamente útil para estudos epidemiológicos das causas da
deficiência, para planificar e monitorizar os efeitos das estratégias de prevenção, para orientar o tratamento e
aconselhar os pais e as crianças afectadas. Para as causas de incapacidade com tratamento associadas à
deficiência, tais como cataratas, são essenciais diagnósticos exactos e atempados porque servem a base para
tratamentos que podem eliminar as limitações de actividade e as restrições de participação associadas. Portanto,
embora as avaliações diagnóstico para determinar as causas subjacentes ou classificações médicas da
deficiência não sejam essenciais para o objectivo de se estimar a frequência da deficiência na população, essas
avaliações podem ser úteis ou mesmo essenciais para outros fins.

12

Webinar 4 – Brochura Técnica Auxiliar

Por vezes, os problemas ou as necessidades das crianças com deficiência não podem ser avaliados através de
informação expressa apenas em números, tais como percentagens, quantidades, frequência ou tamanho, aqui
referidos como dados quantitativos. Os métodos quantitativos, tais como censos e inquéritos, têm vantagens na
identificação de universalidades e nas generalizações estatísticas ou probabilísticas e para determinar a
correlação entre dois fenómenos mensuráveis. Mas não podem responder a perguntas tais como: ‘Porquê’? ou
‘Como?’ Também pode haver limitações no uso de métodos quantitativos para a recolha de dados sobre a
deficiência da criança. Por exemplo, as baixas taxas de prevalência de diferentes grupos de incapacidade podem
dificultar o tirar conclusões estatísticas sobre as diferenças entre os grupos, a heterogeneidade da incapacidade,
as limitações de actividade e as restrições de participação dificultam o controlo da variância . Para atenuar
algumas dessas limitações, pode ser necessário adicionar métodos qualitativos ao esforço de recolha de dados.
Os métodos qualitativos são vias de recolha de informação fiável que não podem ser expressos em números, tais
como motivos, opiniões e sentimentos pessoais, e podem incluir perguntas, tais como:
11 12

• Porquê é que as famílias das crianças com deficiência não tiram proveito dos programas educativos para os
quais são elegíveis?
• Quais são as percepções das crianças sem deficiência das crianças com deficiência que frequentam a escola?
• Quais são as crianças que usam dispositivos de mobilidade que usam esses dispositivos na sua escola?
Os métodos qualitativos são melhores para investigar o significado subjectivo da cultura, entender atitudes e
crenças, e desvendar as construções dinâmicas das tradições culturais e sociais. Isso faz com que os métodos
qualitativos sejam particularmente úteis para se entender a deficiência da criança no seu contexto e para incluir
as perspectivas das crianças . Um aluno do ensino secundário com deficiência visual citado no estudo de
Yamaoka, no Gana, dá um exemplo: “Quando os professores escrevem no quadro, perguntam-me se vejo. Eu vejo
o quadro, mas às vezes a caligrafia dos professores é má e às vezes escrevem com letra pequena. Mas quando
eu reclamo juntos dos professores, eles começam a escrever com letra grande” . Além disso, porque muitos
países têm falta de dados sobre a deficiência da criança, os métodos qualitativos podem ser adequados e eficazes
quando pouco ou nada se sabe sobre a situação, uma vez que as perguntas podem ser adaptadas ao contexto
local .
13
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A planificação, concepção e implementação cuidadosas são necessárias para recolher dados de alta qualidade, se
o objectivo for recolher dados para estimar a prevalência da deficiência num grupo de crianças ou identificar
barreiras e facilitadores da participação na escola das crianças com limitações de actividade. Embora cada
esforço de recolha de dados enfrente os seus desafios específicos, há várias questões comuns a considerar,
conforme se resume a seguir:
Planificação
•
•
•
•

Definir o âmbito e os objectivos.
Seleccionar indicadores.
Identificar conteúdos relevantes.
Investigar as implicações éticas.

Concepção
• Determinar métodos.
• Selecionar ferramentas.
• Conceber a amostra.

Implementação
• Realizar campanhas de
sensibilização pública.
• Realizar a recolha de dados.
• Constituir e formar a equipa de
recolha de dados.
• Estabelecer o plano de
referência.

Em todas as fases, envolver colaboradores locais, trabalhadores de campo, autoridades locais, agências
governamentais e OPDs/ONGs, membros da comunidade local, participantes e suas famílias melhorará o
sucesso do esforço na recolha de dados. O envolvimento prévio da comunidade com deficiência é também
imperativo, porque estão frequentemente mais informadas sobre as necessidades, prioridades e metas das
pessoas com deficiência. Informação sólida permite que os governos, OPDs/ONGs e comunidades prestem
serviços às crianças e suas famílias, incluindo programas educativos.
Os dados sobre a deficiência da criança podem ser usados mais eficazmente para avaliar a participação e a
igualdade de oportunidades para crianças com deficiência, se forem devidamente analisados, interpretados e
apresentados às partes interessadas. Para maximizar a utilidade dos dados, será importante identificar o públicoalvo e as suas necessidades, e considerá-lo ao apresentar os resultados.
Para transmitir a informação mais importante aos decisores políticos e planificadores do programa, as tabulações
devem apresentar as características das crianças com deficiência, em termos da sua experiência de deficiência,
bem como as suas características socioeconómicas e ambientais. O plano de análise abrangente dos dados da
criança com deficiência deve incluir tabulações cruzadas que comparam crianças com e sem deficiência nas
principais características sociais e económicos. Incluir as crianças sem deficiência proporciona uma população de
referência face à qual se pode avaliar a participação e igualdade de oportunidades das crianças com deficiência. A
análise dos dados pode ser tão simples como a conversão do número de crianças com deficiência em
percentagem do total da população, ou tão complexa como usar técnicas sofisticadas de modelagem matemática
para interpretar os dados.
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Embora vários países tenham recolhido dados sobre a deficiência como parte dos inquéritos gerais sobre a sua
população adulta, as crianças têm sido menos visíveis na agenda da recolha de dados. A bibliografia indica
claramente que os inquéritos aos agregados familiares e os censos que incluem perguntas gerais sobre as
pessoas com deficiência de todas as idades não identificam adequadamente as crianças com deficiência . A
investigação indica que as crianças podem ser negligenciadas pelos inquéritos sem perguntas específicas sobre
elas . As crianças de baixo estatuto socioeconómico e as raparigas, em geral, podem ser particularmente subenumeradas por este tipo de ferramenta de recolha de dados gerais. Os censos são particularmente propensos a
subestimação. A Divisão de Estatística das Nações Unidas destaca explicitamente em Principles and
Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 1, no que diz respeito à inclusão da deficiência
como tema, que: “O número limitado de perguntas incluído no censo não pode apresentar uma medida exacta do
número de pessoas com deficiência, especialmente das crianças...”.
18

19

20

Os inquéritos a agregados familiares orientados concebidos especificamente para abordar as questões da
deficiência da criança ou os que incluem medidas destinadas especificamente para crianças produziram os
melhores resultados . No entanto, mesmo estes tipos de estudos podem relatar declarações incorretas sobre a
deficiência, se o conjunto de perguntas for aplicado a crianças de todas as idades. É de consenso geral que captar
a deficiência de crianças menores de dois anos pode não ser viável através de inquéritos à população, tendo em
conta os processos de desenvolvimento complexos que ocorrem em tão tenra idade. Além disso, as crianças
estão em constante desenvolvimento e em transição, da primeira à segunda infância e desta à adolescência, e a
sua capacidade de realizar determinadas actividades básicas muda de uma fase da vida para outra. Em termos de
medição, isto implica a necessidade de perguntas específicas que reflictam as fases de desenvolvimento e as
capacidades de desenvolvimento das crianças de diferentes faixas etárias, o que complica ainda mais os esforços
de recolha de dados.
21

Um desafio de medição adicional deve-se ao facto de a recolha de dados sobre crianças com deficiência
depender da informação prestada pelo um inquirido substituto. Os inquéritos aos agregados familiares e os
censos são relatos individuais com perguntas que normalmente dirigidas aos pais ou a outros cuidadores. Embora
os pais/cuidadores identifiquem muito bem frequentemente quando os filhos têm dificuldade em realizar tarefas
específicas, as suas respostas apenas não são suficientes para estabelecer a prevalência da deficiência. Por
exemplo, o Inquérito ao Estado dos Micronutrientes no Tajiquistão realizado em 2008 fez a seguinte pergunta aos
inquiridos: “Há crianças menores de cinco anos neste agregado familiar com as seguintes deficiências: cegueira,
surdez, deficiência motora, deficiência mental?” Neste exemplo, assume-se que os pais/cuidadores estão em
condições de opinar adequadamente sobre o
que é deficiência e se o filho tem ou não deficiência.
Em vários países em desenvolvimento, a maioria das
crianças não teve a sua incapacidade previamente
rastreada e os pais podem não ser capazes de
detectar os sintomas de certos estados. Mesmo
quando as perguntas são concebidas para captar
dificuldades de funcionalidade, em vez do estado de
saúde, o conhecimento dos pais das normas e
padrões, expectativas sobre o desempenho das
crianças, atitudes em relação a direitos e opiniões
sobre o seu papel nas famílias e nas comunidades
pode afectar as estimativas de deficiência. Portanto,
são necessárias perguntas bem concebidas e testadas,
para reduzir a influência da percepção dos pais na
avaliação das capacidades das crianças e obter uma
representação fiável dos factores ambientais que
podem afectar a participação das crianças.
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As diferenças entre as metodologias usadas para recolher dados sobre a deficiência da criança têm contribuído
para grandes desafios na elaboração de estatísticas sobre a deficiência internacional fiáveis e comparáveis. As
taxas de prevalência da deficiência são extremamente sensíveis e afectadas pela forma como se define
deficiência. A definição de deficiência não tem sido consistente ao longo do tempo, em todos os locais e entre os
esforços de recolha de dados. A forma como a deficiência é definida tem impacto nos dados que são recolhidos,
incluindo quem é identificado como tendo deficiência . Praticamente todos os países a nível mundial recolheram
informação sobre a deficiência. A maior parte dos países tem vindo a realizar vários inquéritos sobre a deficiência
que recolhem dados há muito tempo (que remontam ao início dos anos 1800 em alguns casos) e, durante os
últimos 50 anos, a inclusão de perguntas sobre a deficiência em censos e inquéritos cresceu significativamente.
No entanto, a inconsistência na definição e na medição da deficiência resulta em informação que varia no tipo e
na qualidade, o que dificulta o entendimento do âmbito e da natureza da deficiência em crianças.
22

Conforme mencionado anteriormente, as perguntas dirigidas aos adultos são frequentemente inadequadas ou
não se aplicam às crianças (por exemplo, perguntas sobre cair, perda de memória, etc.), e muitos inquéritos usam
um único conjunto de perguntas para adultos e crianças para avaliar o estado de deficiência. A pergunta a seguir
foi usada para determinar a prevalência da deficiência em toda a população (incluindo crianças) no Censo da
População, Agregados Familiares e Habitação de 2011 de Montenegro: “A pessoa tem alguma deficiência que a
impeça de realizar as actividades diárias devido a doença prolongada, invalidez ou velhice?” Fazer referência
explícita à população idosa/inválida não é evidentemente relevante para avaliar as dificuldades de funcionalidade
das crianças e introduz um preconceito na mente do inquirido em termos do que deve ser considerado como
deficiência.
Fazer uma pergunta genérica ou filtro sobre se há alguém no agregado familiar com deficiência coloca também
desafios na elaboração de estatísticas fiáveis sobre a criança com deficiência. Por exemplo, no Censo da
População e Habitação da Serra Leoa de 2004, fez-se a seguinte pergunta ao chefe do agregado familiar sobre
cada membro do agregado familiar: “(Nome) tem deficiência?” A natureza vasta desta pergunta significa que a
interpretação do que constitui deficiência fica ao critério dos inquiridos. Sem surpresa, as taxas de prevalência da
deficiência relatadas foram anormalmente baixas: menor de 1% para menores de 25 anos e cerca de 2% para os
com idade igual ou superior a 25 anos. A pergunta usada no Censo de 2004 na Jordânia foi: “Algum membro do
agregado familiar tem algum handicap?” E os dados da prevalência correspondentes à deficiência foram de
cerca de 1% para crianças com idade entre 0-14 anos e para pessoas com idade igual ou superior a 15 anos.
Recentemente, vários países usam ferramentas de recolha de dados com base numa lista mais detalhada das
condições e um enfoque mais amplo sobre a funcionalidade. Os exemplos incluem o conjunto de perguntas
usado para determinar a prevalência da deficiência em toda a população (incluindo crianças) no Inquérito sobre a
Deficiência de 2009 realizado na República Unida da Tanzânia.
Como resultado desta variação na concepção das perguntas, as taxas de prevalência da deficiência na criança
com deficiência relatadas variam entre os países, de menor de 1% a cerca de 50%. Os países com relatos de
baixas taxas de prevalência da deficiência em crianças incluem, por exemplo, Afeganistão, Angola, Argentina,
Burkina Faso, Canadá, Camboja, Chade, China, Colômbia, Egipto, El Salvador, Grécia, Jordânia, Lesoto, Estado da
Palestina, Omã, Ruanda, África do Sul, Uzbequistão e Vietname. No outro extremo da escala, países com relatos
de altas taxas de prevalência da deficiência em crianças são a Arménia, Austrália, Belize, Butão, República Centro
Africana, Etiópia, Macedónia, Madagáscar, Maldivas, Nova Zelândia, Suriname e Iémen. O desenvolvimento
económico e social destes países apresenta um amplo espectro que varia de baixo a alto rendimento, com
diferenças acentuadas também nas culturas, padrões de doença, taxas de mortalidade e experiências de conflito
ou desastres naturais.
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A grande variação nas taxas de prevalência da deficiência verifica-se não só entre países, mas também dentro de
um mesmo país, quando vários inquéritos são realizados, usando diferentes questionários e concepções de
estudo. No Uganda, por exemplo, as taxas de prevalência da deficiência variaram entre 1 e 20% ao longo de um
período de 15 anos. Por exemplo, o censo de 1991 do Uganda informou que cerca de 1% da população tinha
algum tipo de deficiência, quando se perguntou: “Alguém do agregado familiar tem deficiência?”; enquanto que o
Inquérito Demográfico e de Saúde de 2006 verificou que a taxa de deficiência era de cerca de 20% nas pessoas
com idade igual ou superior a 5 anos, tendo usado um pequeno conjunto de seis perguntas elaborado pelo Grupo
de Washington das Nações Unidas da Estatística da Deficiência. O Censo da População e Habitação de 2002 do
Uganda e o Inquérito Nacional aos Agregados Familiares do Uganda de 2005/06 incluíram uma pergunta
semelhante para todos os membros do agregado familiar: “(Nome) tem alguma dificuldade de locomoção, visão,
audição, fala ou de aprendizagem, que já dura há seis meses ou mesmo mais?”; com base nisso, o censo de 2002
verificou que cerca de 4% da população relatava algum tipo de deficiência, enquanto que o inquérito de 2005/06
relatou a prevalência de algum tipo de deficiência em 7% da população.
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Embora os dados sobre a deficiência sejam inadequados e sejam muito necessários para a população em geral,
as crianças representam um grupo especial que merece particular atenção, mas que coloca desafios especiais à
medição. Grandes lacunas de informação permanecem no que é conhecido sobre a deficiência em crianças.
Estas incluem quantas crianças sofrem limitações e como o ambiente (incluindo factores físicos, sociais e de
atitude) afecta a participação das crianças nas suas comunidades. Há necessidade evidente de melhorar a
recolha, análise, divulgação e uso dos dados sobre a deficiência e de harmonizar as ferramentas de medição, a
fim de elaborar estimativas fiáveis, válidas, abrangentes e internacionalmente comparáveis. Além disso, há
necessidade de recolher essa informação ao longo do tempo, para apoiar a monitorização das políticas e
programas relacionados com a deficiência. Isto facilitaria a elaboração de respostas políticas e programáticas
adequadas, por parte dos governos e dos seus parceiros internacionais, que assegurarão o cumprimento dos
requisitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Convenção sobre os Direitos da
Criança.

Iniciativas de Medicação da Deficiência da Criança do UNICEF
Várias iniciativas estão actualmente a ser realizadas pelo UNICEF e seus parceiros, para atender à necessidade
de dados transversais nacionais comparáveis e fiáveis sobre as crianças com deficiência. Estas incluem a
concepção e teste dos novos questionários, bem como a elaboração de orientações para a recolha, análise e
divulgação dos dados.
Módulo sobre a Funcionalidade e Deficiência da Criança do WG/UNICEF
O UNICEF e o Grupo de Washington da Estatística da Deficiência (WG)23 das Nações Unidas elaboraram e
testaram um novo módulo de recolha de dados sobre a funcionalidade e deficiência da criança para uso em
inquéritos aos agregados familiares e censos.
Em linha com o modelo biopsicossocial da deficiência, o módulo dá enfoque à presença e extensão das
dificuldades de funcionalidade e não à função, estrutura ou estado do corpo, i.e., as causas dessas dificuldades.
Estas dificuldades de funcionalidade podem colocar as crianças em risco de ter participação limitada num
ambiente não adaptado.
O módulo abrange as áreas fundamentais da funcionalidade de duas faixas etárias: de 2 a 4 anos e 5 a 17
anos de idade. As áreas comuns a ambas faixas etárias são: visão, audição, locomoção, comunicação,
cognição/aprendizagem e comportamento. Incluído especificamente para o grupo etário mais novo são a boa
funcionalidade motora e os jogos, enquanto as áreas do grupo mais velho incluem cuidados pessoais,
emoções, atenção, lidar com a mudança e relações pessoais.
Desde 2011, que o módulo foi apresentado, discutido e revisto em várias consultas com especialistas,
envolvendo representantes de Organizações de Pessoas com Deficiência, instituições de ensino, organizações
internacionais e institutos nacionais de estatística. O módulo passou por extensos testes cognitivos, para
determinar a qualidade das perguntas feitas e verificar o entendimento cultural dos inquiridos. O módulo foi
testado na Índia, EUA, Belize, Omã e Montenegro. Os testes de campo foram realizados nos Camarões, Índia,
Itália, Haiti e Samoa e está planificado realizar em mais um país, no início de 2015. O UNICEF e o WG estão
também a trabalhar na elaboração do manual para apoiar a implementação do módulo. Prevê-se que o
módulo e o manual estejam prontos para a recolha de dados reais e sejam usados pelos países no fim de
2015.
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Módulo da Educação Inclusiva do WG/UNICEF
O UNICEF e o WG estão a elaborar um novo módulo de inquérito para medir o ambiente escolar e a
participação das crianças na educação. O módulo mede as barreiras e os facilitadores da educação das
crianças com e sem deficiência. Este módulo complementa o módulo sobre a funcionalidade e deficiência da
criança. Em conjunto, apresentarão uma medição abrangente da deficiência, avaliando as dificuldades de
funcionalidade, bem como as interacções das crianças no seu ambiente. O módulo abrangerá: atitudes,
acessos, frequência da escola e acessibilidade.
O objectivo deste conjunto de perguntas é apresentar informação que possa informar as políticas, para
disponibilizar o levantamento estatístico das influências ambientais sobre a participação na escola e identificar
as áreas com os principais nós de estrangulamento que podem ser seguidas a partir daí. O conjunto de
perguntas pode ser adicionado a outro inquérito. As perguntas dão enfoque à educação através de um
mecanismo e factores ambientais formais que influenciam a participação na educação. As perguntas foram
concebidas para captar a interacção entre o participante e o ambiente, porque para entender os problemas que
os alunos com deficiência encontram na escola, é necessário investigar a interacção do aluno e os factores
ambientais envolvidos na participação. Uma vez concluído, o módulo será submetido a testes cognitivos e de
campo. Prevê-se que esteja pronto para a recolha e uso efectivo dos dados pelos países no fim de 2016.
Orientações sobre a Medição da Deficiência da Criança
Este documento apresenta orientações para os que consideram recolher dados sobre crianças com deficiência.
As orientações discutem questões de concepção e teóricas relacionadas com a medição da deficiência em
crianças, e analisam métodos e ferramentas que tenham sido previamente usados para a recolha de dados
nesta área. Apresentam-se considerações sobre concepção, planificação e implementação de esforços de
recolha de dados sobre a deficiência da criança. As orientações estão actualmente a ser elaboradas com
contribuições de vários especialistas internacionais. Prevê-se que estejam concluídas no início de 2016.
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Deficiência: O Artigo 1 da CDPD descreve as pessoas com deficiência como “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”.
Educação Inclusiva é ‘um processo de abordagem e de resposta às diferentes necessidades de todos os alunos,
através do aumento da participação na aprendizagem, na cultura e nas comunidades, e da redução da exclusão
na e da educação. Envolve mudanças e alterações nos conteúdos, abordagens, estruturas e estratégias, com a
visão comum que abrange todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção que é responsabilidade do
Estado educar todas as crianças’ (ver Brochura 1).
Ambiente Inclusivo é o local (escola, instituto, centro de aprendizagem da comunidade, etc.) onde todos os alunos
podem aprender e participar em conjunto de forma significativa.
Modelo Clínico de Deficiência explica a deficiência como problema de saúde ou estado clínico da pessoa que
pode ser tratado com assistência médica. Portanto, a deficiência é o resultado do estado clínico. A pessoa com
deficiência é considerada como estando a precisar de cura, e é responsabilidade do profissional de saúde aliviar a
sua dor e sofrimento. (O UNICEF desafia este modelo onde quer que ele se encontre, a fim de apoiar a introdução
sistemática do modelo social da deficiência, ver Brochura 1).
Resultados são efeitos intencionais e previstos pelo sistema de educação.
Pedagogia é normalmente usada na educação para se referir ao acto de ensinar, juntamente com o seu
respectivo discurso. É preciso saber e as capacidades necessárias para orientar.
Modelo Social de Deficiência explica a deficiência como resultado das interacções entre a pessoa com
incapacidade de saúde física, intelectual, sensorial ou mental específica e o ambiente social e cultural circundante.
A deficiência é, portanto, entendida como construção sociopolítica através da qual as barreiras das atitudes,
ambientais e institucionais que existem inerentemente no seio da sociedade excluem sistematicamente e
discriminam as pessoas com deficiência. É apenas com a remoção das barreiras que a deficiência pode ser
reduzida. (Este é o modelo que o UNICEF defende, ver Brochura 1).
Grupo de Washington 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 ao seu grupo o nome da primeira cidade onde se
reuniu, daí o nome Grupo de Washington. O seu sítio na Internet é: http://www.cdc.gov/nchs/
washington_group.htm.
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O WG elaborou também uma pergunta alargada sobre a funcionalidade para ser usada como componente dos
inquéritos à população, como complemento para inquéritos ou como núcleo do inquérito sobre a deficiência para uso em
inquéritos que se desenvolvem a partir do pequeno conjunto.
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