
TOMADA DE POSIÇÃO DO FÓRUM DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FEEI) 

SOBRE A UTILIZAÇÃO DA CIF 

COMO PARADIGMA NA AVALIAÇÃO DE ALUNOS COM NEE. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou e publicou uma 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

editada em Portugal, em 2003, pela Direcção Geral de Saúde.  

O Ministério da Educação, no âmbito do processo de reorganização da 

Educação Especial que empreendeu no ano lectivo de 2006/2007, adoptou 

como referencial teórico a CIF (edição de 2001) com o intuito de delimitar 

claramente quais os alunos com deficiência que podem usufruírem dos 

serviços de “Educação Especial” entretanto criados.  

O Fórum de Estudos de Educação Inclusiva (FEEI) tem recebido 

numerosos pedidos de esclarecimento sobre a aplicabilidade da CIF ao 

domínio da Educação Especial e, assim, elaborou o presente parecer que 

agora coloca à discussão pública. O FEEI, como tem sido sua prática, pretende 

suscitar e facilitar o debate em prol de todos os participantes nos actos 

educativos informando, deste modo, uma tomada de posição adequada.  

Esta utilização da CIF como referencial teórico para a Educação Especial 

merece--nos os seguintes comentários: 

a) Desde a publicação do Relatório Warnock (1978) é consensualmente 

aceite que existe uma diferença de natureza entre “Deficiência” e “Necessidade 

Educativa Especial” (NEE). As NEE manifestam-se, como o seu nome indica, 

no âmbito educativo e sabe-se que quem tem uma condição de Deficiência 

pode não ter NEE e vice-versa, ou seja, as NEE não ocorrem só em pessoas 

com condições de deficiência. 

b) Usar uma classificação de Funcionalidade oriunda da Saúde (“A CIF é 

uma classificação da funcionalidade e da incapacidade do Homem que (...) 

agrupa de maneira sistemática os domínios da Saúde e os domínios 

relacionados com a Saúde” p. 22), para efeitos educacionais pode tornar-se 

muito problemático. A adaptação da CIF para crianças e jovens proposta por 

Simeonsson et aL, em 2003, (ICF-CY) não é ainda do domínio público e não 

pode, portanto, ser usada pelos técnicos. A versão da CIF proposta pelo 

Ministério da Educação é, portanto, a que foi concebida para adultos. Mas 

segundo as palavras do próprio autor acima citado “a natureza e a forma de 



funcionamento da criança é diferente do adulto” e por isso a própria OMS- 

achou necessária a elaboração de uma adaptação para as idades mais jovens. 

Recentemente foi publicado, num livro de referência (Handbook of Special 

Education, Sage, 2007), uma contribuição sobre “Categories of Special 

Educational Needs” onde se levanta a possibilidade da adaptação da ICF-CY 

para propósitos educacionais. A conclusão do autor é que, mesmo adaptada “a 

utilidade da ICF-CY para planeamento do atendimento às NEE e a tomada de 

decisões é muito limitada”.  

c) A forma como o Ministério da Educação sugere aplicação da CIF é 

mesmo 

contrária às recomendações da própria CIF. Assim, “A CIF nunca deve ser 

utilizada para rotular as pessoas ou identificá-las apenas em termos de uma ou 

mais categorias de incapacidade” (p. 200).  

Acresce ainda que a classificação deve ser feita “sempre com o pleno 

conhecimento, cooperação e consentimento das pessoas (...)“. Pode-se ainda 

perguntar que meios humanos (terapeutas, médicos e outros especialistas) irão 

ser dados às escolas para que a aplicação seja feita conforme a forma como é 

prescrita isto é, fruto de um trabalho interdisciplinar.  

d) Na ficha de dados enviada às escolas lê-se que a “adopção da CIF é 

um paradigma na articulação das políticas promotoras de Inclusão”. Trata-se 

de uma afirmação paradoxal, dado que toda a literatura disponível e 

actualizada sobre Educação Inclusiva aponta para que as diferenças, entre 

alunos, não devem ser sublinhadas e realçadas nomeadamente através de 

classificações deste tipo. Separar em termos de apoio educacional alunos com 

deficiência e sem deficiência é um anacronismo conceptual que afasta a 

organização escolar da perspectiva inclusiva. A Educação Inclusiva visa o 

conjunto da situação educativa centrada no currículo e identificando barreiras 

diversas que se podem opor ao acesso e à participação das crianças e jovens 

no processo educativo. Uma aplicação da CIF como está a ser sugerida pelo 

Ministério da Educação leva a desviar a atenção dos problemas do ensino e da 

necessidade de se tomarem as medidas necessárias para melhorar a 

aprendizagem de todos os alunos - medidas relativas às práticas de escola e 

de sala de aula, aos materiais educativos, à cooperação entre alunos, à 

colaboração entre professores, à participação dos pais e à inserção na 

comunidades. 



e) Muitos países têm procurado avançar modelos de organização de 

recursos humanos e materiais para apoiar, não só alunos com deficiência mas 

também alunos categorizados como apresentando NEE. Entre estes países 

destacam-se o Canadá, o Reino Unido e a Dinamarca. Outros países usam 

categorias de deficiência conjuntamente com outros critérios de índole 

educacional como, por exemplo, a Espanha, a Grécia e a Nova Zelândia. 

Assim, é possível encontrar, ao nível da Educação, respostas que permitem 

levar em conta os perfis educacionais dos alunos para organizar as respostas 

que eles precisam sem uma ênfase exclusiva e, por isso, inadequada e não 

sustentada cientificamente, na sua saúde ou deficiência. 

Em síntese, esta proposta de adopção da CIF como critério de avaliação 

das NEE parece-nos um equívoco. Esta tentativa de criar uma nítida separação 

entre os alunos com e sem condição de deficiência em contextos educacionais 

afigura-se-nos como uma decisão cientificamente errada e que não promove a 

Educação lnclusiva como é entendida pelas comunidades que a praticam e 

investigam. 

As possibilidades de corrigir o caminho agora encetado encontram-se 

muito mitigadas dada a inexistência de diálogo promovido e aceite pelo 

Ministério de Educação. Não conhecemos as bases teóricas ou os 

especialistas que sancionaram estas opções. Infelizmente, ainda, será muito 

difícil apurar, em toda a sua extensão, as consequências destas políticas pois 

não existe avaliação externa e independente deste processo. A existência de 

um “Observatório” criado na dependência do Ministério, não assegura a 

monitorização independente desta importante alteração 

Torna-se urgente retomar um debate sério, cientificamente credível e 

empiricamente sustentado, que permita encontrar modelos adequados para a 

avaliação e intervenção junto de todos alunos que apresentem dificuldades no 

meio escolar. 

É este o debate que este documento pretende desencadear e incentivar.  

 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 2007 

 

 

 

 



 

Esta tomada de posição é subscrita por docentes da área de Educação 

Especial/Educação Inclusiva das seguintes Instituições de Ensino Superior: 

 

Escola Superior de Educação de Castelo Branco 

Escola Superior de Educação de Lisboa 

Escola Superior de Educação Paula Frassinetti 

Escola Superior de Educação do Porto 

Escola Superior de Educação de Setúbal 

Escola Superior de Educação de Santarém 

Faculdade de Ciências (Departamento de Educação) - Universidade de  

Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Lisboa 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto 

Instituto de Estudos da Criança — Universidade do Minho Instituto Piaget de 

Almada  

Instituto Piaget de Vila Nova de Gaia 

Instituto Superior de Psicologia Aplicada 

Universidade Aberta 

Universidade Lusófona 

Universidade Portucalense 

 

Poderá enviar-nos o seu contributo ou reflexão para:  
 

 

Fórum de Estudos de Educação Inclusiva  

Faculdade de Motricidade Humana  

Departamento de Educação Especial e Reabilitação 

Estrada da Costa - Quinta da Graça  

1499-688 Cruz Quebrada  

E-mail: feei@fmh.utl. 


