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Propostas de alteração 

Documento elaborado por Patrícia Raquel da Silva Fernandes, Ph.D. 1 

 

Decorridos 8 anos desde a publicação do referido diploma, e com base 

no Despacho n.º 7617/2016 olhando para “o paradigma da escola inclusiva” 

vemos que têm ocorrido sucessivas reformas educativas.  

No entanto, através de uma visão e leitura mais atenta do referido 

diploma, e lembrando as críticas feitas no mesmo ano, de 2008, no 

educare.pt, através da voz de (Luís de Miranda Correia2), o Decreto-Lei 

n.º 3/2008 apresenta, ainda hoje, aspetos negativos, considerados graves, o 

que nos leva a pensar na “Declaração de Salamanca”, que já em 1994, 

“invocava a necessidade dos Estados criarem condições para que todos os 

alunos, independentemente da funcionalidade que apresentem, possam 

aprender juntos, partilhando os mesmos contextos educativos, embora 

garantindo apoios específicos e adequados às crianças com necessidades 

educativas especiais (NEE) ” (Despacho n.º 7617/2016), e se realmente o 

objetivo do diploma, hoje, em discussão, promove efetivas e significativas 

aprendizagens nas escolas regulares para todos os alunos com NEE.  

Passemos então aquelas que, em 2008, foram as críticas dos aspetos 

negativos de Correia: 

 “O DL n.º 3/2008 excluiu a maioria dos alunos com NEE 

permanentes (ler o artigo 4.º, ponto 1 e 4), deixando de fora mais 

de 90% desses alunos, (e.g. NEE permanentes = dificuldades de 

aprendizagem específicas, destacamos dislexias, disgrafias, 

discalculias, dispraxias, dificuldades de aprendizagem não-

verbais, (…), deixando de fora, também, alunos com problemas 

intelectuais (deficiência mental), perturbações emocionais e do 

comportamento graves, com problemas específicos de 
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linguagem e com desordem por défice de 

atenção/hiperatividade.”  

 

 “O DL n.º3/2008 obriga, ainda, ao uso da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(vulgarmente conhecida de CIF), por forma a determinar a 

elegibilidade e consequente elaboração do Programa Educativo 

Individual (PEI) das crianças com possíveis NEE (ler o artigo 

6.º, ponto 3). Importa perceber, aqui, que usa a classificação 

para adultos, uma vez que não se refere à CIF-CJ (traduzimos o 

significado do CJ crianças e jovens).” 

 

 

 “Correia (2008) consultou um especialista o “Dr. Don Lollar, 

investigador/cientista do Centro para o Controlo e Prevenção de 

Doenças), envolvido no estudo da CIF, depois de lhe ter referido 

que a CIF-CJ era apenas e só um sistema de classificação (uma 

checklist) e, assim sendo, ter-se-ia de alimentar forçosamente 

dos resultados das avaliações feitas pelos elementos de uma 

equipa interdisciplinar, dizendo, "I agree with you that the ICF-

CY should `feed itself on the various evaluations made by the 

interdisciplinary team considering a student with significant 

special needs"3. Assim sendo, mesmo argumentando-se que a 

CIF poder-se-á constituir como um instrumento aglutinador de 

determinada informação, arrumando-a em códigos, e 

proporcionar uma linguagem comum (preferiria uma linguagem 

universal, porque, dada a interdisciplinaridade de todo o 

processo, comum não será), como é dito por muita gente, em 

matéria de educação, o seu uso é totalmente desnecessário, uma 

vez que o objetivo não é comparar as capacidades e 

necessidades dos alunos com NEE permanentes, mas responder 

individualmente às necessidades de cada um deles (cada caso é 

um caso) através da elaboração de um programa educativo 

individualizado (PEI). Mais, a CIF, para além de ainda 

necessitar de muito trabalho para que possa ser considerada 

como um instrumento de algum merecimento (como diz o Dr. 

Lollar, "The ICF-CY is in edition 1. Yes, there is much work to 

be done - long past when I am professionally departed"4, 

adiantou, ainda, num outro e-mail que enviou, "I am clear that 

                                                           
3 Concordo consigo que a CIF-CJ deve “alimentar-se das várias avaliações efetuadas pelas equipas 

interdisciplinares no que respeita aos alunos com NEE significativas”.  
4 “A CIF-CJ está na sua primeira edição. Sim, ainda há muito trabalho para ser feito – muito para além da 

minha reforma”.  
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the ICF-CY will not come to international acceptance, much 

less use, during my professional lifetime."5, contém também um 

conjunto de imprecisões que é preciso esclarecer, tal como a 

aparente confusão entre "atividades" e "participação", a 

subjetividade na graduação dos itens (tipo escala de Likert), o 

excesso de tempo que é necessário para preencher a checklist e, 

como já referido, a falta de investigação fidedigna. Por tudo 

isto, se se pretender usar a CIF, então que se use na investigação, 

mas nunca na educação.” 

 

 “Este instrumento carece, ainda, de muita investigação por 

forma a avaliar a sua utilidade, não devendo o mesmo sobrepor-

se aos instrumentos até então já utilizados. Estas questões tem 

levado às mais variadas interpretações, que nada condizem com 

os direitos dos alunos com NEE e das suas famílias.” 

 

  Passemos então aquelas que, em 2008, foram as críticas a um 

conjunto de questões contraproducentes secundárias de Correia: 

 Incongruência (ler artigo 6.º, ponto 5, onde escreveram “a 

aprovação do programa educativo individual” é da 

responsabilidade do “presidente do conselho executivo”) ao 

passo que (ler artigo 10.º, ponto 1 e 2, onde refere que essa 

competência é da responsabilidade do “conselho pedagógico”), 

afinal em que ficamos? 

 

 (ler o preceituado no artigo 1.º, ponto 2, onde escreveram “A 

educação especial tem por objetivos… a transição da escola 

para o emprego das crianças…com necessidades educativas 

especiais…” (referem-se a trabalho infantil?). De salientar, que 

uma lei nacional não pode ser alvo deste tipo de “desleixos”.  

 

 

  “ (Ver Preâmbulo, parágrafo primeiro e aquele que diz que 

“Todos os alunos têm necessidades educativas…”, sendo 

sintática e semanticamente confuso, sendo mais uma vez 

retórico.” 

 “O diploma remete para a responsabilidade da coordenação do 

PEI para os docentes do ensino regular ou diretores de turma. 

Há que ter em conta, na maioria das vezes, a falta de preparação, 

                                                           
5 “Tenho a certeza de que a CIF-CJ não encontrará aceitação internacional, muito menos quanto ao seu uso, 

durante a minha vida profissional”. 



4 
 

espécie de “armadilha / qualidade versus igualdade”, sentindo 

muitas das vezes a própria pressão do sistema para com a 

melhoria dos seus alunos ditos sem NEE, mas, ao mesmo tempo 

ter de dar respostas às necessidades dos alunos, cujas 

aprendizagens atípicas, ora exigem competências que não têm e 

que, na maior parte dos casos, não lhes é proporcionado o 

acesso a serviços especializados de forma adequada, o que 

implica uma diminuição do sucesso escolar dos dois grupos de 

alunos. A título de e.g. (a coordenação do PEI – mais logística 

do que pedagógica ou científica, deveria ficar a cargo do 

docente de educação especial) com base no que transmite a 

literatura.” 

 “O Diploma não operacionaliza conceitos (de inclusão, de 

educação especial, necessidade educativas especiais, …).” 

 

Passemos então aquelas que, em 2008, foram as críticas dos aspetos 

positivos de Correia: 

 “Já consignado no Decreto-Lei n.º 319/1991, de 23 de agosto, o 

facto da obrigatoriedade da elaboração do PEI para alunos com 

NEE permanentes”.  

 “A promoção da transição dos alunos com NEE permanentes 

para a vida pós-escolar.” 

 “A confidencialidade de todo o processo de atendimento a 

alunos com NEE permanentes.” 

 “A criação de departamentos de educação especial nos 

agrupamentos (a inserção da área de educação especial nos 

departamentos de expressões é um absurdo!).” 

 

Por fim, e não menos importante, importa “falar da falta de 

reconhecimento e validação das competências e importância do 

licenciado em Ciências da Educação para a Educação em geral, e na 

Educação Especial em específico” (Lima & Bento, 2009, p. 4).  

Citando as mesmas (Lima & Bento, 2009) “não comtemplar como 

elegíveis para concurso de colocação de vagas em Educação Especial os 

Licenciados em Ciências da Educação, com especialidade em Educação 

Especial, é um ato de perfeita ignorância” (p. 4). “Sendo que, apenas os 

professores com pelo menos seis anos de docência e um curso de 

especialização em educação especial (muitas vezes em 6 meses) é que são 

elegíveis para concurso.” (p. 4)  
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Deixo a questão: “como poderemos impor e demonstrar a 

importância da nossa especificidade quando as entidades reguladoras e, 

supostamente entendidas em Educação, não o fazem e não 

proporcionam a oportunidade de isso ser demonstrado?” (p. 4)  

 

 

Sem mais assunto de momento, 

Melhores cumprimentos, 

Patrícia Raquel da Silva Fernandes, Ph.D. 

 

 

Nota: documento elaborado à luz de críticas feitas em 2008/2009, quer 

no educare.pt, quer no âmbito do X Congresso da Sociedade Portuguesa de 

Ciências da Educação. 

 

  

 

  

 


