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É necessário monitorizar a EI para que ocorra 
evolução no sistema educativo. A monitorização 
da EI torna necessário desenvolver indicadores 
de resultados observáveis e mensuráveis. Para 
abordar esta necessidade, desenvolvemos o IQV-
-EI. O uso da informação recolhida através da EI é 
relevante para fornecer progressos baseados em 
evidências, considerando os três níveis de sistema 
em que o processo da EI funciona:

a. Nível Micro: para fazer com que as práticas 
evoluam e se relacionem através dos resulta-
dos obtidos da avaliação dos alunos na imple-
mentação da EI.

b. Nível Meso: para melhorar a cultura escolar, 
os estilos de liderança, a tomada de decisões 
organizacionais e a alocação de recursos asso-
ciados aos resultados da EI da escola.

c. Nível Macro: para fornecer informações aos 
decisores políticos com base nos resultados 
dos alunos e nas realizações escolares para os 
ajudar a redefinir os objetivos específicos das 
políticas ligadas à EI.

A educação inclusiva (EI) de alunos com necessi-
dades educativas especiais (NEE) ou deficiência 
inteletual e desenvolvimental (DID) têm sido um 
foco de interesse nos últimos 25 anos. Olhando 
em retrospectiva, os avanços na EI têm sido rele-
vantes, com a assinatura de documentos legais e 
não legais, sendo o mais relevante a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (UNCRPD, Nações Unidas, 2006). 
O artigo número 24 realça o direito à EI de estu-
dantes com deficiência, destacando que os Esta-
dos-membro devem garantir um sistema inclusivo 
a todos os níveis e a promoção da aprendizagem 
ao longo da vida (Nações Unidas, 2006, p. 16).

Por outras palavras, o que a UNCRPD refere é que 
a EI não se deve focar apenas em aprendizagens 
curriculares (por exemplo, numeracia ou alfabe-

tização), mas deve ser holística e promover o de-
senvolvimento total de pessoas com deficiência e 
a sua participação total na sociedade, com uma 
adaptação natural à mesma (Amor, Verdugo, Cal-
vo, Navas, & Aguayo, 2018).

	■ Embora tenha havido esforços para avançar 
para uma EI, ainda há um longo caminho a per-
correr

	■ Discursos generalistas não permitem avançar 
desta forma

	■ Os diferentes relatórios destacaram a necessi-
dade de monitorizar a EI, a fim de ultrapassar 
as dificuldades na implementação de uma EI, 
que os diferentes países enfrentam

A monitorização deve seguir uma série de etapas 
ordenadas logicamente, para que as conclusões 
de cada etapa constituam o ponto de partida do 
seguinte. Uma proposta para avançar na monito-
rização da EI poderia ser:

a. Definição de EI: o que conseguir através de 
uma EI e que abordagens seguir?

b. Criar uma estrutura para operacionalizar a EI 
(introdução, metodologia, resultados), que 
ocorre em diferentes níveis (p.e. a nível micro, 
meso e macro)

c. Ter por base fundamentação teórica, que 
acompanhe e comprove o desenvolvimento 
dos indicadores (dos resultados)

d. Desenvolvimento de indicadores de resulta-
dos que permitam relacionar os objetivos da EI 
com o processo implementado e os elementos 
introdutórios em relação aos diferentes níveis 
do sistema.

e. Usando as informações recolhidas através de 
indicadores de resultados para informar as 
mudanças e tomada de decisão sobre os ele-
mentos da metodologia e da introdução em 
diferentes níveis do sistema.
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Metas para alcançar a implementação da EI: a) o 
acesso dos alunos com DID para os objetivos da 
educação, b) a sua participação efetiva (ou seja, 
não só com os adultos, mas também com os pares 
da mesma idade, sem dificuldades), e c) concre-
tização (ou seja, para ter educação de qualidade 
adaptada às suas necessidades e motivações que 
promovam o seu desenvolvimento, de acordo 
com as suas necessidades). Estes resultados da 
EI podem ser especificados através de resultados 
pessoais pretendidos, tais como: inclusão social, 
participação, desenvolvimento pessoal, bem-estar 
ou autodeterminação.

	■ Para monitorizar a EI, é necessário passar do 
nível conceitual (discussões sobre EI) para uma 
realidade aplicada (ou seja, medição da EI)

	■ Para isso, é necessário seguir uma série de eta-
pas: a) definição da EI (objetivos & abordagens; 
b) operacionalizar a EI; c) escolher um modelo 
científico fundamentado para a avaliação dos 
resultados; d) definir indicadores observáveis e 
mensuráveis (ferramentas); e e) utilizar as in-
formações para apoiar a tomada de decisões

	■ Para monitorizar a EI é necessário compreen-
dê-la como algo amplo e compreendê-la como 
um processo que ocorrem em sistemas micro 
(estudante), meso (escola), e macro (políticas 
educativas).

	■ O modelo de QV é um modelo de referência 
que pode ser usado para ajudar a monitorizar 
os resultados da EI, pois está alinhado com a 
nossa definição, com uma abordagem socioe-
cológica em relação à DID e à UNCRPD. 

O IQV-EI é uma ferramenta baseada no modelo de 
QV que foi desenvolvido utilizando uma metodo-
logia coprodutiva.

a. As informações recolhidas através do IQV-EI 
podem ser utilizadas para apoiar a tomada de 
decisão no que diz respeito às práticas, cultu-
ras e políticas educativas.

b. No microssistema, a informação pode ser usa-
da para desenvolver a prática baseada na evi-
dência (PBE).

c. No mesossistema, a informação pode ser usa-
da para mudar as culturas escolares e de lide-
rança, para mudar documentos escolares, ou 
para melhorar a eficácia e eficiência das esco-
las (por exemplo na alocação de financiamen-
to).

d. No macrossistema, as informações podem ser 
utilizadas para criar uma forma sistemática de 
desenvolver e avaliar a política pública com 
base em indicadores.

e. De um modo geral, o IQV-EI pode ajudar a mo-
dificar formas de pensar na educação, ajudan-
do a adotar um pensamento “direita para a 
esquerda”.


