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RESUMO 

 

A questão das pessoas com deficiência e sua inserção social começou a ser debatida com maior 

frequência internacionalmente nas últimas décadas, com o intuito de garantir a universalização 

dos direitos dessas pessoas na área social e educacional. Apesar dos avanços nas políticas 

internacionais e nacionais, as pessoas com deficiência, muitas vezes, ficam impedidas de 

exercer um direito fundamental, qual seja, o de estudar, por conta de alguma limitação ou 

obstáculo encontrado. Os estudos sobre mobilidade espacial com fins de estudo dessas pessoas 

são muitos escassos, e, por esse motivo, não se conhece o comportamento migratório e a 

mobilidade pendular dessa parcela da população no Brasil. Dessa forma, compreender a 

mobilidade espacial desses estudantes e de suma importância para a implementação de políticas 

públicas, tendo em vista que as escolas que esses estudantes estudam deve apresentar o mínimo 

de acessibilidade. A partir desse contexto, o objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo 

comparativo entre estudantes com e sem deficiência para conhecer o perfil do estudante com 

deficiência e verificar se tais estudantes apresentam diferenças em termos de mobilidade 

espacial em direção às escolas da região Nordeste. Utilizou-se como fonte de dados os Censos 

Escolares do INEP dos anos 2015, 2017 e 2019. Os resultados revelaram que a maioria dos 

estudantes com deficiência são do sexo masculino, com idade entre 10 e 14 anos, e tem como 

deficiência predominante a intelectual. Já com relação aos estudantes sem deficiência, estes 

estão na mesma faixa etária, mas existe um equilíbrio entre os sexos. Verificou-se que a 

proporção de migrantes é semelhante entre os dois grupos, que a mobilidade pendular é menor 

para o deficiente no ensino regular, mas superior quando busca atendimento especial.  

. 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência; Educação; Mobilidade espacial; Nordeste. 
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ABSTRACT 

 

The issue of people with disabilities and their social inclusion began to be debated more 

frequently internationally in recent decades, with the aim of guaranteeing the universalization 

of these people's rights in the social and educational area. Despite advances in international and 

national policies, people with disabilities are often prevented from exercising a fundamental 

right, namely, to study, due to some limitation or obstacle encountered. Studies on spatial 

mobility for the purpose of studying these people are very scarce, and, for this reason, the 

migratory behavior and pendular mobility of this portion of the population in Brazil are 

unknown. Thus, understanding the spatial mobility of these students is of paramount 

importance for the implementation of public policies, considering that the schools where they 

study must have a minimum of accessibility. From this context, the objective of this research 

was to carry out a comparative study between students with and without disabilities to know 

the profile of students with disabilities and to verify whether such students present differences 

in terms of spatial mobility towards schools in the Northeast region. The INEP School Census 

for the years 2015, 2017 and 2019 was used as a data source. The results revealed that most 

students with disabilities are male, aged between 10 and 14 years, and their predominant 

disability is intellectual. As for students without disabilities, they are in the same age group, but 

there is a balance between the sexes. It was found that the proportion of migrants is similar 

between the two groups, that pendular mobility is lower for the disabled in regular education, 

but higher when seeking special care. 

. 

 

 

Keywords: People with disabilities. Education. Spatial mobility. Northeast. 

 

 

  



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1       Esquema do modelo CIF de saúde.....................................................................22 

 

Figura 2       Nordeste. Pirâmides Etárias dos estudantes com deficiência-2017 e 2019 ......65 

 

Figura 3       Nordeste. Pirâmides Etárias dos estudantes sem deficiência-2017 e   2019 ....66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

LISTA DE GRÁFICOS  

 

 

 

Gráfico 1- Evolução do número de matrículas da educação especial em classes comuns e 

especiais na educação básica, no Brasil - 1998 a 2019...............................................................63 

 

Gráfico 2- Proporção de escolas no Nordeste brasileiro com Sala de Atendimento 

Especializado (SAE). 2015-2017 e 2017-2019.........................................................................91 

 

Gráfico 3- Proporção de escolas no Nordeste brasileiro com banheiro PNE, 2015-2017 e 

2017-2019.................................................................................................................................92 

 

Gráfico 4- Proporção de escolas no Nordeste brasileiro com dependências PNE, 2015 a 

2019...........................................................................................................................................93 

 

Gráfico 5- Proporção de escolas no Nordeste tipo de acessibilidade, 2019.............................94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1          Variáveis do perfil de estudantes com necessidades especiais.......................52 

Quadro 2          Variáveis das características da escola...........................................................56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 

 

 

LISTAS DE TABELAS 

 

Tabela 1- Proporção de estudantes com NEE no Nordeste entre 2017 e 2019........................53 

Tabela 2- Número absoluto de estudantes com e sem deficiência matriculado no Nordeste, 

entre 2017 e 2019......................................................................................................................54 

Tabela 3- Número absoluto de matrículas de estudantes com deficiência e sem deficiência no 

Nordeste, 2017 e 2019..............................................................................................................54 

Tabela 4- Quantidade de matrículas de estudantes com NEE no ensino regular em classes 

comuns e o crescimento proporcional no Brasil, na região Nordeste e seus respectivos estados-

2008, 2017 e 2019.....................................................................................................................61 

Tabela 5- Quantidade de matrículas de estudantes com NEE em escolas especializadas em 

classes especializadas e o crescimento proporcional no Brasil, na região Nordeste e seus 

respectivos estados- 2008, 2017 e 2019....................................................................................62 

Tabela 6- Volume e proporção de estudantes PcD e a população de estudantes sem deficiência, 

residente no Nordeste do Brasil, por UF-2017 e 2019..............................................................65 

Tabela 7- Distribuição percentual dos estudantes com e sem deficiência, por sexo, segundo UF 

de residência nos anos de 2017 e 2019.....................................................................................68 

Tabela 8- Distribuição percentual de estudantes com deficiência matriculados no Nordeste por 

critério de cor/raça, 2017 e 2019...............................................................................................69 

Tabela 9- Distribuição de matrículas de alunos com deficiência e sem deficiência, segundo 

etapa de ensino, Nordeste, 2017 e 2019....................................................................................71 

Tabela 10- Distribuição de alunos com e sem deficiência que utilizam transporte público no 

Nordeste, 2017 e 2019...............................................................................................................71 

Tabela 11- Distribuição e proporção da população de estudantes com deficiência, por tipo, no 

Nordeste brasileiro, 2017 e 2019...............................................................................................72 

Tabela 12- Proporção e população total de estudantes com deficiência, no Nordeste por UF, 

2017 e 2019...............................................................................................................................73 

Tabela 13- Tipos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) procurado pelos alunos 

com deficiência na região Nordeste, 2017 e 2019....................................................................74 

Tabela 14- Distribuição percentual de Atendimento Educacional Especializado (AEE), no 

Nordeste brasileiro por UF, 2017 e 2019..................................................................................75 

Tabela 15- Distribuição percentual de estudantes sem deficiência migrantes de acordo com o 

local de nascimento por estado no Nordeste, 2017 e 2019........................................................76 

Tabela 16- Distribuição percentual de estudantes com deficiência migrantes de acordo com o 

local de nascimento por estado no Nordeste, 2017 e 2019........................................................77 



11 

 

Tabela 17- População de estudantes sem deficiência que realizam deslocamento pendular 

matriculado no ensino regular, residente em municípios do Nordeste do Brasil, por UF-2017 e 

2019...........................................................................................................................................79 

Tabela 18- População de estudantes pendulares com deficiência matriculado no ensino regular 

e AEE, residente em municípios do Nordeste do Brasil, por UF- 2017 e 2019........................80 

Tabela 19- Distribuição percentual dos estudantes com deficiência que estão matriculados no 

Ensino regular e AEE, por sexo e idade, por UF de residência entre os anos de 2017 e 2019..81 

Tabela 20- Distribuição percentual dos estudantes sem deficiência matriculados no Ensino 

regular, por sexo e idade, por sexo e idade, por UF de residência entre os anos de 2017 e 

2019...........................................................................................................................................82 

Tabela 21- Nível de instrução dos estudantes com e sem deficiência que realizam mobilidade 

pendular, no Nordeste brasileiro, 2017 e 2019.........................................................................82 

Tabela 22- Estudantes que pendulam segundo utilização de transporte público no Nordeste, 

2017 e 2019...............................................................................................................................83 

Tabela 23- Proporção de estudantes com e sem deficiência que pendulam, por modalidade de 

ensino e UF, entre 2017 e 2019.................................................................................................84 

Tabela 24- Distribuição de escolas no Nordeste brasileiro, por UF, segundo dependência 

administrativa entre 2017 e 2019..............................................................................................88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMPID          Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência e idosos 

APAE              Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

 

APEOC           Departamento de Educação e/ou cultura dos municípios do Ceará 

 

CDPD             Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

EEE                Escolas Exclusivamente Especializadas 

 

INEP              Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

LEPED           Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença 

 

MEC/SEESP Ministério da Educação/Secretária de Educação Especial 

 

NEE               Necessidades Educacional Especial 

 

OMS              Organização Mundial da Saúde 

 

ONU              Organização das Nações Unidas  

 

PcD                Pessoas com Deficiência   

 

PNEEPEI       Política Nacional de Educação Especial pela Perspectiva da Educação Inclusiva 

 

STF                   Supremo Tribunal Federal 

 

UNICEF           Fundo das Nações Unidas para a Infância 

 

UPIAS             Union of the Physically Impaired Agaisnst Segregation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



13 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................13 

1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS.......................................................................................................21 

1.1 Evolução do conceito de deficiência...............................................................................21 

1.2 Conceito de deficiência no Censo Demográfico.............................................................24 

1.3 Marcos históricos e atos normativos para pessoas com deficiência................................26 

1.4 Proposta de educação inclusiva.......................................................................................33 

1.5 A importância da acessibilida nas escolas e univeridades..............................................36 

2 MOBILIDADE ESPACIAL, MIGRAÇÃO E MOBILIDADE PENDULAR ...............40 

    2.1 Mobilidade espacial.........................................................................................................40 

   2.2 Estudos sobre migração e mobilidade pendular das pessoas com deficiência.................43 

3 METODOLOGIA................................................................................................................47 

    3.1 Base de dados: Fonte.......................................................................................................47 

    3.2 Construção dos bancos de dados ....................................................................................53 

    3.3 Variáveis demográficas dos estudantes com e sem deficiência .....................................57 

    3.4 Variáveis da escola relacionadas à questão de deficiência.............................................60 

4 RESULTADOS....................................................................................................................62 

    4.1 Evolução no número de matrículas de estudantes PcD no Brasil e Nordeste................62 

    4.2 Perfil demográfico dos estudantes com e sem deficiência matrículados no Nordeste...67 

    4.3 Análise de migrantes por local de nascimento no Nordeste brasileiro...........................77 

    4.4 Análise dos deslocamentos pendulares dos estudantes com e sem deficiência no 

Nordeste brasileiro...................................................................................................................80 

    4.5 Análise da infraestrutura das escolas no Nordeste brasileiro .......................................89 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................................96 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................................100 

APÊNDICE A- Estudantes com e sem deficiência pendulares na região Nordeste.......112   

APÊNDICE B- Proporção e população total de estudantes com deficiência, no Nordeste 

por UF, 2017 e 2019..............................................................................................................113   

 

 

 

 



14 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em diversas partes do mundo a educação inclusiva tem se apresentado como um desafio 

para os governantes, pois exige o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas para 

atender as demandas educacionais de todos os estudantes. As políticas de inclusão escolar para 

alunos com deficiência devem estar alinhadas com as instruções normativas, internacionais e 

nacionais, para garantir uma educação de qualidade e promover o exercício da cidadania. Um 

dos pilares que norteiam a implementação de políticas públicas voltada para esse estrato da 

população é a Convenção sobre os Direitos das pessoas com Deficiência (CDPD), elaborado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), que regulamenta o direito de todas as crianças 

com deficiência de serem inseridas no sistema educacional e de obterem suporte de forma 

individual. Um dos critérios que devem ser levados em consideração é que essas crianças devem 

receber uma educação de qualidade, pois esta contribui para a formação do capital humano, e 

deve ser pautada na inclusão educacional, uma vez que as instalações das instituições que esses 

indivíduos estudarão têm que permitir uma maior acessibilidade (WHO, 2011). Apesar desse 

documento internacional, apenas os países signatários tendem a seguir essa instrução.  

O Brasil até então era um dos signatários mais ativos, durante anos o governo brasileiro 

desenvolveu e implementou uma série de políticas públicas direcionadas a inclusão de 

estudantes com deficiência no ambiente escolar. As políticas implementadas desde 1990 tinham 

a finalidade de incentivar o acesso e a permanência dessas pessoas nas escolas. Apesar de haver 

iniciativas anteriores, o número dessas matrículas começou a crescer mais a partir da política 

de educação inclusiva, o que fez com que o número de alunos com necessidades especiais em 

classes comuns evoluísse em todo o país. Dados apontam que entre 2009 e 2017 esse aumento 

foi de 21,8% (MEC, 2018). A expansão ocorreu após a elaboração da Política Nacional de 

Educação Especial pela perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), lançada em 2008 pelo 

Ministério da Educação e pela Secretaria de Educação Especial. Essa legislação tem como 

objetivo principal estimular o ingresso de alunos com deficiência, transtornos globais no 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em escolas de ensino regular, desde as idades 

infanto-juvenil (MEC, 2008). 

Uma das principais vantagens dessa política é permitir uma maior interação dos alunos 

com necessidades especiais em classe de ensino regular, ou seja, facilitar o convívio desses 

alunos com outros da malha da rede educacional, promovendo o desenvolvimento social e a 

aprendizagem. Além disso, colaborar para a continuidade dos estudos desses indivíduos em 

níveis mais altos da esfera educacional, ofertando o Atendimento Educacional Especializado 
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(AEE) nas escolas, impulsionando a formação dos docentes e dos demais profissionais da 

educação, para atender as necessidades dos alunos durante o AEE. Outro ponto relevante é que 

a família deve estar envolvida durante esse processo de inclusão e que as escolas tenham uma 

infraestrutura capaz de promover a acessibilidade desses estudantes dentro da instituição. Além 

disso, os ambientes internos da escola devem estar de acordo com as normas previstas para que 

esses alunos possam se locomover com autonomia pela instituição de ensino (MEC, 2008).  

Contudo é preciso ressaltar que a PNEEPEI passou por um processo de reformulação 

durante o governo do ex-presidente Michel Temer, porém as mudanças propostas para a 

PNEEPEI só foram divulgadas recentemente pela atual gestão do governo federal que 

estabeleceu através do decreto nº 10.502/20 a Política Nacional de Educação Especial: 

equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida.  

Torna-se oportuno destacar que essa nova legislação foi alvo de severas críticas, 

inclusive diversas instituições, como o Departamento de Educação e/ou cultura dos municípios 

do Ceará (APEOC), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência e idosos (AMPID) e Laboratório de Estudos e Pesquisas 

em Ensino e Diferença (LEPED), os quais emitiram nota de repudio logo após a divulgação 

desse decreto pelo governo federal nos sites das organizações.  Em sua nota a AMPID enfatiza 

que o decreto 10.502/20 deve ser considerado inconstitucional (AMPID,2020) 

 Diante do exposto, diversas instituições da sociedade civil se mobilizaram e entraram 

com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) com a finalidade de suspender o 

decreto nº 10.502/20. Essas organizações entendem que a legislação traria um impacto negativo 

sobre o desenvolvimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) 

e altas habilidades/superdotação, pois estes alunos voltariam a ser alocados em classes 

especiais. Essa situação fica evidente no Art 4º, II que dispõe que a educação para estudantes 

com deficiência e necessidades especiais sejam realizadas em ambiente diferenciando, ou seja, 

esses alunos passariam a estudar em classes especiais e escolas especializadas (BRASIL,2020). 

Antes da promulgação da PNEEPEI os alunos com necessidades especiais estudavam 

em escolas especiais, exclusivas para esse fim. Normalmente, as classes nessas instituições 

eram compostas por grupos de alunos que apresentam os mesmos níveis de dificuldade. Durante 

muitos anos, a educação especial foi considerada a forma mais apropriada de “aprendizagem 

dos alunos que apresentavam deficiência, problemas de saúde, ou qualquer inadequação com 

relação à estrutura organizada pelos sistemas de ensino” (MEC, 2008, p.14). Nesse contexto, a 

forma de educação desses indivíduos nesta modalidade de ensino ocorria de forma segregada, 

ou seja, essas pessoas dificilmente conseguiriam ser inseridas no ensino regular porque, durante 
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toda a sua trajetória escolar, jamais seriam expostas ao convívio social amplo. Contudo, após o 

advento da PNEEPEI, os pais poderiam optar em matricular seus filhos em escolas que 

oferecessem estudo na modalidade regular ou deixá-los estudando em escolas especiais. O atual 

decreto nº 10.502/20 também dá essa opção de escolhas aos pais, entretanto, os gestores das 

instituições de ensino no momento da matrícula de um aluno com NEE pode vir a sugerir que 

esse seja matriculado em uma escola especializada.  

Diante do exposto, considera-se que a implementação da PNEEPEI pode ter 

influenciado a mobilidade espacial dos estudantes com deficiência, pois os pais poderiam 

matricular seus filhos em escolas próximas de casa ou escolher instituições de ensino com maior 

acessibilidade, ainda que estivessem localizadas em pontos mais distantes. Contudo, torna-se 

oportuno destacar que se o decreto nº 10.502/20 entrar em vigor após passar por votação no 

plenário no STF, a partir do qual o governo deverá construir escolas especializadas em 

localidades estratégicas.  Portanto, pode-se inferir que a mobilidade pendular dos estudantes 

com deficiência pode vir a aumentar em decorrência da oferta de matrículas nestas regiões. 

Outro ponto a ser considerar sobre esse decreto é que ele pode ter efeito contrário, ou seja, a 

demora na construção de escolas especializadas pode contribuir para a redução no número de 

matrículas de estudantes com NEE em todo país. Diante do exposto, é de suma importância 

entender o comportamento dos fluxos migratórios e de mobilidade pendular desses estudantes.  

Estudos sobre migração e deslocamentos pendulares têm sido realizados sobre toda a 

abrangência do território nacional. De forma geral, considera-se que a migração é caracterizada 

pela mudança de residência, enquanto os deslocamentos pendulares são os fluxos frequentes de 

movimentos que as pessoas realizam entre o local de residência e o local de trabalho e/ou de 

estudo. Apesar de haver um acervo amplo sobre essas temáticas, existem poucos estudos que 

abordam esses movimentos para populações que apresentam características específicas, como 

é o caso das pessoas com deficiências (PcD). Ao inserir o debate da mobilidade espacial, 

considera-se que esse fenômeno não ocorre apenas para a migração, mas também para os 

movimentos realizados diariamente, os deslocamentos pendulares (WUNSH; TEMONTE, 

1978). No caso dos estudantes com deficiência, a decisão de migrar ou realizar mobilidade 

pendular, na maioria das vezes, perpassa pela deliberação da família, que julga os custos e os 

benefícios necessários para realizar esses tipos de mobilidade. 

Com relação à migração das pessoas com deficiência, Bertolucci (2013) esclarece que 

as limitações destas pessoas, a longo prazo, acarretam mudanças no estilo de vida e no 

orçamento familiar. Em busca de melhores condições de vida, as famílias adotam a migração 

como estratégia para sair de localidades que apresentam desvantagens. O objetivo dessa 



17 

 

movimentação é permitir que as pessoas com deficiência estejam inseridas em um ambiente 

que tenha serviço especializado de saúde, transporte público, educação especializada e acesso 

ao mercado de trabalho. Sobre esse assunto Campos et al (2008) evidenciam que a mobilidade 

espacial dessas pessoas pode ocorrer em qualquer momento do ciclo de vida.  

Uma das questões levantadas por Richards (2004) diz respeito à invisibilidade das 

pessoas com deficiências, mesmo quando inseridas no contexto migratório. Por este motivo, 

não se conhecia a dinâmica migratória nem as características desses indivíduos no Brasil. Para 

que se possa ampliar o conhecimento sobre esse segmento da população, é importante 

reconhecer que um dos fatores que inibem a migração das PcD é a distância, principalmente 

quando se considera a localidade de origem e de destino dessas pessoas. Na prática, as barreiras 

físicas e os riscos adicionais pelos quais essas pessoas estão expostas contribuem para as 

diferenças de padrão migratório entre as PcD e as pessoas sem deficiência (BERTOLUCCI, 

2013).  

A migração e o deslocamento pendular realizado por esse estrato da população 

normalmente estão associados aos fatores de expulsão ou de atração. Corroborando com esse 

assunto, Botwey (apud Bertolucci, 2013) diagnosticou que a falta de um programa social 

direcionado para pessoas com deficiência nas comunidades rurais de Gana se configurava como 

um fator de expulsão para os grandes centros urbanos. Freire et al (2009) discorrem sobre os 

fatores que atraem as pessoas com deficiência para as escolas. Em geral, a migração ocorre em 

direção aos grandes centros urbanos, porque estas localidades apresentam uma grande malha 

educacional, com maior número de opções entre instituições de ensino. Os autores relatam, 

ainda, que os deficientes auditivos procuram estudar em escolas bilíngues e que oferecem 

acesso à linguagem de sinais. 

Diante do exposto, percebe-se que as pessoas com deficiência estão sujeitas a maiores 

desvantagens com relação a sua formação educacional. Assim sendo, com o intuito de atenuar 

essa desigualdade, realizam a migração ou deslocamento pendular. As pessoas com deficiência, 

ao longo da sua trajetória escolar, apresentam menores taxas de assiduidade, e isso pode ter 

relação com o tipo de deficiência desse indivíduo. Essa questão compromete a educação dessas 

pessoas e, por consequência, pode trazer impactos futuros, tendo em vista que o mercado de 

trabalho exige que se tenha pelo menos um nível de formação básica.  

Torna-se oportuno destacar os motivos que levam estudantes a realizar deslocamentos 

pendulares. Em seu estudo, Lima (2015) argumenta que esse tipo de deslocamento entre o local 

de residência e estudo pode ocorrer por decisão do próprio aluno ou por uma decisão dos pais. 
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A escolha da escola geralmente leva em consideração a tradição e a qualidade do ensino em 

algumas instituições.  

No caso das crianças com deficiência, os responsáveis legais exercem um papel 

fundamental para sua mobilidade, tendo em vista que, se a escola for distante do local de 

residência, os pais tendem a auxiliar seus filhos nesse deslocamento. Essa situação fica bem 

evidente quando as crianças têm matrícula tanto no ensino regular como em classes de AEE. 

Esse tipo de atendimento especializado ocorre em um turno diferente daquele que o aluno com 

deficiência estuda. Apesar de o AEE ser um ponto positivo para o desenvolvimento educacional 

dos estudantes com deficiência, a utilização desse recurso para as famílias pode gerar um 

problema relacionado à questão do transporte, pois as atividades podem não ocorrer na mesma 

escola que o aluno estuda. Esse tipo de deslocamento, em algumas vezes, se torna inviável para 

as famílias, porque a logística de ir em casa almoçar para depois ir para outra instituição de 

ensino torna-se dispendiosa. Portanto, quando o transporte não é financiado pelo poder público, 

a chance de evasão por parte desses alunos aumenta. Outro ponto relevante é que as instituições 

que oferecem merenda escolar podem contribuir para a permanência do aluno na AEE 

(Madeira, 2020). Dessa forma, a questão da merenda escolar, transporte escolar, infraestrutura, 

formação dos docentes, equipamentos disponíveis e localização da escola podem ser fatores de 

atração para a mobilidade espacial do discente. Diante do exposto, assume-se o pressuposto de 

que os deslocamentos pendulares dos estudantes com alguma deficiência ou necessidade 

especial ocorrem, em maior quantidade, em direção a escolas que oferecem mais recursos de 

acessibilidade, seja no próprio município ou em outro.  

Para verificar a validade desse pressuposto, esta pesquisa busca analisar 

comparativamente a mobilidade espacial, em termos de migração e mobilidade pendular, dos 

estudantes com e sem deficiência matriculados na modalidade de ensino regular e atendimento 

educacional especializado, e verificar se tais estudantes apresentam diferenciais em tais 

modalidades na região Nordeste. Ademais, como objetivos específicos, pretende-se:  

● Analisar o perfil demográfico dos estudantes com deficiência e sem deficiência nos 

anos de 2017 e 2019;  

● Analisar o comportamento da migração dos estudantes com e sem deficiência, segundo 

o local de nascimento; 

● Analisar os estudantes com deficiência com dupla matrícula para verificar se eles têm 

que se deslocar para outra escola que oferece AEE.  
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● Averiguar as transformações que ocorreram na infraestrutura das escolas para verificar 

se estas possuem (ou passam a possuir) ambientes acessíveis para os estudantes com 

deficiência. 

 

A utilização de uma base longitudinal para as escolas nessa pesquisa é adequada, porque 

pode-se captar as transformações que ocorreram na infraestrutura das escolas entre os anos 

selecionados (2017 e 2019), de forma a perceber se essas escolas possuem ou passam a possuir 

ambientes acessíveis para os estudantes com deficiência.   

Nesse contexto, esta pesquisa torna-se relevante, visto que os resultados obtidos nesse 

estudo podem contribuir para o entendimento do comportamento dos fluxos de deslocamento 

pendular e a migração por local de nascimento desses estudantes na região Nordeste para 

pessoas com deficiência no cenário educacional. Também pode auxiliar na implementação de 

políticas públicas direcionadas a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas nas instituições 

de ensino, facilitando as acessibilidades nesses locais. 

Este estudo se justifica, também, porque são poucos os que abordam a migração e 

mobilidade pendular dos estudantes com deficiência. Os estudos que têm sido desenvolvidos 

no Brasil verificam mais a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Além disso, na 

literatura nacional, os trabalhos que abordaram a migração das pessoas com deficiência tiveram 

como recorte espacial o estado de Minas Gerais. Dessa forma, pretende-se trazer um panorama 

geral desse tipo de mobilidade espacial para a região Nordeste, e observar se os fluxos se 

diferenciam aos dos estudantes sem deficiência, além de analisar, de maneira exploratória, 

elementos que possam eventualmente estar relacionados a estes fluxos, com foco na 

infraestrutura e na localização das escolas. 

O objeto de estudo desta pesquisa é a população composta majoritariamente por crianças 

e jovens com idades entre 7 e 25 anos, que possuem algum tipo de deficiência e que estão 

matriculados no ensino fundamental, médio, e médio profissionalizante na modalidade de 

ensino regular, em instituições públicas e privadas da região Nordeste. Essa região foi escolhida 

como recorte espacial porque, além da ausência de estudos para essa região, dados do Censo 

demográfico do ano 2000 apontavam que os estados que apresentavam as maiores taxas de 

pessoas com deficiência no Brasil eram “a Paraíba (18,76%), Rio Grande do Norte (17,64%), 

Piauí (17,63%), Pernambuco (17,4%) e Ceará (17,34%)” (Neri,2003.p.2). 

As últimas décadas representaram um avanço nas políticas educacionais brasileiras, 

principalmente porque o governo federal, a partir de 2003, passou a direcionar recursos para 

promover a expansão do Ensino Superior através da redistribuição das Instituições de Educação 
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Superior (IES) pelo território Nacional (BRASIL, 2007). A escolha da região Nordeste para 

fazer parte do estudo levou em consideração três pontos: 1. Por ser a segunda região mais 

populosa do país, demandaria um nível considerável de oferta de vagas nas escolas para atender 

as necessidades educacionais de estudantes na faixa etária de 7 a 17 anos. 2. Dentre as regiões 

brasileiras, a região Nordeste ocupava o último lugar no Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), com um valor de 0,663 (IPEA, 2016). 3. O Censo Escolar de 2001 evidenciou que a 

região Nordeste ocupava a segunda posição no ranking educacional no número de pessoas com 

necessidades especiais (NERI, 2003). Em seu estudo, Santos et al (2012, p.3) esclarecem que 

os fatores que podem contribuir para o aumento da deficiência são: “os fatores 

socioeconômicos, a desnutrição, a genética, processos migratórios, ambiente e a endogamia 

poderiam explicar o elevado número de pessoas com deficiência nesta região”.  

As fontes de dados que podem ser exploradas no Brasil sobre a deficiência são o Censo 

Demográfico e os Censo Escolares. Entretanto, essa última permite extrair, com maior 

detalhamento, informações pertinentes à educação no que diz respeito à quantidade de 

matrículas e o número de salas especiais em cada escola, distribuída pelo país (LENZI, 2012). 

Além disso, permite saber a deficiência do aluno, se os professores que ministram aulas têm 

formação adequada, e outras especificidades a respeito da infraestrutura da escola. Através 

dessas informações se consegue identificar a quantidade, o perfil demográfico dos alunos com 

necessidades especiais, um indicador aproximado de migração, e se esses alunos realizam 

mobilidade pendular. 

Por esses motivos, optou-se por utilizar como fonte de dados para este estudo o Censo 

Escolar. Pretende-se realizar um estudo de caráter longitudinal para as escolas para os anos de 

2015, 2017 e 2019, e um estudo de prevalência para os alunos, para os anos de 2017 e 2019. A 

escolha temporal se justifica para se obter uma série temporal que permita observar evoluções 

até o período mais recente, e porque os questionários apresentam uma rotulagem semelhante 

entre esses anos. Além disso, como já referido, em 2008 o governo brasileiro lançou o PNNEEI, 

uma política que tem como finalidade incluir um número maior de pessoas com necessidades 

especiais na modalidade de ensino regular. Assim, optou-se em realizar essa pesquisa sete anos 

(no caso da análise das escolas) depois da implementação, pois presume-se que o número de 

matrículas em classes comuns aumentaria ao longo do tempo em todos os estados do Nordeste. 

Dessa forma, os fluxos relacionados à migração e mobilidade pendular poderiam sofrer 

influência direta devido à oferta de matrículas nas diversas instituições de ensino espalhadas 

pela região. 
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Faz- se necessário ressaltar que as análises serão realizadas com base nas definições do 

glossário da educação especial Censo Escolar 2019, a qual possibilita uma estratificação de 

tipos de necessidades educacionais especiais que são deficiência, transtornos globais e alta 

habilidade/superdotação. 

Essa dissertação se divide em quatro capítulos. Na introdução, demonstra-se o objetivo 

geral da pesquisa, a hipótese delineada e os recortes selecionados que fazem parte da pesquisa. 

No Capítulo 1 descreve-se o processo da evolução do conceito de deficiência, partindo de um 

breve histórico sobre o modelo médico, social, biopsicossocial, e o conceito de deficiência no 

Censo Demográfico, além de abordar os principais marcos históricos para o desenvolvimento 

do direito social para as pessoas com deficiência, os tipos de deficiências e a questão da 

acessibilidade nas escolas. O Capítulo 2 traz uma breve contextualização sobre mobilidade 

espacial, as novas tendências de migração no Nordeste brasileiro, estudos internacionais sobre 

a migração das pessoas com deficiência e mobilidade de estudantes com deficiência em Nova 

York. No Capítulo 3 aborda-se a fonte de dados utilizada na pesquisa, a construção do banco e 

os procedimentos necessários para os ajustes da base. Também é apresentada a metodologia 

utilizada para atingir os objetivos propostos e as variáveis selecionadas para fazer parte do 

estudo.  O Capítulo 4 apresenta-se os resultados começando a partir do perfil sociodemográfico 

dos alunos com deficiência segundo o estado do Nordeste, a distribuição espacial desses alunos, 

o resultado da migração por local de nascimento, os fluxos de mobilidade pendular e, por 

último, as transições de infraestrutura e equipamentos da escola. Nas considerações finais 

encontram-se discriminadas as limitações do estudo, a agenda futura e as contribuições para a 

implementação de políticas públicas. 
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1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Neste capítulo apresenta-se um resumo sobre a evolução do conceito de deficiência ao 

longo do tempo, demonstrando que durante anos essas pessoas foram excluídas pela sociedade. 

Além disso, buscou-se explanar sobre as principais políticas públicas desenvolvidas 

internacionalmente e nacionalmente para esse estrato da população. 

1.1 Evolução do conceito de deficiência  

 

Apesar de haver evolução no conceito de deficiência nas últimas décadas, ainda não há 

um consenso definitivo sobre a sua definição. Um dos aspectos que contribuem para não haver 

unanimidade na sua conceituação são as questões políticas que abarcam essa temática ao redor 

do mundo. Para entender o conceito de deficiência é preciso compreender as transformações 

que ocorreram ao longo dos anos e, para isso, deve-se realizar uma contextualização histórica 

sobre o modelo médico, social, biopsicossocial, e o conceito de deficiência no Censo 

Demográfico. 

As pessoas com deficiência, desde os primórdios das civilizações antigas, eram 

excluídas da sociedade, por conta da sua condição física e mental. Castro (2013) esclarece que, 

nas comunidades onde nasciam, as pessoas com deficiência eram consideradas pessoas 

desqualificadas e que a sua existência era insignificante, por isso não mereciam continuar vivos, 

porque não tinham nascido saudáveis. Em muitos casos, os bebês que nasciam com alguma 

anormalidade eram desprezados ou lançados ao mar pela própria família. A deficiência era vista 

como um sinal de infortúnio pela população das localidades onde essas crianças nasciam. 

Velanga e Barba (2017) demonstram, ainda, que esses indivíduos eram marginalizados, 

e que para ter algum sustento eram obrigados a perambular pelas ruas e praças da cidade 

mendigando. A Igreja Católica passou a ser mantenedora das pessoas com deficiência, 

disponibilizando recursos para custear a alimentação e a moradia dessas pessoas. Além disso, 

naquela época, o infanticídio era muito comum nas comunidades, motivo pelo qual a igreja 

lançou estratégias para combater essa prática. 

A Revolução Burguesa foi um marco histórico para a sociedade durante o século XV, 

pois proporcionou um avanço na metodologia de trabalho, e passou-se a estipular contratos de 

trabalhos entre produtores e operários. Diante desta evolução, os deficientes passaram a ser 

vistos como “indivíduos não produtivos, que oneram a sociedade no que se refere ao seu 

sustento e manutenção” (ARANHA, 1995, p.65). O monopólio da Igreja Católica foi destituído 

durante esse período, e a ciência passou a tratar a deficiência através do modelo médico.  
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De acordo com Diniz (2007, p.7), o modelo médico ressalta que a “deficiência é 

consequência natural da lesão em um corpo, e a pessoa deficiente deve ser objeto de cuidados 

biomédicos”. A medicina se utiliza de procedimentos terapêuticos para promover tratamento 

de reabilitação para pessoas com deficiência, tendo como principal objetivo desenvolver as 

habilidades desses indivíduos que permitissem realizar afazeres diários próximos das pessoas 

sem deficiência. Nesta concepção, duas vertentes entraram em pauta: a normalização e a 

integração. França (2010) esclarece que, na normalização, o objeto principal da intervenção 

médica é preparar a estrutura corporal lesionada de uma pessoa com deficiência, para que ela 

se aproxime de sua funcionalidade normal. A integração social abordada por esse modelo leva 

em consideração o rompimento da segregação, ou seja, esses indivíduos antes marginalizados 

pela sociedade passariam a ter sua reabilitação usufruindo do convívio em sociedade com mais 

frequência (ARANHA, 2001; MADEIRA, 2020). 

O modelo médico foi bastante criticado por diversos pesquisadores, pois focava na lesão 

corporal do indivíduo. Por esse motivo, em 1970, no Reino Unido, a organização Union of the 

Physically Impaired Agaisnst Segregation (UPIAS) desenvolveu o modelo social. A própria 

instituição, vendo a relevância do seu feito, passou a difundir a ideia dessa metodologia pelo 

mundo. Bampi et al (2010, p.2) justifica que “(...) a deficiência é fruto das desvantagens ou 

restrições provocadas pela organização social contemporânea que pouco ou nada considera 

aqueles que possuem lesões físicas e os exclui das principais atividades da sociedade”. O 

modelo social surgiu com o propósito de tentar estabelecer relações de equidade entre as 

pessoas com deficiência e a sociedade. Nesse sentido, França (2013) argumenta que estimular 

a independência das pessoas com deficiência seria um ponto crucial, para que estas conheçam 

a posição que ocupam na sociedade.  

De acordo com Diniz (2007) o modelo social de deficiência respaldava-se em dois 

pressupostos. O primeiro estava relacionado a barreiras, ou seja, estas se apresentavam como 

uma desvantagem para as pessoas com deficiência mais que as lesões que estes indivíduos 

tinham. O segundo parte da hipótese que a retirada das barreiras implicaria numa maior 

autonomia para as pessoas com deficiência. Portanto, a autonomia dessas pessoas depende da 

eliminação de barreiras sociais que nesta situação são a arquitetônica e de transporte. 

Ao explanar sobre a visão da época, a autora supracitada reitera que a deficiência é um 

problema de barreiras físicas, ou seja, a eliminação destes obstáculos permitiria uma maior 

autonomia de locomoção às pessoas com deficiência. Considera-se este um aspecto de especial 

importância para o presente estudo, pois o acesso e a manutenção da pessoa com deficiência no 
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sistema educacional dependem da eliminação de barreiras que a impedem de obter a formação 

escolar adequada. 

No ano de 1976, a Organização Mundial da Saúde (OMS), dentro das suas atribuições, 

publicou o catálogo oficial com uma série de lesões e deficiências (ICIDH). O principal intuito 

da organização era uniformizar a linguagem médica pelo mundo e, além disso, permitir 

comparações de políticas públicas voltadas para a saúde entre os países. A perda ou a 

anormalidade na estrutura do corpo, órgãos e sistemas passou a ser denominado como 

impairment (deficiência), enquanto disability (incapacidade) faz referência à capacidade de um 

indivíduo exercer alguma atividade diária, e handicap (desvantagem) retratava a relação do 

indivíduo com o meio ambiente, sendo esta última concatenada à deficiência e incapacidade 

(BAMPI, 2010). 

A medida adotada pela OMS ratificou o modelo médico que defendia que a deficiência 

está no indivíduo, por esse motivo, esta metodologia foi severamente criticada ao longo dos 

anos, porque os estudiosos da área acreditavam que esse modelo representava um retrocesso 

para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Segundo Diniz (2007), após diversos 

embates, em 2001, a OMS optou por realizar uma revisão no catálogo. Nesta retificação, ficou 

decidido que a deficiência passaria a ser abordada de acordo com a relação de corpo-sociedade, 

ou seja, o indivíduo que apresentar qualquer dificuldade ou limitação corporal de forma 

permanente ou temporária poderá ter sua situação classificada como deficiência, observando os 

princípios de funcionamento e capacidade. Tal medida resultou na Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que se apresenta como uma junção do modelo 

médico e social. O nome dado a esse novo modelo é biopsicossocial, pois incorpora a questão 

biomédica, psicológica e social do indivíduo. O seguinte esquema dispõe como se correlaciona 

o modelo da CIF de saúde (FRANÇA, 2010). 
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Figura 1: Esquema do modelo CIF de saúde 

 

                        Fonte: França (2010, p.11) 

 

Os fatores ambientais expostos no esquema refletem a forma de como pessoas com 

níveis de funcionalidade diferentes devem viver e agir em sociedade. Já os fatores pessoais 

estão relacionados à questão de motivação e autoestima; nestes casos, indivíduos com essas 

características podem não usufruir da vida em sociedade em sua totalidade. Nesse contexto, a 

CIF expõe que a funcionalidade e a incapacidade estão associadas às condições de saúde de 

uma pessoa (WHO, 2011; BAMPI et al, 2010). 

 

1. 2 Conceito de deficiência no Censo Demográfico  

 

Nas últimas décadas, passou-se a discutir com mais frequência o direito das pessoas 

com deficiência. Por esse motivo, diversos países implantaram políticas públicas voltadas para 

esse estrato da população. Estima-se que cerca de um bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo 

convive com algum tipo de deficiência (representando 15% da população mundial) e que 80% 

desse contingente reside em países em desenvolvimento (OMS, 2004; ONU, 2011). 

A ONU sugeriu aos países que passassem a contabilizar a quantidade de pessoas com 

deficiência; assim, um dos principais objetivos era identificar a proporção desses indivíduos na 

população total de um país, e também para que fossem realizados estudos comparativos dessa 
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população em diversas partes do mundo. Seguindo a orientação da ONU, o Brasil, em 24 de 

outubro de 1989, sancionou a Lei 7.853 e tornou obrigatória a inclusão de quesitos nos censos 

nacionais sobre a população deficiente (BRASIL, 2004). Após essa regulamentação, o Censo 

de 1991 foi o primeiro a cumprir a legislação brasileira com relação a esse tema. 

O Censo Demográfico de 1991 trouxe à tona que o número de pessoas com deficiência 

no Brasil era cerca de 1,15% da população. Em 2000 verificou-se que o contingente 

populacional de deficientes chegava a 14,5% da população, ou 24,3 milhões de pessoas, dos 

quais 9% eram crianças e jovens, 62% estavam entre a população economicamente ativa (PEA), 

e que 29% estavam na faixa de idade acima de 60 anos. A grande ampliação no contingente de 

pessoas com deficiência encontra explicação da mudança de metodologia para captar essa 

informação, em relação ao levantamento de 1991. Cabe frisar que o Censo de 2010 apresentou 

um outro incremento no número de pessoas que responderam ter algum tipo de deficiência, 

também devido à mudança na metodologia da coleta, visto que o montante chegou a 45,6 

milhões de pessoas, ou 23,9% dos brasileiros. A população idosa manteve os 29%, enquanto a 

infanto-juvenil ficou com 7%, e os adultos com 64% (NERI; SOARES, 2003; IBGE, 2010; 

BERTOLUCI, 2013).  

Alguns pesquisadores confirmam que o número de pessoas com deficiência aumentou 

vertiginosamente entre os Censos porque o IBGE utilizou metodologia diferente entre os 

levantamentos censitários de 1991, 2000 e 2010. Corroborando com o assunto, Baptista (2009) 

esclarece que a principal mudança ocorreu porque o IBGE incorporou um conceito mais amplo 

de deficiência, ou seja, passou-se a verificar além das incapacidades dos indivíduos, como por 

exemplo, a questão de como este visualizava a sua situação com relação a possuir grande ou 

alguma dificuldade permanente ao enxergar, ouvir, caminhar e subir escadas. De acordo com 

Medeiros e Diniz (2004), o censo brasileiro antes do ano 2000, apenas catalogava as pessoas 

deficientes que apresentavam deficiência física e mental, deixando de captar os demais tipos de 

deficiência. 

Outro fator que pode ter contribuído para o aumento do registro de deficiência entre os 

censos no Brasil é o envelhecimento populacional. Um dos pressupostos é que existe uma 

relação direta entre ambos, tendo em vista que a população idosa se torna exposta ao risco por 

um tempo mais longo devido a sua idade avançada e, dessa forma, está mais sujeita a adquirir 

alguma deficiência, seja por doença, lesão ou doenças crônicas (WHO,2011). 
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1.3 Marcos históricos e atos normativos para pessoas com deficiência  

 

A quantidade de políticas públicas desenvolvidas no século XIX no Brasil foi 

insuficiente para promover a educação. Neste período, a escolarização da população e das 

pessoas com deficiência era deixado em segundo plano, pois a maioria das pessoas residia no 

campo e a economia estava baseada na atividade rural. Nesta situação, a mão de obra utilizada 

não precisava ser tão qualificada, pois as técnicas de produção utilizadas para plantio do solo 

eram bem rudimentares. Além disso, pessoas que apresentavam alguma deficiência eram 

alocadas em hospitais e asilos. Assim, eram excluídas da sociedade, pois eram consideradas 

incapazes de conviver com outras pessoas (COCA, 2017). 

Durante o período imperial no Brasil, a educação era restrita apenas a classe com alto 

poder aquisitivo, ou seja, apenas os filhos dos grandes latifundiários tinham acesso à educação. 

(COCA, 2017). Esse período também foi marcado pela criação de duas instituições 

especializadas em pessoas com deficiência, abertas no Rio de Janeiro, para atender as pessoas 

que possuíam necessidades especiais: o Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, e o Instituto 

dos Surdos-Mudos, em 1857. Ainda que a inciativa tenha sido pertinente, o número de pessoas 

atendidas nessas instituições era muito baixo, limitado a apenas 35 cegos e 17 surdos (MEC, 

2008; MAZZOTTA, 1996). Apesar de ter a criação dessas instituições por parte do governo 

brasileiro, as pessoas que apresentavam outros tipos de deficiência continuavam 

marginalizadas, pois as políticas adotadas naquele período beneficiavam apenas as pessoas que 

eram cegas ou surdas. 

Só em 1904 foi criado o Pavilhão Escola Bouneville, que foi idealizado com a finalidade 

de atender todas as crianças com deficiência (LANNA JR, 2010). A partir da década de 1930 e 

1940, o panorama educacional no Brasil começa a mudar, pois durante esse período houve uma 

série de expansões no ensino primário e secundário, como também a inauguração da 

Universidade de São Paulo. Porém, as políticas de reformas educacionais estabelecidas da 

época estavam centralizadas apenas em atender as pessoas consideradas normais, assim sendo, 

as pessoas que apresentavam deficiências mentais eram excluídas. Em decorrência desse 

cenário de exclusão para as demais deficiências, as instituições civis se uniram e criaram a 

Associação Pestalozzi, em 1932; e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, 

em 1954. As décadas seguintes marcaram a expansão dessas entidades por todo o país. A 

Pestalozzi, em 1967, já tinha cerca de 16 instituições de ensino, enquanto a APAE, em 1962, 

contava com cerca de 16 organizações por todo o país (MIRANDA, 2003). Estas associações 

“surgiram com um caráter fortemente assistencialista e institucionalizante, com foco 
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principalmente na saúde e na educação” (MADEIRA, 2020 p.27). O principal tipo de 

deficiência beneficiado pela criação dessas organizações foi a mental, porque, até então, 

pessoas com essas características eram tratadas como loucas, e o tratamento destas pessoas era 

realizado no manicômio. 

O século XX representou um avanço para as pessoas com deficiência com relação a sua 

inserção na sociedade. Um dos fatores que corroboraram para essa mudança foram os vários 

movimentos sociais realizados durante esse período para salvaguardar o direito das pessoas com 

deficiência na sociedade, garantindo para elas melhores condições vida. Nesta perspectiva de 

inclusão social, em 1948, a ONU, após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, reuniu na 

sua sede diversos países-membros com a finalidade de discutir as atrocidades que ocorreram 

durante o conflito (YARAIAN; DESTRO, 2018). Uma das maiores conquistas desta 

conferência foi a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois tal documento 

fomentou os direitos civis estabelecidos para os seres humanos, conforme dispõe o artigo 1º,2º 

e 26º: 

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos- Art 1º e 2º: Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade. Todo ser humano tem capacidade para gozar 

os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção 

de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. Art 26. 1.Todo ser humano 

tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a 

instrução superior, está baseada no mérito.3 Os pais têm prioridade de 

direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus 

filhos. (ONU, 1948, p 3 e 5) 

 

 

Como se pôde ver, a Declaração Universal dos Direitos Humanos apenas reiterou que 

todas as pessoas têm direitos às mesmas oportunidades, ou seja, espera-se que as desigualdades 

sociais relatadas em diversas áreas sejam combatidas através da criação de políticas públicas 

que abarquem toda a sociedade. Nessa perspectiva, todos os indivíduos, independente de classe 

social, raça e sexo têm o direito a estudar. Os pais têm papel preponderante sobre a educação 

dos filhos, escolhendo inclusive qual modalidade de ensino vão cursar, se em escolas públicas, 

privadas ou filantrópicas.  

Duas décadas após a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos o 

Brasil começava a intensificar as políticas públicas voltadas para a educação. Assim, foi 
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aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no ano de 1961, a qual 

estabelece que toda pessoa com deficiência tem direito à educação. Além disso, ficou 

determinado que as matrículas dessas pessoas poderiam ser realizadas na modalidade de ensino 

regular. Entretanto, caso a matrícula fosse realizada em instituições especializadas, haveria a 

transferência de recurso para prover a permanência desse aluno nessa escola (COCA, 2017). 

No ano de 1975 a ONU lançou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, a 

qual estabelece que todas as pessoas deficientes devem ser acompanhadas por um médico, por 

um psicólogo e por um funcional, e neste ponto estão inseridos os aparelhos protéticos e 

ortóticos, com o intuito de promover o desenvolvimento das habilidades, capacidade e a 

reabilitação desses indivíduos à sociedade (ONU, 1975). 

A década de 1980 se apresentou como um marco histórico no Brasil, pois foi nesse 

período que se iniciaram os debates para incentivar a efetivação dos direitos das pessoas com 

deficiência nas áreas de educação, saúde e trabalho. No ano de 1981 foi comemorado, 

mundialmente, o ano das pessoas com deficiência, assim sendo, o conceito de sociedade 

inclusiva passou a ser discutido nesse período. A ideia central estimulada por essa nova filosofia 

era a de que as pessoas com deficiência são parte integrante da sociedade, e não uma sociedade 

à parte (BARBOSA et al, 2018).  

O progresso da democratização do acesso à educação para pessoas com deficiência 

ganhou mais notoriedade com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que ocorreu 

na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, bem como a Declaração de Princípios Políticas e 

Práticas na Área das Necessidades Educacionais Especiais, realizada na cidade de Salamanca, 

na Espanha, em 1994 (MACHADO; PAN,2012) 

Apesar de haver constantes avanços, só a partir de 1994, com a Declaração de 

Salamanca, a educação para pessoas com deficiência passou a ganhar destaque no âmbito 

internacional, pois através dela ficou estipulado que as escolas independentemente da condição 

do aluno, seja ela intelectual, linguística ou emocional deve inseri-lo no âmbito educacional 

(UNESCO,1994) 

De acordo com Melletti et al (2011), a Lei nº 9394/96 que determina as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional foi criada com base na Declaração de Salamanca, e ela estabelece, 

no artigo 59, que as instituições de ensino devem apresentar uma estrutura curricular, métodos 

e técnicas que estejam alinhadas com as necessidades educacionais especiais. Dessa forma, 

passava a ser discutido a questão da educação inclusiva em diversas parte do mundo.  

Os anos seguintes foram marcados por mudanças significativas no conceito de 

deficiência mental. Em 2001 a deficiência mental passaria a ser denominada como deficiência 
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intelectual, essa sugestão foi dada pelo órgão Internacional Association for the Scientific Study 

of Intellectual Disabilities (IASSID), a evolução desse conceito foi amplamente debatida 

durante a conferência internacional sobre a deficiência intelectual. Porém, o novo conceito só 

foi incorporado em 2010 pela Associação Americana de Deficiência Intelectual e 

Desenvolvimento (AADID), essa instituição elabora documentos que norteiam a Classificação 

Internacional do Funcionamento da Deficiência e da Saúde (CIF) e a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com Saúde (CID-10) (PLESTC, GLAT, 

2012). As autoras fazem uma série de reflexões sobre a inclusão de alunos com deficiência 

intelectual na malha educacional brasileira. Na concepção delas a principal dificuldade está 

relacionada a objeção de gestores e professores em matricular esse tipo de aluno em classes 

comuns. Portanto, a escolarização desses alunos em redes públicas de ensino sofre forte 

resistência, e esse fato acaba interferindo na educação inclusiva.  

A educação inclusiva no Brasil, por exemplo, ganhou novos contornos durante o 

governo do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva. O governo federal lançou entre 2003-2010 

três programas, dois direcionados para a educação básica e outro com foco no ensino superior. 

Durante esse período também foi implementada a Política Nacional de Educação Especial pela 

perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI). O principal objetivo era promover políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento da Educação Especial no país.  

Em 2003, o governo federal lançou o programa educação inclusiva: direito à 

diversidade, implementado pelo Ministério da Educação/Secretária de Educação Especial 

(MEC/SEESP). O projeto inicial contava com a participação de 106 municípios polos 

distribuídos entre os estados brasileiros e Distrito Federal. Cada um desses municípios ficou 

responsável por uma área de abrangência, ou seja, caberia a esses municípios atender as 

necessidades dos municípios circunvizinhos. Essas localidades serviriam de suporte para 

promover a capacitação de gestores e educadores com relação a técnicas pedagógicas e 

organização institucional para transformar o sistema educacional em um ambiente mais 

inclusivo. Os municípios-polos atuariam em conjunto com as secretarias de educação de cada 

estado para fortalecer e viabilizar a implementação de políticas públicas direcionadas para a 

educação inclusiva. No tocante a ações desenvolvidas pelo programa para tornar o sistema 

educacional mais inclusivo destacam-se: a disponibilidade de recursos para abastecer as salas 

com recursos multifuncionais com equipamentos eletrônicos, materiais pedagógicos e mobília. 

E a distribuição de material didático para promover a formação de docentes no programa Educar 

na Diversidade. Com relação ao aporte financeiro, esse programa disponibiliza cerca de R$ 

10.000,00 para o município polo da capital e R$ 6.500,00 para os do interior. Estava previsto 
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ainda um adicional de R$ 1.000,00, quando esses municípios matriculavam em seus cursos 

pessoas dos municípios de abrangência (BRASIL, 2005; MOREIRA, 2016). De acordo com o 

MEC (2005, p.10) “a inclusão social e educacional torna-se uma diretriz que busca aprofundar 

o processo de formação de gestores e educadores visando, até 2006, alcançar a meta, neste 

programa, de participação de 83,5% dos municípios brasileiros”. 

No ano de 2004, segundo Madeira (2020, p.35), foi divulgado o documento de Acesso 

de Estudantes com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular que estabeleceu 

“o fim da oposição entre educação especial e ensino regular, seguindo as diretrizes mundiais 

para a inclusão reiterando o direito à escolarização”.  

O Programa Incluir foi lançado em 2005 pelo MEC/SEESP e Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). A SEESP e Secretária de Educação Superior 

(SESU) eram responsáveis pela análise e aprovação dos projetos de criação de núcleos de 

acessibilidade nas IFES, e esse projeto foi implementado até 2011. Em 2012, o MEC mudou as 

diretrizes do Programa Incluir, passando a destinar recursos financeiros para a criação de 

núcleos de acessibilidade em instituições de ensino superior espalhadas pelo país. Os núcleos 

deveriam desenvolver políticas institucionais nas áreas de infraestrutura, currículo, 

comunicação e informação, programas de extensão e programas de pesquisa para estimular a 

integração e permanência das pessoas com deficiência nas instituições (MEC,2013; 

MOREIRA,2016). 

O último programa foi a implantação de salas de recursos multifuncionais implementado 

através do decreto 6.571/2008. Nas salas multifuncionais os alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e superdotação têm acesso a equipamentos, materiais didáticos e 

pedagógicos (MOREIRA,2016).  

Um dos marcos mais importantes para a educação de crianças e jovens com deficiência 

no Brasil ocorreu em 2008, com a implementação do PNEEPEI. A principal finalidade dessa 

política era assegurar a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) no 

sistema educacional, além de observar a trajetória desses alunos durante as modalidades de 

ensino da educação infantil até a educação superior. É pertinente dizer que existem dois pontos 

relevantes nesta política. O primeiro faz referência ao investimento realizado na capacitação de 

professores para atender esses alunos, e o segundo é que a família deve estar envolvida para 

facilitar essa inclusão. Outra questão-chave é o desenvolvimento do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) nas escolas (MADEIRA,2020).  

O AEE é um serviço gratuito oferecido aos estudantes que possuem deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nas escolas são 
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oferecidos 11 tipos de atendimento especializado. De acordo com o MEC (2019, p.8) a principal 

função do AEE é “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos’’. Ficou estabelecido que o AEE 

funcionaria prioritariamente em salas de recursos multifuncionais – SEM - nas dependências 

da escola ou em outra escola do ensino regular.  

Cada atendimento especializado tem como função desenvolver alguma habilidade nos 

alunos considerados como público-alvo da educação especial. As atividades desenvolvidas no 

AEE são: desenvolvimento de funções cognitivas, desenvolvimento de vida autônoma, 

enriquecimento curricular, ensino da informática acessível, ensino da língua brasileira de sinais 

(Libras), ensino da língua portuguesa como segunda língua, ensino das técnicas de cálculo no 

Soroban, ensino do sistema braille, ensino de técnicas de orientação e mobilidade, ensino do 

uso da comunicação alternativa e aumentativa (CAA) e ensino do uso de recursos ópticos e não 

ópticos. Cada um desses atendimentos especializados possui algumas atribuições para 

promover o desenvolvimento dos estudantes com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e superdotação (BRASIL,2019) 

De acordo com o Mec (2019) o AEE de desenvolvimento cognitivo tem por finalidade 

promover através de estratégias a autonomia e independência dos alunos frente a diversas 

simulações de situações que esses alunos podem encontrar na escola. Esse tipo de interação 

permite ao aluno desenvolver novas habilidades que podem ser utilizadas nas salas de aula 

comum. Já com relação a AEE vida autônoma são desenvolvidas atividades para permitir que 

esses alunos usufruam de todos as atividades existentes no âmbito escolar, e para tal se utilizam 

de atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas. O AEE enriquecimento curricular é 

realizado através de diversas práticas pedagógicas com a finalidade de promover o 

conhecimento desses alunos em diversas áreas.  

No AEE informática acessível é ensinado aos alunos a utilizar alguns recursos para 

promover a acessibilidade e comunicação. Dentre esses recursos de informáticas que são 

ensinados, destaca-se o uso de software e leitores de telas. No AEE Libras desenvolve 

estratégias pedagógicas para ensinar a estrutura gramatical dessa linguagem, assim como os 

aspectos linguísticos tão utilizados para compreensão desta linguagem. Já com relação ao AEE 

língua portuguesa, os alunos que têm a Linguagem brasileira de Sinais, podem aprender a língua 

portuguesa como segunda opção, e normalmente as atividades e estratégias de ensino não se 

limitam apenas a ensinar a questão da escrita, mas, também, aspectos da estrutura da língua, 

processos de leitura e elaboração de textos. Os alunos que utilizam o AEE Braille aprendem a 

manusear esse sistema tátil de leitura e escrita. No AEE Soroban os alunos aprendem a realizar 
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operações matemáticas neste instrumento. Para os estudantes com deficiência visual, o AEE 

mobilidade é de suma importância, pois as atividades que são desenvolvidas permitem a esses 

estudantes terem noção de espaço, ou seja, esses alunos passam a ter mais segurança para 

circular em alguns ambientes da escola. No AEE CAA os alunos fortalecem os canais de 

comunicação, ou seja, dentro da sala de AEE são realizadas atividades para facilitar o processo 

da fala, leitura e escrita desses alunos. Alunos com dificuldade de enxergar podem solicitar o 

AEE ópticos e não ópticos, sendo que nessa modalidade de atendimento os alunos aprendem a 

usar recursos que permitem uma maior acessibilidade na hora de ler e escrever (MEC,2019). 

Existe a possibilidade dos alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e superdotação, utilizarem apenas um desses atendimentos especializados, 

como também todos. Para as escolas que possuem esse tipo de estudantes matriculados em suas 

dependências, seria muito interessante que houvesse salas AEE para atender a demanda desses 

alunos. 

A PNEEPEI foi implementada com a função de romper o paradigma de segregação, ou 

seja, deve ser facilitado o ingresso de estudantes com necessidades especiais no ensino regular. 

A oferta do AEE contempla que os docentes devem apresentar formação educacional 

especializada e a escola tem que ter acessibilidade arquitetônica. No âmbito educacional a 

presente legislação foi a que mais marcou a inclusão de estudantes com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e superdotação no sistema educacional brasileiro.  

A sociedade presenciou grandes avanços no decorrer das últimas décadas, e grupos 

anteriormente excluídos passaram a ser notados. A Política Nacional de Participação Social, foi 

implementada em 2014 pelo decreto nº 8.243 e tinha como principal objetivo elaborar 

mecanismos de acompanhamento e desenvolvimento de políticas públicas direcionadas ao 

amplo convívio social (FREDERICO, LAPLANE, 2020).  

Em 2015, foi lançado no Brasil a Lei nº 13.146/2015 que se refere à Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI) um dos principais marcos contemporâneos voltado para a dignidade humana, a 

presente legislação também é conhecida como Estatuto da Pessoa com deficiência. De acordo 

com Santos (2016), no artigo 2º da LBI ficou estabelecido que a avalição de uma pessoa com 

deficiência levará em consideração uma série de fatores que são os ambientais, pessoais e 

psicológicos.  

No Art.4 da presente legislação ficou estabelecido que toda pessoa com deficiência deve 

ter as mesmas oportunidades das pessoas sem deficiência. Além disso, não devem ser alvo de 

discriminação pela sociedade por conta da sua condição. O inciso 1 definiu que a discriminação 

está diretamente relacionada a qualquer tipo de restrição ou inclusão que impeça o pleno 
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exercício das atividades das pessoas com deficiência. Outro ponto relevante nesse artigo é que 

a recusa de adaptações e a falta de tecnologias assistivas configura-se como discriminação. Com 

relação a educação o Art.27º determina que o sistema educacional brasileiro deve ser inclusivo 

desde os níveis mais elementares. Já com relação as técnicas desenvolvidas para a 

aprendizagem das pessoas com deficiência, estas devem contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades e talentos dos estudantes. Além desses pontos, a presente legislação descreve de 

forma detalhada as obrigações do estado com a educação das pessoas com deficiência. O estado 

ficou responsável por desenvolver políticas públicas direcionadas à educação das pessoas com 

deficiência (BRASIL,2015) 

 

1.4 Proposta de educação inclusiva  

 

A educação especial na perspectiva de educação inclusiva em classes de ensino regular 

é mais adequada para promover o desenvolvimento social das pessoas com deficiência. Porém, 

muitas das vezes as escolas que oferecem essa modalidade de ensino não suprem com eficiência 

as necessidades básicas dessa camada populacional. De acordo com Chiesa (2009) o número 

de alunos com deficiência matriculados em classes de ensino regular vem crescendo 

gradativamente nos últimos anos. Esse cenário ocorre tanto no Brasil como em diversos países 

do mundo. As escolas comuns estariam desenvolvendo práticas de educação inclusiva para 

beneficiar todos os discentes das instituições de ensino.  

A proposta de educação inclusiva começou a ser aplicada com mais ênfase em um 

período marcado por exigências econômicas capitalistas. O mercado passou a tratar a educação 

como primordial e os órgãos monetários internacionais passaram a financiar através de 

empréstimos o sistema educacional. O modelo de educação inclusiva foi erguido através dos 

fortes movimentos internacionais e de debates em várias esferas da sociedade. Os embates entre 

diferentes grupos proporcionaram a construção de uma política pública específica voltada para 

essa modalidade de ensino. As políticas inclusivas levam em consideração a universalização 

dos direitos sociais, políticos e civis de um indivíduo. O Estado deve exercer o papel de agente 

regulador dessas políticas e assegurar a igualdade de oportunidades a todas as pessoas, mediante 

o cumprimento do ordenamento jurídico (CURY,2005; SOARES,2014; SANTOS,2015). 

De acordo com Ropolli et al (2010), uma escola comum se torna inclusiva quando ela 

consegue reconhecer as diferenças educacionais dos alunos durante o período de aprendizagem. 

Além disso, a instituição deve desenvolver novas práticas pedagógicas que contribuam para o 

progresso de todos. Corroborando com o assunto, Franco e Gomes (2020, p.196) argumentam 
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que “na educação inclusiva, alunos e professores são aprendizes, compartilham conhecimentos, 

aprendem de diversas maneiras e não se enquadram em resultados padronizados pela escola ou 

pelo professor”.  

Dessa forma a educação inclusiva respalda-se nos princípios de direitos humanos e na 

mudança do processo pedagógico para atingir todos os alunos, partindo da filosofia que todos 

podem aprender. Anteriormente o sistema educacional tradicional mantinha políticas de 

segregação, ou seja, alunos com deficiência eram encaminhados para classes especiais de 

ensino de acordo com a especialidade de sua deficiência. Essa segregação ocorreu até meados 

de 1990, pois a política de educação especial da época restringia o acesso de pessoas com 

deficiência ao ensino regular. Normalmente as matrículas desses alunos eram feitas em escolas 

especiais e o governo subsidiava essas instituições. Durante esse período, o modelo que regia a 

educação especial era o da integração. Nessa modalidade o aluno com necessidade educacional 

especial só era inserido no ensino regular quando demonstrava condições suficientes para 

acompanhar a turma. Além disso, essas crianças recebiam atendimento especializado em salas 

de recurso paralelamente ao ensino tradicional. Para combater essa exclusão educacional é 

necessário que as escolas eliminem as barreiras, estreitem a relação entre a escola e família e 

que a gestão escolar desenvolva políticas de inclusão educacional (MACHADO,2005; 

DUTRA, GRIBOSKI, 2006; SANTOS,2015).  

O desenvolvimento dessas novas práticas faz-se necessário para garantir a igualdade de 

oportunidade entre os alunos e promover a reestruturação do sistema educacional. Outro ponto 

relevante é que mediante as práticas de políticas inclusivas os alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e superdotação se sentirão acolhidos pela escola o que 

contribuirá para a sua permanência na instituição. Diante do exposto, a ONU (2011, p.214) 

considera que “a educação inclusiva é, portanto, essencial para promover sociedades inclusivas 

e equitativas”. O relatório mundial sobre pessoas com deficiência traz relatos de estudantes que 

estudam em escolas inclusivas. A experiência de Olga é retratada neste documento, no qual a 

estudante discorre que estudar em uma escola inclusiva traz bastante benefícios para o 

desenvolvimento social, pois as crianças aprendem a ajudar uns aos outros e a respeitar as 

diferenças (WHO,2011).  

Ainda existem grandes incertezas sobre a expansão e desenvolvimento da Educação 

Inclusiva. Apesar de existirem leis que colaboram com a macropolítica de inclusão escolar, esse 

sistema organizacional e bastante inovador depende de uma estrutura política mais eficiente. 

Por esse motivo, muitos acreditam que a implantação desse sistema não seria tão viável 

(MACHADO, 2005). 
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Contudo, apesar das dúvidas existentes sobre esse modelo de ensino, UNESCO apud 

WHO, 2011) defende que escolas inclusivas são importantes para o desenvolvimento 

educacional, social e econômico para a inclusão de pessoas com deficiência em escolas comuns. 

As escolas devem desenvolver mecanismos de ensino que atendam todas as crianças, para que 

sejam educadas juntas, por esse motivo os métodos de ensino empregados devem atender as 

necessidades individuais de todos os estudantes. Com relação à questão social, as escolas 

inclusivas tendem a facilitar o convívio social entre pessoas com deficiência e aqueles 

estudantes que não possuem deficiência. A convivência entre esses estudantes irá contribuir 

para uma sociedade justa e igualitária. Baseando nesses dois pontos, considera-se que colocar 

estudantes para estudar juntos nessas escolas é financeiramente mais barato. A construção de 

escolas especializadas para cada tipo de deficiência se tornaria oneroso, portanto, é mais fácil 

manter instituições de ensino de classes regulares.   

Sendo assim, uma escola, para se tornar efetivamente inclusiva, deve promover 

mudanças de cunho atitudinal, ou seja, não adianta apenas receber esses alunos na instituição, 

é preciso desenvolver um ambiente de aprendizagem e acolhimento onde esteja inserida toda a 

comunidade escolar (TAMBARA, 2013)  

Conforme Machado (2005) esclarece, não existe um consenso entre os estudiosos sobre 

a inclusão dos alunos em classes de ensino regular. Alguns defendem a inserção deles admitindo 

que necessitam de um acompanhamento paralelo ao ensino regular, ou seja, devem ser 

atendidos por profissionais especializados. Por outro lado, outros julgam desnecessário o 

atendimento especializado e argumentam que a professora em sala de aula deve suprir todas as 

demandas dos alunos. Nessa realidade, todos alunos independentemente da sua deficiência 

estariam inseridos no sistema educacional. Existe uma vertente ainda que considera que a 

inclusão de alunos com deficiência em uma sala de ensino regular ou especial depende 

exclusivamente da necessidade do aluno (WHO, 2011). É preciso ressaltar que a educação para 

pessoas com deficiência não apresenta um padrão entre os países. Alguns inclusive optam pela 

educação em escolas especiais, outros em escolas inclusivas ou integradas. Os países 

desenvolvidos normalmente buscam inserir os alunos com deficiência em escolas inclusivas. 

Entretanto, há algumas exceções entre esses países, como a Alemanha e Bélgica, por exemplo, 

que têm uma quantidade considerável de escolas especiais e as crianças com necessidades 

educacionais especiais não estudam no mesmo ambiente de estudantes considerados normais.  

(WHO, 2011).  
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1.5 A importância da acessibilidade nas escolas e universidades  

 

Como previsto em lei, as pessoas com deficiência merecem uma educação de qualidade, 

por esse motivo, desde a década de 1990, no Brasil, foi implementada uma série de políticas 

públicas para contemplar essa população. Segundo Almeida (2012), uma educação de qualidade 

acontece quando ela é acessível e inclusiva, ou seja, as escolas devem oferecer ambientes de 

aprendizagem que permitam o desenvolvimento desse grupo de pessoas, que durante muitos 

anos foram excluídas. Para as pessoas com necessidades educacionais especiais as escolas 

devem oferecer acessibilidade de modo a permitir uma fácil circulação neste universo. Para 

isso, faz-se necessário que nestas localidades sejam instaladas rampas, pisos adequados, 

corrimão e sanitários, dentro das normas da ABNT 950.  

Na concepção de Guerreiro (2012, p.1), “a educação é um direito social e a 

acessibilidade física se enquadraria em direito constitucional”. Neste sentido, a autora 

argumenta que ambos devem estar alinhados para permitir que os alunos com necessidades 

especiais possam usufruir de todas as atividades oferecidas na escola e, dentre elas, destacam-

se: as pedagógicas, as desportivas e as de lazer. Além disso, normalmente essas pessoas 

realizam algum tipo de movimento espacial para ter acesso à educação: o primeiro equivale ao 

deslocamento do ambiente domiciliar para a escola, e o segundo é reflexo dos deslocamentos 

internos, ou seja, dentro de ambientes escolares e universitários. Diariamente essas pessoas 

realizam esses tipos de movimentos para exercer sua cidadania. 

É pertinente destacar que nas escolas e nos campos universitários as pessoas com 

necessidades educacionais especiais estão sujeitas a barreiras arquitetônicas, comunicacionais, 

pedagógicas e atitudinais. Nessa perspectiva, a partir do ano 2000, no Brasil, passou-se a 

implantar leis que asseguram o direito das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida 

em todos os espaços. Por conta dessas iniciativas, foi promulgada a Lei 10.098, a qual prevê o 

conceito de acessibilidade e barreiras a que essas pessoas estariam expostas. Nesse sentido, 

considera-se que a acessibilidade está relacionada à possibilidade dessas pessoas se 

locomoverem com segurança e autonomia em ambientes internos e externos. Mas, para 

deslocar-se entre esses universos, essas pessoas devem ter acesso a transporte, meios de 

comunicação, equipamentos urbanos, mobiliários e edifícios acessíveis (BRASIL, 2000). 

Contudo, a referida lei só foi oficialmente regulamentada em 2004, pelo Decreto-lei 5296.  

Apesar da demora na regulamentação da lei, algumas instituições governamentais, 

entendendo a importância da acessibilidade, desenvolveram regulamentações para garantir os 

direitos fundamentais para as pessoas com deficiência. Partindo dessa finalidade, o Conselho 
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Nacional de Educação, através da Resolução nº 2/2001, no artigo 12, parágrafo 1º, estipulou 

que o ambiente escolar deve promover a eliminação de barreiras e garantir uma adaptação 

arquitetônica nestes locais. Além disso, autorizou a construção de novas escolas dentro dos 

padrões estabelecidos de infraestrutura para assegurar a acessibilidade (BRASIL, 2001).  

A Lei nº 13.146/2015, nos artigos 56 e 57, enfatiza ainda mais a necessidade de se ter 

espaços coletivos públicos e privados acessíveis. A norma estabelece que a construção, reparos, 

expansão ou mudanças nesses ambientes devem ser aprovados e fiscalizados pelo poder 

público. Além disso, os ambientes já construídos devem estar de acordo com as normas de 

acessibilidade vigente no Brasil (BRASIL, 2015). O conceito de barreiras pode ser encontrado 

no artigo 8º do Decreto nº 5.296/04, que estabelece que elas são obstáculos ou entraves que 

limitam a circulação das pessoas, a comunicação e o acesso à informação em todos os 

ambientes. 

Dessa forma, a acessibilidade visa garantir oportunidades iguais para todos os 

indivíduos de uma sociedade. Assim, partindo desta abordagem, presume-se que as escolas 

brasileiras deveriam estar adaptadas para receber estudantes com deficiência em suas 

dependências, tendo em vista que a acessibilidade é um direito previsto em lei. Porém, na 

literatura, encontramos estudos que apontam que as pessoas com deficiência ainda são 

excluídas do ambiente escolar por falta de acessibilidade dentro dessas instituições. Sendo 

assim, chegamos à seguinte indagação: a acessibilidade nas instituições de ensino da educação 

básica ainda não é priorizada por conta do alto investimento?  

O questionamento anterior pode ser respondido através do estudo de Rodrigues (2019), 

que detalha o processo de reforma de uma escola. A autora argumenta que, durante o ano de 

2014, foram elaborados pela equipe da Rede Física da SER projetos de reforma geral e 

acessibilidade para uma escola estadual do município de Governador Valadares. O projeto de 

reforma geral foi avaliado em R$ 558.924,02, e esse montante seria liberado para reformar a 

cozinha, instalações elétricas, sanitários, reparos no telhado e pintura da escola. Já o projeto de 

acessibilidade totalizou R$ 173.355,70, e esse dinheiro seria utilizado para construir rampas. 

Os recursos financeiros foram liberados pela SEE/MG, entretanto apenas o da reforma geral 

chegou a ser creditado na conta bancária da escola. Desse modo, a autora concluiu que ambas 

as reformas poderiam ter ocorrido de forma simultânea, pois a execução da obra de 

acessibilidade seria apenas realizada em pontos específicos da instituição, tornando-se mais 

rápida. Mas, infelizmente, a reforma de acessibilidade ficou em segundo plano, ficando 

evidente o não cumprimento da Lei nº 10.048/2000, que determina a eliminação de barreiras. 

Assim, partindo desta abordagem, presume-se que o investimento para a reforma de 
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acessibilidade nessa situação específica apresentou um orçamento menor, mas acabou não 

sendo realizado por uma questão burocrática. Diante do exposto, os alunos mais prejudicados 

nessa instituição seriam os com deficiência física, pois não conseguiriam se locomover com 

autonomia por todas as dependências da escola, por falta de rampas. 

Santos (2015) argumenta que, para transcender essas barreiras, as instituições de ensino 

devem elaborar um projeto político pedagógico (PPP) que garanta a acessibilidade das pessoas 

com deficiência nessas localidades. Para isso, devem contratar profissionais qualificados, 

comprar materiais pedagógicos e equipamentos que contribuam para a aprendizagem, além de 

promover reformas para melhorar a infraestrutura arquitetônica de alguns prédios. Quando estas 

medidas são adotadas, os alunos com deficiência se sentem mais estimulados a permanecer 

nessas instituições.  

Segundo Dischinger e Machado (2006), as barreiras atitudinais ocorrem no âmbito 

social, pois ela está relacionada à conduta dos indivíduos diante das pessoas com deficiência. 

As autoras descrevem ainda um episódio de como essa situação pode ocorrer no âmbito 

educacional. Na visão delas, quando um aluno cadeirante é impedido de participar de atividades 

de educação física pelo professor devido a sua limitação, ele está ferindo o direito de inclusão 

do aluno.  

De acordo com Teixeira (2008), as barreiras atitudinais estão diretamente relacionadas 

a situações de exclusão, constrangimento e falta de conhecimento das necessidades especiais 

destas pessoas. A autora enfatiza ainda que, para inserir uma pessoa com deficiência na escola, 

é necessário um planejamento para equiparar as chances desses alunos participarem de todas as 

atividades. Na mesma linha de pensamento, Benvegnú (2009) afirma que o desenvolvimento 

de projetos que objetivam diminuir as dificuldades para a realização de atividades no espaço 

escolar é de fundamental importância para a inclusão social e o cumprimento da cidadania, pois 

as barreiras sociais estariam sendo desconstruídas.  

 As barreiras arquitetônicas acabam por desestimular a mobilidade dos estudantes com 

deficiência na escola, pois restringem a circulação desses alunos na sala de aula e em ambientes 

adjacentes (CALADO, 2006). Em seu estudo, Bacarin et al (2018) esclarece que a 

acessibilidade no campus universitário de Maringá - PR ainda não está sendo atendida por 

completo, porque ainda existem barreiras arquitetônicas que dificultam a mobilidade dos 

estudantes com deficiência dentro da instituição.  

As autoras ressaltam que, numa pesquisa realizada, entrevistaram 12 discentes e 

verificaram que a maioria reclamou das calçadas, dos pisos e do acesso à biblioteca. Em relação 

a esse tipo de obstáculo no ambiente escolar, Rodrigues (2019), em seu estudo, relata um 
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episódio que ocorreu com uma aluna cadeirante em uma escola estadual do município de 

Governador Valadares. De acordo com a autora, a aluna tinha sido transferida recentemente 

para essa instituição de ensino e apresentava um histórico de repetência. Diariamente a aluna 

contava com a ajuda de colegas e funcionários para assistir aula, pois o bloco onde estudava 

apresentava uma quantidade considerável de escadas. Após um mês estudando nessa 

instituição, a mãe dessa criança foi convocada para uma reunião e foi sugerida a transferência 

da criança cadeirante para uma escola acessível.  

Na visão da escola, as dificuldades de locomoção dentro da instituição representavam 

para a aluna um constrangimento. Esse fato específico repercutiu na mídia local e o Ministério 

Público abriu um processo de investigação para averiguar os fatos. Diante do cenário 

apresentado, a família optou por retirar a aluna do colégio alegando que ela havia sofrido 

discriminação. 

Pode-se concluir que, nessa situação apresentada pela autora, essa aluna cadeirante 

encontrou na instituição de ensino dois tipos de barreiras, a arquitetônica e atitudinal. Destaca-

se que esse cenário pode vir a se repetir em outras instituições de ensino espalhadas pelo país, 

devido à falta de infraestrutura que inviabiliza a acessibilidade das pessoas com deficiência 

nesses estabelecimentos.  

No que se refere à barreira atitudinal enfrentada por esta aluna, é importante mencionar 

que a direção da escola deveria ter acionado a Secretaria de Educação do Estado de Minas 

Gerais para tentar contornar esse problema, assim, essa atitude poderia ter evitado a saída da 

aluna da referida escola. É possível que a maioria das escolas brasileiras não estão preparadas 

para receber alunos com deficiência em suas dependências, tornando-se necessário realizar 

reformas estruturais ou construir prédios acessíveis para atender a demanda desse público-alvo.  

No próximo capítulo, será visto como a mobilidade espacial das pessoas com deficiência 

depende das condições e da necessidade da acessibilidade em sua trajetória de vida. 
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2 MOBILIDADE ESPACIAL, MIGRAÇÃO E MOBILIDADE PENDULAR 

 

O presente capítulo tem por finalidade fazer uma síntese das principais dinâmicas 

espaciais no Brasil, além de abordar estudos nacionais e internacionais sobre migração. O 

principal objetivo é associar essas teorias à mobilidade espacial dos estudantes com deficiência. 

 

2.1 Mobilidade espacial 

 

A migração dentro do campo da demografia configura-se como uma das componentes 

mais complexas. Por esse motivo, entender o comportamento dos fluxos e os padrões 

migratórios muitas vezes não é uma tarefa fácil para os pesquisadores. O fato de migrar está 

correlacionado, em parte dos casos, a decisões individuais. Brito (2000), por sua vez, entende 

que a migração é um fenômeno social, pois envolve uma quantidade considerável de pessoas 

que constantemente trocam de ambiente, ou seja, se transferem da área rural para a urbana, 

mudam de uma cidade para outra, ou até mesmo de país. Ao realizar esses tipos de movimento 

os indivíduos acabam levando consigo costumes e valores para seu local de destino. 

Colaborando com o debate, Bassan (2017) afirma que o migrante contribui de três formas para 

a construção do ambiente de destino: por meio do seu trabalho e de suas características sociais 

e culturais.  

Ao longo dos anos a economia e a forma de organização de uma sociedade têm 

contribuído significativamente para mudanças nas trajetórias migratórias de uma população. 

Normalmente essas mudanças sofrem influência direta de desequilíbrios regionais e sociais 

(BRITO,2002). Pensando no contexto nacional, O processo de industrialização e a expansão 

das fronteiras agrícolas contribuíram intensamente para a redistribuição da população no 

território brasileiro. Apesar desses dois pontos terem alavancado a distribuição espacial da 

população brasileira entre os estados, uma delas se sobressaiu em relação ao volume do fluxo, 

ou seja, localidades industrializadas receberam os maiores volumes de migrantes 

(BAENINGER, 2000). Durante as décadas de 1930 e 1940, o processo de urbanização no Brasil 

acompanhava paralelamente as transformações que ocorriam na economia e na área social 

(BRITO, SOUZA, 2005). 

De acordo com Baeninger (2000, p.1), para compreender a “migração no Brasil é preciso 

que se considere principalmente as dinâmicas migratórias intra-regionais”. Nesse aspecto, entre 

as décadas de 1940 a 1960, a região Sudeste recebeu o maior número de imigrantes do país. 

Brito et al (2004) apontam que o estado de São Paulo era hegemônico, ou seja, os fluxos 
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concentravam-se em direção ao território paulista. Ainda sobre assunto, os autores enfatizam 

que esse estado era responsável por captar cerca de um quarto dos imigrantes interestaduais no 

Brasil durante a segunda metade da década de 1960. O estado de Minas Gerais e a região 

Nordeste possuíam os maiores reservatórios de mão de obra excedente (BRITO, 2002). A falta 

de desenvolvimento econômico nessas localidades e a alta demanda por emprego corroborou 

para o processo de imigração acentuado nessas regiões. Paralelamente a essa trajetória 

migratória dominante na região Sudeste nesta década, os governos da região Centro-Oeste, com 

o intuito de promover a expansão das fronteiras agrícolas, desenvolveram programas para 

incentivar a abertura de empresas agroindustriais e porventura a modernização da atividade 

agropecuária na região. Durante esse processo de transição, essa região absorveu um número 

considerável de mão de obra nordestina (CUNHA, 2002; FUSCO, OJIMA, 2015). Ainda nesta 

abordagem, de acordo com Brito (2002), o desenvolvimento de políticas regionais e a expansão 

da fronteira agrícola criou um ambiente favorável para a criação de novos empregos e obtenção 

de terra, e, de fato, essas questões contribuíram no processo de migrações internas.  

O processo migratório brasileiro tomou novos contornos a partir da década de 1970. Os 

movimentos interestaduais apresentaram um arrefecimento entre as décadas de 1970 e 1980, 

em São Paulo e Rio de Janeiro. Dados apontam que São Paulo absorvia cerca de 33,9% da 

imigração do país, porém em 1980 a capacidade foi reduzida para 25,2% (BAENINGER, 2000). 

Alguns fatores podem ter contribuído para essa redução no número de imigração para a região 

Sudeste, dentre eles destaca-se o movimento de retorno entre as décadas de 1981-1991 e a crise 

financeira presenciada nesse período. Em média, na década de 1970, apenas 11% dos imigrantes 

retornavam para o estado de nascimento, porém, nas décadas subsequentes, houve uma 

elevação nesse número passando para 24,5% (BAENINGER, 2008). Segundo Oliveira et al 

(2011, p.29), outro aspecto a considerar é que, durante “os últimos anos da década de 1980 e 

nos anos 1990, observou-se uma diminuição no volume desses migrantes e a formação de novos 

fluxos migratórios, incluindo-se, nesse contexto, as migrações a curta distância e aqueles 

direcionados às cidades médias”. Dentre esses novos fluxos destaca-se a mobilidade pendular.   

A mobilidade pendular refere-se a um movimento cotidiano, ou frequente, que 

normalmente é realizado entre o local de residência e o de trabalho, estudo ou lazer. Assim, 

partindo desta abordagem, Moura et al (2005) esclarece que a movimentação entre residência-

trabalho/estudo, configura-se como um importante processo de análise para entender a 

expansão urbana e a metropolização.  

Segundo Balbim (2004), a mobilidade pendular pode ser apresentada também de forma 

sistemática. Para exemplificar melhor a concepção de mobilidade sistemática, o autor propõe 
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que um indivíduo, de acordo com a sua trajetória de vida, pode estar mais propenso a realizar 

um tipo ou várias formas de mobilidade.  

Desse ponto de vista, a mobilidade excede a ideia de deslocamento, pois aborda suas 

causas e consequências, ou seja, a mobilidade não se resume apenas a ação de se mover-se. 

Nesse contexto, a mobilidade sistematizada leva em consideração as dimensões temporais e 

espaciais que podem ser divididas entre mobilidade cotidiana, mobilidade residencial, as 

migrações e as viagens de turismo.  

Conforme nos esclarece Nunes (2008), o espaço urbano é muito volátil, pois áreas antes 

inapropriadas para habitação, com o tempo, podem tornar-se habitáveis. Essas mudanças são 

tão complexas que estão relacionadas a ações e aos vários agentes que modificam o ambiente. 

Um dos principais executores de mudança é o Estado, que pode, por exemplo, promover a 

reurbanização de uma determinada localidade através de decisões políticas, ou seja, áreas antes 

destinadas a proteção ambiental podem ser transformadas em áreas residenciais ao longo dos 

anos, e áreas de habitação podem ser desapropriadas para dar lugar a polos industriais. Além 

do Estado, outros grupos sociais contribuem para a ocupação do solo, o que determina a escolha 

do local de residência e a sua classe social. Indivíduos com alto poder aquisitivo compram 

imóveis e terras urbanas em localizações melhores para fixar residência. Pessoas consideradas 

pobres acabam comprando terrenos perto das periferias, porque são mais baratos e alguns desses 

imóveis chegam a ser financiados. O último grupo social são as pessoas situadas abaixo da linha 

de pobreza, fator este que impulsiona o referido grupo social seguir para regiões que não são 

urbanizadas.  

Corroborando com essa questão, Neto (2009) infere que os padrões de deslocamentos 

estão diretamente correlacionados às desigualdades existentes entre os estratos da sociedade. 

Pessoas com maiores rendas moram em localidades com uma melhor infraestrutura, tendo 

acesso a bem e serviços, enquanto indivíduos com estratos sociais baixos possuem limitações 

para se locomover devido à precariedade no sistema coletivo de transporte. 

A escolha do local de moradia, segundo Pinho (2012), é estritamente racional e leva em 

consideração as possibilidades e preferências pelo espaço de moradia e o tempo despendido no 

deslocamento. Indivíduos racionais costumam mensurar os custos pecuniários e não 

pecuniários entre a escolha do local de moradia e o meio de transporte utilizado para chegar ao 

trabalho ou estudo. Os custos envolvidos no deslocamento são compensados por aluguéis mais 

baixos, salários relativamente altos e ambientes de trabalho favoráveis (BOJE, 2010). 

Vasconcellos (2016), por sua vez, afirma que a mobilidade das pessoas envolve critérios 

individuais e familiares, que podem ser fatores sociais, externos e econômicos. O autor 
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esclarece que a idade é um fator importante que pode influenciar na mobilidade das pessoas. 

Indivíduos em idade produtiva tendem a se deslocar com mais frequência para trabalhar ou 

estudar. Os jovens, para ir à escola, movimentam-se mais a pé, e esse fato está diretamente 

relacionado à distribuição espacial das escolas, tendo em vista que a maioria delas encontra-se 

localizada nos bairros, próximas às residências dos estudantes. Com relação à movimentação 

para trabalho, o autor enfatiza que ela ocorre predominantemente entre as idades de 18 a 50 

anos. Em média, os homens têm uma mobilidade maior do que as mulheres, porque costumam 

ser provedores do sustento da família.  

Os processos migratório e de mobilidade pendular podem influenciar na dinâmica 

populacional, pois a chegada ou permanência de uma quantidade de pessoas em uma 

determinada localidade contribuem para o crescimento populacional e podem incentivar a 

demanda por políticas públicas. É indiscutível que as pessoas que realizam esses tipos de 

mobilidade estão em busca de melhores condições de vida e, por esse motivo, o acesso à 

educação, ao trabalho, à saúde e à moradia se configuram como fatores de atração para essas 

pessoas (BASSAN,2017; TAVARES, MONTEIRO, 2019) 

 

2.2 Estudos sobre migração e mobilidade pendular das pessoas com deficiência   

 

Na teoria clássica sobre migração, Lee (1966) foi um dos primeiros autores a usar os 

termos fatores de atração e expulsão. Na visão desse autor, um indivíduo vai deixar seu local 

de origem se tiver um bom motivo para realizá-lo. Normalmente, ao tomar essa decisão, as 

pessoas devem considerar os custos e os benefícios de realizar esse tipo de mobilidade. Nesse 

contexto, Sjaastad (1962) entende que as pessoas vão investir em uma mudança se obtiverem 

algum retorno. Bastante próximos às conclusões apresentadas nesses estudos clássicos, 

Reichert e Berry (2020) argumentam que os custos da migração envolvem o esforço físico e 

logístico, e esses dois podem se apresentar como barreiras impeditivas para mudança. Os 

autores fazem uma relação desses conceitos com a deficiência e esclarecem que, ao superar as 

barreiras migratórias, no mínimo essas pessoas estão sendo motivadas por grandes necessidades 

ou esperam atingir altos benefícios.  

A própria condição física de uma pessoa deficiente se apresenta como uma barreira 

migratória. Por esse motivo, esses indivíduos tendem a avaliar o custo e o benefício de uma 

mudança, pois o valor desembolsado por essas pessoas é um pouco mais dispendioso. Quando 

o ambiente de origem apresenta algumas desvantagens que comprometem ainda mais a 
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capacidade das pessoas com deficiência, elas optam em mover-se, para tentar contornar essas 

barreiras impeditivas (REICHERT; BERRY, 2020).  

Diante do exposto, considera-se que os modelos que abordam a deficiência partem do 

pressuposto que alguns lugares são mais propícios para o acolhimento dessas pessoas. A 

princípio, existem ambientes que permitem uma maior interação, pois são mais receptivos e 

possibilitam um nível maior de inclusão. Entretanto, existem localidades que apresentam 

desigualdades, e normalmente essas regiões são mais pobres, menos receptivas e podem ser 

espaços que apresentam características incapacitantes para os deficientes (JACKSON, 2018). 

As pessoas com deficiência buscam ambientes que lhe ofereçam o mínimo de apoio, 

pois esses espaços são atrativos e se ajustam às suas necessidades. A migração dessas pessoas 

pode estar relacionada a um ajuste de ambiente, de modo que localidades com ambientes 

atrativos podem impulsionar a imigração das pessoas com deficiência. Em contrapartida, 

ambientes menos receptivos aumentam a propensão de migrar para outra localidade 

(REICHERT; BERRY, 2020).  

Assim, a decisão de migrar de uma PcD leva em consideração o ambiente em que ela 

está inserida, ou seja, se o local de origem apresentar condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento social é pouco provável que essa pessoa tome a decisão de se deslocar para 

ambientes mais distantes. Nessa perspectiva, as causas da migração das pessoas com deficiência 

podem ser explicadas através das ideias desenvolvidas por Lee (1966), que esclarece que a 

decisão de migrar está relacionada a fatores do local de origem, fatores da área de destino, 

obstáculos intervenientes e fatores pessoais.  

Partindo dessa percepção conceitual, a migração para as pessoas com deficiência ocorre 

a partir do momento que o local de origem apresenta desvantagens para a sua reabilitação. “Já 

os locais de destino são mais propícios a oferecer serviços de: educação especial, serviços de 

saúde especializados, transporte acessível para a locomoção e um mercado de trabalho mais 

dinâmico” (BERTOLUCI, 2013, p.82). Além disso, entre o local de origem e destino se 

apresentam os obstáculos que essas pessoas estarão expostas, caso optem pela migração.  

De acordo com Peixoto (2004), os migrantes devem observar a distância, os custos 

envolvidos no deslocamento, o tamanho da família e as leis migratórias impostas por cada país, 

pois estes elementos podem inibir a migração para outra localidade. Um estudo desenvolvido 

por Egilson et al (2020) aponta que os migrantes com deficiência estão expostos a barreiras 

linguísticas. Essa questão pode impactar negativamente o seu acesso a serviços em um novo 

país, pois o migrante não participará integralmente das atividades de inclusão social 
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desenvolvidas pelas instituições especializadas, dado a sua falta de familiaridade com os 

recursos que pode ter a sua disposição nestes locais.  

Corroborando com esse assunto, Peñafiel (2001) esclarece que as mulheres deficientes 

e pessoas com deficiência intelectual, quando realizam uma migração internacional, estão mais 

suscetíveis a barreiras atitudinais que impedem a sua plena participação no convívio social, ou 

seja, essas pessoas estão submetidas a um conjunto de fatores que as excluí dos serviços sociais 

e de saúde.  

Apesar desta pesquisa ter como foco principal a análise de mobilidade pendular e a 

migração por nascimento dos estudantes com deficiência na região Nordeste, os estudos que 

envolvem a migração internacional das pessoas com deficiência são de extrema relevância para 

compreender as barreiras impeditivas que os migrantes estão expostos. Da mesma forma, as 

teorias clássicas de migração conseguem demonstrar que as escolhas dos migrantes podem ser 

racionais e geralmente estão relacionadas às suas necessidades. Dessa forma, presume-se que 

as PcD podem encontrar barreiras parecidas mesmo realizando migração interna ou mobilidade 

pendular no Brasil. 

Nesta abordagem, o presente estudo pretende analisar a mobilidade pendular dos 

estudantes com deficiência no Nordeste brasileiro. Sobre a população de estudantes, Tavares 

(2016) aponta que, de acordo com o Censo demográfico do ano de 2010, estavam matriculados 

no Brasil cerca de 59.565.188 discentes que declararam frequentar escola ou creche e, desse 

montante, apenas 7,2% estudavam em outro município. A autora enfatiza ainda que, ao analisar 

o perfil desses estudantes por grau de escolaridade, identificou que 42,1% estavam matriculados 

no ensino superior. Além disso, constatou-se que os discentes mais jovens não realizavam 

deslocamentos tão longos, e que a porcentagem para esse grupo da população não ultrapassou 

5%. Com relação à idade, a maioria concentrava-se entre 15 e 29 anos. No tocante à raça, os 

brancos apresentaram um maior nível de mobilidade.  

Em relação aos deslocamentos das pessoas com deficiência em algumas escolas públicas 

do estado de Nova York, Corcoran (2018) aponta que alunos matriculados no jardim de infância 

até a sexta série apresentam deslocamentos mais longos. Porém, quando chegam na nona série 

o tempo de deslocamento acaba sofrendo um arrefecimento. Além disso, o autor argumenta que 

alunos matriculados em escolas Charter (escolas públicas que adotam o modelo de gestão 

privada, e que podem ser escolhidas pelas famílias) acabam mantendo deslocamentos mais 

longos, quando comparado às escolas tradicionais. Um dos pontos levantados é que alguns 

bairros do estado de Nova York possuem uma alta densidade populacional e acesso a transporte 
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público. Sendo assim, alunos brancos matriculados no jardim de infância podem ter viagens 

mais longas em comparação a alunos hispânicos que moram em localidades menos povoadas.  

Em síntese, a iniciativa dos órgãos internacionais e nacionais em promover um ambiente 

com equidade para todas as pessoas têm contribuído para a inclusão das pessoas com deficiência 

em diversos ambientes, dentre eles destaca-se o escolar. A política de educação inclusiva veio 

com a finalidade de quebrar um paradigma, principalmente entre os estudantes com deficiência 

que agora passariam a ser matriculados com mais frequência em classes de ensino regular. Uma 

escola inclusiva é muito importante para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, pois 

permite uma interação social entre todos os alunos da instituição. Contudo, e além disso, é 

interessante que as escolas ofereçam em suas escolas ambientes acessíveis para que os 

estudantes com deficiência possam circular com segurança e autonomia na instituição. Alguns 

alunos com deficiência em busca de melhores condições educacionais acabam realizando o 

deslocamento pendular, para ter acesso a uma educação de qualidade ou até mesmo para 

adquirir serviços de Atendimento Educacional Especializado, esses ambientes para esses 

estudantes configuram-se como um ambiente atrativo para essas pessoas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresentaremos a fonte de dados, as variáveis utilizadas e os 

procedimentos metodológicos utilizados para analisar as características sociodemográficas e de 

mobilidade espacial dos estudantes com deficiência na região Nordeste matriculados no ensino 

fundamental e médio, nos anos 2017 e 2019. Além disso, descreveremos todo o percurso 

necessário para alcançarmos nosso corpus de análise. 

3.1 Base de dados: Fonte 

 

No que se refere à fonte de dados para pesquisas relacionadas à deficiência no Brasil, 

têm-se a possibilidade de se trabalhar com os Censos Demográficos, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), Censos Escolares, Censo do Ensino Superior (ambos do 

INEP) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Esta última é mais relacionada a 

estudos que pretendem verificar a quantidade de pessoas com deficiência alocada no mercado 

de trabalho brasileiro. Contudo, apesar da disponibilidade dessas bases de dados, ainda é 

incipiente o número de pesquisas que relacionam a mobilidade espacial das pessoas com 

necessidades especiais no Brasil.  

Durante décadas, a pauta sobre a deficiência deixou de ser abordada nos quesitos do 

Censo, mas Madeira (2020) assevera que, devido ao forte movimento imposto pelas sociedades 

civis associadas às pessoas com deficiência ao longo da elaboração da Constituição Federal de 

1988, verificou-se a necessidade de se captar a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil, 

por esse motivo no Censo de 1991 foram reinseridas questões sobre a deficiência. Acerca desses 

movimentos, Oliveira (2003) afirma que as reivindicações desses grupos por informações 

podem ter tido influência significativa sobre a população captada nos Censos, devido a voz 

ativa que esse estrato da população exerce perante a sociedade. A autora ainda destaca que no 

Censo de 1980 as demandas desse contingente de pessoas ainda não haviam sido atendidas, 

porém nos Censos subsequentes verificou-se um tratamento especial na averiguação do número 

de pessoas com deficiência e os diversificados graus de incapacidade.  

No que diz respeito à quantidade de pessoas com deficiência no Censo 2000, Neri e 

Soares (2003) argumentam que a partir do momento que estas pessoas começam a avaliar a 

dificuldade de caminhar, enxergar ou ouvir houve um inflacionamento na estimativa. Na visão 

dos autores, o que corroborou para esse índice elevado foi que grande parte da população idosa 

foi inserida nesse grupo por possuir alguma ou grande dificuldade, ou seja, esses indivíduos 

apresentavam características variadas de limitações funcionais. 
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Podemos, então, destacar que, com o desenvolvimento do conceito de deficiência em 

diversas parte do mundo, seria necessário criar mecanismos que possibilitasse comparações 

entre as informações levantadas sobre deficiência em diferentes países. Assim sendo, Pereira e 

Pinheiro (2016) esclarecem que o IBGE, no Censo Demográfico 2010, optou-se por trabalhar 

com perguntas idealizadas pelo Washington Groupon Disability Statistics (GW). Essa decisão 

permitiria ao Brasil incorporar ao seu questionário de amostra quesitos que permitem uma 

comparação internacional. Alguns estudos que utilizaram a base dos Censos Demográficos, 

como os de Neri (2003), Baptista (2009), França (2010), Bertolucci (2013) e Pereira (2015), 

visam suprir lacunas diferentes sobre o perfil das pessoas com deficiência nas áreas 

educacional, mercado de trabalho e migração.  

Como podemos observar, a base de dados do Censo Demográfico é importante para o 

desenvolvimento de pesquisas de caráter demográfico, social e econômico. No entanto, quando 

pretende-se realizar estudos comparativos sobre a deficiência no Brasil, essa base de dados não 

permite adequadamente criar uma série temporal que evidencie a evolução dessa população 

específica ao longo dos anos. Isso acontece porque os quesitos não apresentaram um padrão, 

pois sofreram bastantes modificações por conta da evolução do conceito de deficiência. Além 

disso, entre o período de 1950 a 1980, houve um lapso temporal, ou seja, as informações 

referentes às pessoas com deficiência deixaram de ser coletadas no país durante essas décadas.  

Colaborando com esse debate, Lenzi (2012, p.16) argumenta que a proporção de pessoas 

com deficiência variou entre os censos “por conta das diferenças existentes entre os tipos de 

deficiências que foram investigadas em cada censo, além dos conceitos utilizados em cada 

época”. Por conta dessa incompatibilidade encontrada nos conceitos entre Censos 

Demográficos, e pela falta de um levantamento mais recente, optou-se em não trabalhar com 

essa base de dados, tendo em vista que um dos objetivos específicos dessa dissertação é traçar 

o perfil demográfico dos estudantes com deficiência com relação a idade, sexo e cor/raça ao 

longo dos anos, num período mais recente.  

Como se sabe, os censos escolares e do ensino superior em seus questionários também 

abordam quesitos sobre deficiência. Ambos são disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), uma autarquia federal que está vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), com periocidade anual dos microdados. As informações são 

coletadas através da plataforma digital Educacenso, e o preenchimento no site é realizado por 

um funcionário ligado diretamente à escola.  

Macalli (2017) assevera que, após a realização do preenchimento dos formulários, as 

Secretarias de Educação são responsáveis por reunir todas as informações e repassá-las para o 
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INEP. É importante ressaltar que o censo escolar demonstra a situação da Educação Básica no 

Brasil por escola, ou seja, apresenta a características dos alunos matriculados, a infraestrutura, 

a quantidade de professores e a formação deles, e as características da turma. É pertinente 

destacar, ainda, que cada uma dessas informações está disponibilizada de forma desagregada 

por região brasileira. Até o censo escolar de 2018, o INEP liberava apenas as características 

dessas quatro bases de dados, entretanto, a partir do censo de 2019 passou-se a divulgar também 

o perfil dos gestores de cada escola.  

No tocante ao desenvolvimento do censo escolar no Brasil, Matos (2018) afirma que ele 

foi criado em 1931, pelo Ministério de Educação e Saúde. Durante anos o governo estabeleceu 

mecanismos para a coleta de dados educacionais. Porém, a sua participação tornou-se mais 

efetiva a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, por conta do art. 208, que 

assegurava que o recenseamento dos dados educacionais no país, e que deveria ser coletado 

pela União. Além disso, a autora argumenta ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LBD), Lei nº 9394/96 foi de fundamental importância, pois regulamentou que o 

recenseamento deveria ser realizado em conjunto entre os entes federados. As informações 

devem ser coletadas sem distinção, ou seja, as escolas públicas e privadas obrigatoriamente têm 

que reunir e disponibilizar ao INEP.  

Os dados divulgados pelo INEP são de fundamental importância, pois permitem 

subsidiar as políticas educacionais – no âmbito federal, estadual ou municipal. Nesse contexto, 

o censo escolar pode ser avaliado como um instrumento de indicador social, pois demonstra a 

quantidade de alunos que estão matriculados, por região brasileira.  

Cabe frisar que, segundo Leijoto (2015), além da função de estimular o 

desenvolvimento de políticas públicas e de mensurar a quantidade de alunos com necessidades 

educacionais especiais, essa fonte de dados também serve de suporte para direcionar recursos 

para escolas, através do programa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). No caso dos alunos com 

deficiência, transtornos globais ou altas habilidades matriculados na rede pública de ensino, 

haverá um duplo cômputo quando estes alunos receberem atendimento educacional 

especializado. Os recursos do FUNDEB, de acordo com Madeira (2020, p.60), “são distribuídos 

automaticamente de acordo com o número de alunos de cada escola segundo os dados do último 

censo escolar realizado”. Algumas pesquisas que utilizaram o censo escolar como bases de 

dados no seu estudo foram Leijoto (2015), Macalli (2017), Matos (2018), Rigotti (2019) e 

Madeira (2020). 
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É preciso compreender ainda que o censo escolar apresenta algumas limitações. A 

primeira é que essa base de dados apenas consegue captar a quantidade de alunos que estão 

matriculados na rede de ensino, ou seja, existe uma quantidade de pessoas entre as idades de 6 

a 17 anos que não estão inseridos no sistema educacional. Outra desvantagem encontrada é que 

nos questionários não se têm quesitos que abordem a situação econômica do aluno, além de 

questões sobre a família. Independentemente dessas limitações, com relação ao conceito de 

deficiência, o Censo Escolar faz o levantamento evidenciando quais são, mas não se tem 

nenhuma questão que represente a severidade da deficiência, dos transtornos globais e as 

superdotações.  

Para a elaboração desta pesquisa, utilizou-se como banco de dados os microdados dos 

Censos Escolares dos anos de 2017 e 2019. Justifica-se esse recorte temporal em virtude de no 

ano 2008 ter sido lançado o PNEEPEI. Este programa teve como finalidade incluir as pessoas 

com necessidades educacionais especiais na modalidade do ensino regular. Desta forma, foi 

esperado que o programa se consolidasse em oito anos, para que houvesse um aumento no 

número de matrículas dos alunos com necessidades especiais na Região Nordeste. Assim sendo, 

os anos seguintes após a consolidação estipulada poderiam indicar um maior número de 

matrículas e, consequentemente, ocasionar uma maior mobilidade espacial dos estudantes entre 

os estados e municípios da região em questão. Além disso, a escolha ocorreu por conta da 

rotulagem das variáveis, ou seja, entre esses anos a nomenclatura eram bastante semelhantes, e 

pelo caráter mais recente das informações.  

Esta base de dados fornece informações referentes ao volume de matrículas realizadas, 

qual é a deficiência do aluno, se ele estuda na modalidade de ensino regular ou em escola 

especial. Os dados que foram levantados são o número de matrículas realizadas, a localização 

das escolas, a infraestrutura desses locais, equipamento, a formação acadêmica dos docentes, 

ou seja, se estão aptos a trabalhar com essas pessoas, e o local de residência dos estudantes. 

Nesta pesquisa, serão utilizados o cadastro do aluno, cadastro da escola e o cadastro do 

profissional escolar em sala de aula. 

A combinação entre essas bases se dará principalmente através da variável código da 

escola. Para se tentar captar a mobilidade pendular desses estudantes foi realizado um 

cruzamento entre o local de residência e localização da escola, podendo esses deslocamentos 

serem intramunicipais, intermunicipais ou interestaduais na região Nordeste.  

O INEP, no questionário do Censo da educação básica, divulgou os tipos de 

necessidades educacionais especiais, como segue: deficiência (baixa visão, cegueira, 

deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, surdez, surdocegueira e 
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deficiência múltipla), estudantes com transtornos globais de desenvolvimento (autismo infantil, 

síndrome de Rett, síndrome de Asperger e transtorno desintegrativo da infância) e estudantes 

com altas habilidades/superdotação (MEC,2019) 

Um indivíduo pode adquirir, a qualquer momento do seu ciclo de vida, algum tipo de 

deficiência. A priori, as causas são as mais diversas possíveis, visto que pode apresentar a 

deficiência logo quando nasce ou desenvolvê-la nos primeiros anos de vida. Nas idades mais 

avançadas as pessoas também podem apresentar algum tipo de deficiência, seja por doença, 

lesão ou acidente de trabalho. De acordo com Baptista (2009), os homens estão mais suscetíveis 

à deficiência mental, auditiva e física. Esse resultado encontrado tem uma forte relação com as 

atividades profissionais desempenhadas por eles e pelo alto índice de acidentes. Já as mulheres 

estão mais vulneráveis a dificuldades motoras e problemas de visão. 

Bertolucci (2013) esclarece que a idade média das pessoas com alguma deficiência no 

Censo Demográfico de 2010 era de 49 anos, enquanto para a população sem deficiência era de 

25 anos. Outro ponto é que o próximo Censo Demográfico pode evidenciar o aumento no 

número de PcD, pois uma das hipóteses levantadas é que o avanço no número de mortes por 

doenças crônicas-degenerativas e um elevado índice de acidentes por causas externas podem 

deixar as pessoas mais expostas ao risco de adquirir deficiência. Dessa forma, a mudança no 

perfil epidemiológico da mortalidade reflete sobre o ritmo de crescimento das pessoas com 

deficiência. 

O INEP, através do decreto nº 5296/04 no art. 5, estabeleceu as características da 

deficiência física, auditiva e visual e mental. A priori, a deficiência física é conceituada como 

a perda de algum segmento do corpo humano, por completo ou parcialmente, que acarreta o 

comprometimento da função física. A auditiva se configura como a perda parcial ou total de 41 

decibéis (dB) ou mais. Para o diagnóstico deste tipo de deficiência, é realizado um audiograma 

nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (BRASIL, 2004).  

Uma pessoa é considerada surda quando existe uma perda auditiva acima de 71 decibéis 

(dB), assim sendo, para que o diagnóstico seja dado, é necessário que o indivíduo realize 

também um teste de audiograma nas mesmas frequências estipuladas para a perda auditiva. Pelo 

decreto, a deficiência visual está subdividida entre cegueira e baixa visão, e a diferença entre 

elas está na acuidade visual, ou seja, dependendo do grau desta, a perda da visão pode ser total 

ou parcial. A deficiência intelectual são alterações significativas nas habilidades práticas e 

sociais desses indivíduos. Por último, temos a deficiência múltipla, que consiste na junção de 

duas ou mais deficiências (BRASIL, 2004; MADEIRA, 2020).  
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Em seu estudo sobre as causas da deficiência intelectual, Schwartzman e Lederman 

(2017) esclarecem que, apesar dos vários procedimentos adotados para diagnosticar esse tipo 

de deficiência, em 50% dos casos não se consegue identificar a causa. Os autores ressaltam 

ainda que, quando se consegue verificar a etiologia, há predominância de síndrome genética e 

exposição do feto a agentes tóxicos. 

A deficiência auditiva é considerada como uma doença ocupacional porque, muitas das 

vezes, está relacionada ao trabalho, sendo que a predominância dessa patologia ocorre em 

países industrializados. As principais causas para a etiologia são “doença, idade avançada, 

acidente de trabalho, causas congênitas, acidente doméstico, acidente de trânsito, 

violência/agressão” (CRUZ et al, 2008). 

Alunos com deficiência auditiva e deficiência intelectual relataram que, para eles 

estudarem em uma escola normal, nem sempre é uma boa opção, tendo em vista que as escolas 

especiais oferecem melhores ambientes de aprendizado e de alta qualidade. Por esse motivo, a 

Federação Mundial de Surdos defende que, para uma criança surda melhorar o seu 

desenvolvimento estudantil e social, deve estudar em locais onde a linguagem de sinais seja 

bastante difundida entre os alunos e professores. Além disso, estudar em uma escola regular 

inviabilizaria a aprendizagem desse aluno, porque não haveria uma interação entre professores 

e educandos, ocasionando assim a exclusão destes do meio educacional e da sociedade (WHO, 

2011). 

Compreende-se, portanto, que os alunos com deficiência são aqueles que apresentam 

limitações de longo prazo, sendo estas de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A 

participação desses alunos na escola e na sociedade pode ser restringida quando essas limitações 

interagem com alguma barreira. Como podemos observar, esses alunos podem não participar 

de forma efetiva das atividades escolares por conta de algumas dessas limitações. No tocante 

aos alunos com transtornos globais de desenvolvimento, estes apresentam uma variação entre 

as interações sociais e na comunicação. Nesse grupo de alunos encontra-se: os autistas, os com 

síndrome do espectro autista e psicose infantil. Alguns alunos com autismos demonstram 

deficiência de comunicação verbal e não verbal, isso dificulta a sua interação social. Além 

disso, identificam-se nesses alunos padrões de comportamentos, ou seja, eles desenvolvem 

atividades restritivas que estejam de acordo com seus interesses. A Lei 12.764/12 estabeleceu 

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista que 

determina que pessoas com autismo se enquadram como uma pessoa com deficiência, para 

todos os efeitos legais.  Em relação aos alunos com altas habilidades/superdotação, estes 

conseguem realizar tarefas de interesse com uma certa facilidade, são comprometidos com o 
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aprendizado e apresentam um potencial elevado em qualquer área. Neste grupo encontram-se 

os estudantes que apresentam algum transtorno de atenção, dislexia, hiperatividade e 

disortografia, entre outros (BRASIL,2008; BRASIL,2012; BRASIL,2019).  

Apesar do público-alvo da educação especial serem os alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e estudantes com altas habilidades/superdotação, a 

presente dissertação analisará apenas os alunos que apresentam algum tipo de deficiência. Esse 

recorte se justifica porque no censo escolar do ano 2019 as variáveis 

IN_SINDROME_ASPERGER, IN_SINDROME_RETT e IN_TRANSTORNO_DI foram 

descontinuadas pelo MEC, ou seja, essas variáveis não existem mais nos microdados do censo 

escolar do ano 2019, dessa forma, como pretende-se realizar um estudo de prevalência, a falta 

dessas variáveis inviabilizaria a comparação entre os anos selecionados. Como se sabe, pessoas 

com transtorno do espectro autista foram consideradas pessoas com deficiência de acordo com 

a legislação vigente no país. Já os alunos com altas habilidades e superdotação (AH/S) não 

demonstram aparentemente deficiências visíveis, por esse motivo o AEE em muitos casos não 

é ofertado em tempo hábil (CRUZ; LEMKE; STREIECHEN,2020). 

Um dos pressupostos desta pesquisa é que os alunos com deficiência realizam 

mobilidade pendular para ter acesso ao atendimento educacional especializado. A mobilidade 

pendular que será considerada nesta dissertação levará em consideração o município de 

endereço diferente do município da entidade, assim como também a zona residencial diferente 

da entidade, mas também a mobilidade pendular Intramunicipal para aceder ao atendimento 

especial. Portanto, a pesquisa levará em consideração os conceitos do glossário da educação 

especial do censo escolar 2019, documento que elenca quais são os tipos de deficiência 

coletados e os atendimentos educacionais especializados ofertados nas escolas.  

 

3.2 Construção dos bancos de dados  

 

Os microdados do Censo Escolar são disponibilizados pelo INEP de forma desagregada, 

por esse motivo o primeiro procedimento realizado foi unir a base de matrícula dos alunos com 

a base da escola da região Nordeste através da função “agregar” no software Statistical Package 

for the Social Scienses (SPSS) versão 25. A variável utilizada do censo escolar para concatenar 

essas duas bases foi o COD_ENTIDADE. O próximo passo foi criar a base longitudinal das 

escolas para verificar as transições que ocorreram na infraestrutura entre os anos de 2015, 2017 

e 2019. É importante destacar que o intuito de realizar esses procedimentos é deixar todas as 

variáveis selecionadas em uma única base.  
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De posse desses dois bancos, a estratégia adotada para “limpar” o banco que contêm a 

base de matrículas e escolas foi a retirada de frequências das seguintes variáveis: 

CO_UF_NASC, CO_MUNICIPIO_NASC, COD_UF_END, COD_MUNICIPIO_END, 

COD_ENTIDADE, CO_UF e CO_MUNICIPIO. As últimas três variáveis são as informações 

da escola que vêm na base do aluno. Como pretende-se verificar a migração desde o local de 

nascimento e a mobilidade pendular dos estudantes com e sem deficiência, essas informações 

não podem estar em branco (omissas). Após a retirada das frequências realizou-se o seguinte 

procedimento: selecionou-se os códigos das UF brasileiras para a variável COD_UF_NASC; o 

mesmo procedimento foi aplicado na variável COD_UF_END. Portanto, as informações que 

estavam em branco foram automaticamente excluídas quando realizou-se a seleção dos filtros. 

O percentual de informações excluídas da variável COD_UF_END para a base de estudantes 

com deficiência foi em torno de 8% em 2017 e 6,8% em 2019. Já para a base de estudantes sem 

deficiência o percentual de exclusão foi de 8,9% em 2017 e 9,7% em 2019. Em seguida, 

realizou-se o procedimento de separar os alunos que tinham necessidades especiais 

educacionais dos alunos que não possuíam nenhuma. A Tabela 1 irá demonstrar o número e o 

percentual de pessoas com necessidades educacionais especiais (por tipo) que estão na base 

original dos microdados dos censos escolares dos anos de 2017 e 2019. 

 

Tabela 1- Proporção de estudantes com Necessidades Educacionais Especiais no 

Nordeste entre 2017 e 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 *  NEE-Necessidades Educacionais Especial 

                 Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

 

NEE 
2017 2019 

N % N % 

Autismo 9.829 4,7 31.622 12,04 

Baixa visão 17.283 8,3 17.177 6,54 

Cegueira 1.080 0,5 1.128 0,43 

Deficiência auditiva 6.042 2,9 5.979 2,28 

Deficiência física 14.215 6,8 15.425 5,87 

Deficiência Intelectual 129.700 62,4 169.664 64,59 

Deficiência múltiplas 11.446 5,5 14.252 5,43 

Síndrome de Asperger 1.429 0,7 0 0,00 

Síndrome de Rett 582 0,3 0 0,00 

Superdotação 1.808 0,9 2.294 0,87 

Surdez 5.441 2,6 4.474 1,70 

Surdocegueira 77 0,0 114 0,04 

Transtorno desintegrativo da infância 8.477 4,1 0 0,00 

Deficiências/Transtorno/Superdotação 534 0,3 541 0,21 

Total 207.943 100 262.670 100 
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Durante essa etapa foram excluídas as variáveis IN_AUTISMO, 

IN_SINDROME_ASPERGER, IN_SINDROME_RETT, IN_TRANSTORNO_DI e 

IN_SUPERDOTACAO da base dos alunos com deficiência. A exclusão dessas variáveis levou 

em consideração os critérios de recorte já citados anteriormente, portanto, o percentual de 

informações excluídas da base dos estudantes com NEE em 2017 para as variáveis autismo, 

síndrome de asperger, síndrome de RETT, transtorno desintegrativo da infância e superdotação 

corresponde a 11%, enquanto para o ano de 2019 o total foi de 13,12%. O aumento no número 

de estudantes autistas no ano 2019 pode estar associado a descontinuidade das variáveis na 

categoria Transtornos Globais de Desenvolvimento. Portanto, existe a possibilidade de ter 

ocorrido uma junção, em 2019, e o valor total de estudantes com autismo passou de 4,7% para 

12,04% em 2019, conforme Tabela 1. Após a exclusão dessas variáveis da base original dos 

microdados do censo escolar, ficaram na base apenas os estudantes que possuíam algum tipo 

de deficiência.   

O próximo passo foi verificar a quantidade de estudantes com deficiência que possuíam 

dupla matrícula. A adoção desse critério é para identificar quantos desses estudantes estão 

matriculados no ensino regular e no AEE. Além disso, é importante ressaltar que em alguns 

casos o aluno que utiliza AEE está matriculado em uma instituição diferente da que possui 

matrícula no ensino regular, por esse motivo para efeito de análise de mobilidade pendular, 

torna-se oportuno manter esse estudante na base. Identificou-se ainda que alguns dos alunos 

sem deficiência apresentavam dupla matrícula, contudo acredita-se que estas podem representar 

vínculo de escolarização destes alunos na mesma escola ou em uma instituição de ensino 

diferente. Uma das hipóteses levantadas para essa dupla contagem é que durante o ano 

calendário vigente alguns alunos podem solicitar transferência para estudar em outra instituição 

de ensino. Nesta situação existe a possibilidade de não ter sido efetivado a baixa da matrícula 

desse aluno no sistema Educacenso pela instituição de origem, portanto este caso específico 

pode ocasionar dupla matrícula. A estratégia adotada foi a de excluir para os alunos sem 

deficiência as matrículas duplicadas na base. O percentual de estudantes sem deficiência com 

dupla matrícula em 2017 era de 12%, já para o ano de 2019 o valor foi 9%.  

As etapas de ensino selecionadas para compor o estudo foram o ensino fundamental de 

8º anos, ensino fundamental de 9º anos, ensino médio e médio (normal/magistério). Em 2019 

as etapas de ensino do ensino fundamental de 8º anos foram descontinuadas no censo escolar.  
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Após a realização de todos os filtros o universo de análise da presente pesquisa é 

composto pelos estudantes que apresentam algum tipo de deficiência e estudantes que não 

apresentam limitação de longo prazo, ou seja, estudantes sem deficiência. O recorte espacial é 

a região Nordeste do país. De acordo com dados do último Censo, a população dessa região era 

composta por 53.081.950 milhões de habitantes IBGE (2011). Contudo, o IBGE (2018) estimou 

que em 2017 a população do Nordeste ficaria em torno de 56.442.149 milhões de habitantes, já 

para 2019 espera-se que esteja em 57.071.654. A Tabela 2 irá demonstrar o total de estudantes 

com deficiência e sem deficiência selecionados para compor o estudo entre os anos de 2017 e 

2019. 

 Tabela 2- Número absoluto e proporcional de estudantes com e sem deficiência 

matriculado no Nordeste, entre 2017 e 2019. 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

  

A partir da delimitação do universo de análise, constatou-se que o número de matrículas 

na região Nordeste é superior ao número de estudantes. Isso ocorre por conta da dupla matrícula 

dos estudantes com deficiência. A Tabela 3 irá demonstrar a quantidade de indivíduos 

analisados com relação ao número de matrículas total entre os anos de 2017 e 2019. 

 

Tabela 3- Número absoluto e proporcional de matrículas de estudantes com deficiência e 

sem deficiência no Nordeste, 2017 e 2019. 

Matrícula 2017 % 2019 % 

Com deficiência  278.007 2,92 337.418 3,70 

Sem deficiência  9.230.289 97,08 8.776.134 96,30 

Total 9.508.296 100 9.113.552 100 

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

 

A diferença encontrada entre as Tabelas 2 e 3 equivale a 92.723 em 2017 e 109.205 em 

2019. Esses valores representam a quantidade de estudantes com deficiência que possuem 

vínculo no AEE, por esse motivo a quantidade de alunos diverge um pouco do número total de 

alunos matrículados na região Nordeste do país.  

Estudantes  2017 % 2019 % 

Com deficiência 185.284 1,97 228.213 2,53 

Sem deficiência 9.230.289 98,03 8.776.134 97,47 

Total 9.415.573 100 9.004.347 100 
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Para verificar o perfil dos estudantes com e sem deficiência dos estados da região 

Nordeste para os anos de 2017 e 2019, foram utilizadas medidas estatísticas e indicadores 

demográficos para representar a estrutura etária e a mobilidade espacial da população.  

A estatística descritiva é bastante utilizada no meio acadêmico para descrever e avaliar 

um determinado grupo. Segundo Virgillito (2017), os pesquisadores tendem a organizar as 

informações colhidas em campo com o propósito de extrair informações para subsidiar os 

primeiros cálculos estatísticos. O autor argumenta ainda que os cálculos podem ser realizados 

apenas com técnicas descritivas ou combinadas a outros segmentos da estatística.  

As variáveis que serão analisadas através de estatísticas descritivas serão: sexo, idade, 

cor/raça, tipo de deficiência, atendimento educacional especializado e transporte público, 

migração e pendularidade. A apresentação será em forma de tabelas e gráficos. Além disso 

elaborou-se cartogramas através do software Philcarto, para demonstrar a distribuição de 

estudantes com deficiência que eram migrantes e os alunos que realizam mobilidade pendular. 

 

3.3 Variáveis demográficas dos estudantes com e sem deficiência 

 

Para se alcançar as características dos estudantes com deficiência na região Nordeste foi 

necessário realizar um filtro em uma variável do Censo escolar. A variável selecionada para 

realizar esse procedimento foi a IN_NECESSIDADE_ESPECIAL, que pergunta se o aluno 

possui alguma deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação. 

Caso a resposta seja positiva, a próxima pergunta do questionário é verificar qual o tipo de 

necessidade educacional especial que esse aluno apresenta.  

No Quadro 1 encontram-se discriminadas as variáveis que foram utilizadas para 

identificar o perfil demográfico (idade, sexo, cor/raça, mobilidade) dos estudantes com 

deficiência na região Nordeste. Nessa base do aluno, encontram-se ainda as variáveis 

relacionadas à mobilidade pendular que serão exploradas. 
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Quadro 1- Variáveis das características dos estudantes com deficiência Censo Escolar - 

2017 e 2019 

Questionário Variável Descrição 

Aluno 

NU_IDADE Idade do aluno 

TP_SEXO Masculino/ Feminino 

CO_UF_NASC Local de nascimento 

CO_MUNICIPIO_NASC Município de Nascimento 

CO_UF_END Local de endereço 

CO_MUNICIPIO_END Município de endereço 

TP_COR_RACA Não declarada/ Branca/ Preta/ Parda/ Amarela/ Indígena  

 

TP_LOCALIZAÇÃO Urbana/Rural  

TIPO DE DEFICIÊNCIA 
Cegueira/Baixa visão / Surdez/ Auditiva/ Surdocegueira/Física/ 

Intelectual/Múltipla  

 

 

AEE 

Libras/Língua portuguesa/Informática acessível/ Braile/ CAA/ Soroban/ Vida 

autônoma/ Opticos e não opticos/ enriquecimento curricular/desenvolvimento 

cognitivo/mobilidade 

 

 

IN_TRANSPORTE_PUBLICO Utiliza/Não utiliza  

IN_REGULAR Turma regular  

TP_ETAPA_ENSINO 
ensino do fundamental de 8 anos/ensino do fundamental de 9 anos/Curso 

técnico Integrado/Ensino Médio 

 

 

COD_ENTIDADE Código da escola  

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 
 

A variável sexo foi selecionada para análise porque, de acordo com Elwan (1999), as 

taxas de deficiência nos países desenvolvidos são significantemente maiores entre as mulheres, 

enquanto em países em desenvolvimento a predominância da deficiência entre estudantes 

ocorre entre os homens. Em seu estudo, França (2010) argumenta que algumas deficiências têm 

um sexo predominante, a exemplo da mental, que aparece mais para pessoas do sexo masculino. 

Ainda assim, o autor esclarece que, quando se verifica a deficiência entre as idades de 7 a 17 

anos, em quase todas as categorias de deficiência, a categoria sexo é predominantemente 

masculina. Diante do exposto, espera-se encontrar nos resultados que a maioria dos estudantes 

com deficiência matriculados na região Nordeste sejam do sexo masculino, pelo simples fato 

do Brasil ainda não ser um país desenvolvido e porque o corpus de análise está restrito às idades 

de 7 a 17 anos.  

A inclusão da variável cor/raça se deu em decorrência da pretensão de se conhecer a 

diversidade étnico-racial dos estudantes matriculados na região Nordeste, que possuem algum 

tipo de deficiência ou não. Contudo, essa informação no Censo Escolar apresenta um alto índice 
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de subnotificação, demonstrando a fragilidade na coleta durante o preenchimento por parte das 

escolas. Essa informação é prestada por terceiros. 

Para verificar a localização de moradia dos estudantes matriculados no Nordeste foi 

selecionado a variável TP_LOCALIZAÇÃO sua categoria está subdividida em zona urbana e 

rural, a mesma variável foi selecionada na base da escola. Um estudo desenvolvido na Índia 

estimou a quantidade de alunos com deficiência que estavam fora do sistema educacional. Os 

resultados encontrados demonstraram que cerca de 90% dos alunos sem deficiência estavam 

matriculados na escola. Outro ponto relevante da pesquisa é que o índice de matrículas em áreas 

urbanas para os estudantes com deficiência não ultrapassa 74%, enquanto na área rural o índice 

era apenas de 66% (WHO, 2011). Dessa forma, espera-se que para o Brasil ocorra a mesma 

situação, ou seja, a maioria das matrículas de pessoas com deficiência deve se concentrar na 

área urbana, devido à proporção de residentes e ao número mais elevado de instituições nessa 

área. 

Sobre a variável tipo de deficiência, levou-se em consideração que alunos que 

apresentam alguma deficiência estão mais propensos a não ingressar na escola. Faz-se 

necessário apontar que quando estes alunos estão inseridos no sistema educacional, podem 

apresentar índice mais baixos de aprovação e permanência na escola. O desempenho 

educacional ruim desses alunos em boa parte dos casos sofre influência direta do tipo de 

deficiência que esse aluno apresenta, quando comparado a outras características 

sociodemográficas (WHO, 2011). A presente dissertação não tem a pretensão de analisar o 

desempenho estudantil desses alunos.  

Entende-se que a seleção da variável “tipo de Atendimento Educacional Especializado” 

é de suma importância para identificar quais dos atendimentos são mais procurados nas escolas 

espalhadas pelo Nordeste, pelos alunos com deficiência. Vale ressaltar que um estudante com 

deficiência pode vir a adquirir esse serviço em um município diferente do que reside.  

Dando continuidade a variável IN_TRANSPORTE_PÚBLICO, foi selecionada para 

compor o estudo, pois pretende-se investigar a quantidade de alunos com e sem deficiência que 

utilizam o transporte financiado pelo Estado. Para as pessoas com deficiência o transporte 

oferecido pelo poder público representa um obstáculo a menos para realizar atividades 

cotidianas nesta situação e ir à escola.  
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3.4 Variáveis da escola relacionadas à questão de deficiência   

 

As características de infraestrutura, disponibilidades de equipamentos, oferecimento de 

merenda escolar e localização da escola também podem contribuir para se analisar a mobilidade 

espacial, dado que estas particularidades podem ser fatores de atração para os estudantes com 

necessidades especiais. Em um dos objetivos específicos pretende-se averiguar a infraestrutura 

escolar para verificar se ela seria um fator de atração para a mobilidade pendular das pessoas 

com deficiência. Um local é atrativo para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 

quando este possui acessibilidade. Atualmente, a norma que faz referência sobre acessibilidade 

no Brasil é a ABNT NBR 950. As escolas brasileiras que possuem alunos matriculados com 

deficiência devem observar essa norma para criar um ambiente adequado para esses estudantes.  

De acordo com dados do INEPDATA (2021), no Nordeste atualmente há cerca de 9.221 

escolas privadas ativas que oferecem o ensino fundamental e apenas 1.949 no ensino médio. 

Com relação às escolas ativas públicas, verificou-se que apenas 9 delas eram de dependência 

administrativa federal e ofertava a modalidade de ensino fundamental, 2.968 eram escolas 

estaduais, e 37.040 escolas municipais. É importante mencionar que o número de escolas que 

oferecem a modalidade de ensino médio na região é de 177 escolas com dependência 

administrativa federal, 4.948 escolas estaduais e 49 municipais. Apesar do número expressivo 

de escolas na região Nordeste, a presente dissertação só irá analisar as instituições de ensino 

que possuem estudantes com deficiência matriculados.  

Dada a relevância da infraestrutura da escola para os estudantes com necessidade 

educacionais especiais, optou-se em realizar um estudo de caráter longitudinal nos microdados 

da escola, tendo em vista que as nomenclaturas das variáveis não sofreram alterações. Essa base 

longitudinal vai permitir verificar a infraestrutura da escola com relação as variáveis sala de 

atendimento educacional especializado, banheiros PNE e dependências acessíveis. Em termos 

gerais vai ser verificado se entre os anos de estudos a escola passou a contar com essas 

infraestruturas nas escolas. Contudo, no ano de 2019, na base de escolas, foram criadas algumas 

variáveis novas que possuem relação direta com as pessoas com deficiência, por esse motivo, 

para essas variáveis, serão realizadas tabulações de forma separada. As variáveis da base escolar 

que serão utilizadas encontram-se discriminadas no Quadro 2. 
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Quadro 2- Variáveis das características da escola 

Questionário Variável Descrição 

Escola 

CO_UF UF da escola 

CO_ Município Município da escola 

TP_DEPENDENCIA Federal/Estadual/Municipal/Privada 

TP_LOCALIZAÇÃO Urbana/Rural 

Dependências existentes na 

escola 

Banheiro acessível, adequado ao uso dos alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida. Dependências e vias 

adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida/Refeitório/Sala de recursos multifuncionais para 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

 

TP_AEE Exclusivamente/Não exclusivamente/Não Oferece  

Variáveis de Acessibilidade 
Corrimão/elevador/pisos táteis/vão livre/rampas/sinal 

sonoro/sinal tátil/ sinal visual/inexistente 

 

 

 

 

IN_REGULAR Ensino Regular  

COD_ENTIDADE Código da escola  

Fonte: INEP/MEP (Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019) 
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados encontrados e apresentados neste capítulo, a partir de dados descritivos, 

referem-se à participação de alunos com deficiência e sem deficiência matriculados na 

modalidade de ensino regular no Nordeste brasileiro, nos anos de 2017 e 2019. Com relação 

aos estudantes com deficiência, existe a possibilidade de eles também estarem matriculados no 

AEE. No caso desses alunos, a matrícula no AEE pode ocorrer em uma escola diferente daquela 

em que o aluno está matriculado no ensino regular. Essa dupla matrícula aponta para algumas 

questões relevantes, pois alunos matriculados no AEE podem apresentar mais eventos de 

mobilidade pendular em relação a estudantes com e sem deficiência, matriculados apenas no 

ensino regular, ou ainda, indicar que instituições de ensino que oferecem essas modalidades de 

ensino no mesmo ambiente atraem mais estudantes com deficiência. Os resultados permitem, 

ainda, verificar se existem diferenças regionais entre os estados do Nordeste quanto à 

mobilidade de estudantes com e sem deficiência.  

4. 1 Evolução no número de matrículas de estudantes PCD no Brasil e Nordeste  

 

Ao longo das duas últimas décadas o número de matrículas de estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e superdotação tem aumentado em todo o 

Brasil. O Gráfico 1 mostra a evolução do número de matrículas de alunos com NEE em classes 

comuns e a quantidade de matrículas em classes especiais. Dados do Censo escolar do ano 2006 

apontam que o crescimento no número de matrículas atingiu um patamar de 107%, entre os 

anos de 1998 a 2006, e que o número absoluto de matrículas para esses respectivos anos foram 

337.326 e 700.624 Ainda para o mesmo período, quando se observa a quantidade de alunos 

matriculados em classes comuns, verificou-se uma elevação de 640%. Em 1998, apenas 

estavam matriculados no ensino regular cerca de 43.923 alunos, ao longo dos anos esse número 

cresceu e em 2006 a inclusão chegou a 325.316 (MEC,2008).  

De acordo com o INEP (2010), 702.603 estudantes com necessidades especiais estavam 

matriculados em escolas de ensino regular e educação especial. Desse número, 484.332 mil 

estavam matriculados em classes comuns e 218.271 em classes exclusivas. Segundo Madeira 

(2020), a prevalência de matrícula das pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE) em 2010 totalizava 1,7% dos estudantes. A autora argumenta que, desde a criação da 

PNEEPEI em 2008, a quantidade de matrículas vem aumentando gradativamente ao longo dos 

anos, atingindo um patamar de 2,8% em 2017. Para a autora, esse crescimento está relacionado 
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à inclusão dessas pessoas no ambiente escolar, ou há um número maior de crianças sendo 

diagnosticadas com transtornos globais de desenvolvimento e deficiência intelectual. 

O aumento significativo de matrículas de alunos com NEE em classes de ensino regular 

e o arrefecimento paulatino em classes exclusivamente especializadas demonstram uma 

tendência de consolidação da política de Educação Inclusiva (MACHADO, 2005). 

Colaborando com essa discussão, Tambara (2013) argumenta que o aumento no número de 

matrículas está relacionado às macropolíticas que estimulam o vínculo institucional de alunos 

público-alvo da Educação Especial, preferencialmente em escolas comuns.  

Quando se analisa o Gráfico 1, verifica-se que o número de matrículas em escolas 

regulares/classes comuns apresenta uma tendência linear. O número absoluto de matrículas 

nessa modalidade entre os anos de 1998, 2017 e 2019 foram 43.923, 896.809 e 1.090.805, 

respectivamente. Analisando os anos de 1998 e 2017, percebe-se uma elevação no número de 

matrículas de 1941,77%, e efetuando a mesma análise para o período de 1998 a 2019 encontra-

se um aumento de 2.383,44%. Sendo assim, esses achados apontam que em 22 anos, os pais 

gradativamente estão optando em matricular seus filhos em escolas regulares. Torna-se 

oportuno evidenciar que entre 2017 e 2019 a variação percentual foi 21,63%.  

 

Gráfico 1- Evolução do número de matrículas da educação especial em classes comuns e 

especiais na educação básica, no Brasil - 1998 a 2019. 

 
Fonte: MEC (2008) e sinopse estatística (2007 a 2019). 

 

Em seu estudo, Castro (2015) analisou os Censos escolares de 2009 a 2013 para 

identificar o efeito da PNEEPEI sobre o número de matrículas de alunos com NEE, para cada 
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região brasileira. A autora destaca que o número de matrículas em escolas exclusivamente 

especializadas e em classes especiais do ensino regular na Região Nordeste apresenta uma 

tendência de queda. Em contrapartida, o número de matrículas de alunos com NEE em classes 

de ensino regular vem apresentando aumentos consecutivos ao longo dos anos. A autora 

enfatiza que no ano 2009 a quantidade de matrículas nessa modalidade de ensino totalizava 

91.092 matrículas, enquanto para o ano de 2013 foram registradas 180.173 mil matrículas.  

As Tabelas 4 e 5 nos permitem observar o volume e a taxa média de crescimento 

geométrica de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

superdotação matriculados no Nordeste e Brasil. A escolha pelo ano de 2008, refere-se à data 

de criação da PNEEPEI. 

 

Tabela 4- Quantidade de matrículas de estudantes com NEE no ensino regular em classes 

comuns e o crescimento proporcional no Brasil, na região Nordeste e seus respectivos 

estados - 2008, 2017 e 2019. 

Localização 

Ano 
Taxa Geométrica de crescimento 

anual 
2008 2017 2019 

2008-2017 2017-2019 

Brasil 375.775 896.809 1.090.805 0,10 0,10 

Nordeste 81.052 270.342 341.125 0,14 0,12 

Alagoas 4.796 20.534 22.972 0,18 0,06 

Bahia 22.316 73.683 96.520 0,14 0,14 

Ceará 18.023 49.236 62.947 0,12 0,13 

Maranhão 9.318 32.696 41.115 0,15 0,12 

Paraíba 6.798 19.126 23.009 0,12 0,10 

Pernambuco 8.274 32.181 42.735 0,16 0,15 

Piauí 3.867 17.795 21.611 0,18 0,10 

Rio Grande do Norte 5.628 17.149 20.002 0,13 0,08 

Sergipe 2.032 7.942 10.214 0,16 0,13 

Fonte: INEP-Sinopse estatística (2008,2017 e 2019) 
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Tabela 5- Quantidade de matrículas de estudantes com NEE em escolas especializadas em 

classes especializadas e o crescimento proporcional no Brasil, na região Nordeste e seus 

respectivos estados - 2008,2017 e 2019. 

Localização 

Ano 
Taxa Geométrica de crescimento 

anual 
2008 2017 2019 

2008-2017 2017-2019 

Brasil 319.924 169.637 160.162 -0,07 -0,03 

Nordeste 55.681 13.237 11.448 -0,15 -0,07 

Alagoas 1.898 140 180 -0,25 0,13 

Bahia 13.463 3.341 2.919 -0,14 -0,07 

Ceará 9.316 1.390 1.173 -0,19 -0,08 

Maranhão 7.837 3.181 2.914 -0,10 -0,04 

Paraíba 2.795 591 631 -0,16 0,03 

Pernambuco 12.582 3.918 2.908 -0,12 -0,14 

Piauí 4.551 255 288 -0,27 0,06 

Rio Grande do Norte 1.155 1 4 -0,54 1,00 

Sergipe 2.084 420 431 -0,16 0,01 

 Fonte: INEP-Sinopse estatística (2008,2017 e 2019) 

 

Nos últimos doze anos, verifica-se através da Tabela 4 que a taxa média de crescimento 

geométrica, para o Brasil, tem sido menor que a taxa média da região Nordeste para as 

matrículas de estudantes com NEE matriculados em classes comuns. Pode-se afirmar que as 

regiões brasileiras que reduziram essa taxa média no Brasil foram as regiões Sudeste e Sul. Há 

uma hipótese plausível para isso, pois nestas regiões existe um número elevado de matrículas 

de estudantes com NEE em Escolas Exclusivamente Especializadas (EEE). As primeiras 

instituições de ensino voltadas para as pessoas com deficiência se instalaram nessas localidades, 

e dentre essas entidades destaca-se a APAE e a Pestalozzi.  

De acordo com Santos (2015) existem na região Sudeste instituições de ensino federal 

que têm matrículas de alunos com NEE em escolas especializadas. Por outro lado, as regiões 

Norte e Nordeste não apresentavam matrículas em instituições de ensino federal entre os anos 

de 2009 e 2013 para essa modalidade de ensino. A autora nos mostra, também, que na região 

Sudeste as matrículas em escolas exclusivamente especializadas ocorrem principalmente na 

esfera privada. Além disso, o percentual de matrícula nestas instituições de ensino ultrapassa 

80% do número total de registro de matrículas no EEE. Na região Sul, houve aumento 

significativo no número de matrículas em EEE. E um arrefecimento gradual de matrículas em 

classes especiais. Além disso, a Região Sul equipara-se às demais regiões brasileiras quanto à 

elevação no número de matrículas em classes comuns.  
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Dando continuidade à análise da Tabela 4, observa-se que entre os estados da região 

Nordeste, Alagoas e Piauí apresentaram as maiores taxas geométricas de crescimento para o 

período de 2008 a 2017, ambos com uma taxa de 0,18% a.a., sendo superior à média da taxa do 

Brasil (0,10% a.a) e da região Nordeste (0,14% a.a). De acordo com Pavezi e Mainardes (2019), 

entre os anos de 1990 até 2018, no estado de Alagoas foi desenvolvido e implementado uma 

série de políticas públicas voltadas para a Educação Especial. Os autores argumentam que em 

1998, por exemplo, o governo instaurou através da Lei nº 6.060/98 o uso da Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), tornando-se o primeiro estado do país a adotar esse tipo de comunicação 

para as pessoas com deficiência. Os autores supracitados elencam ainda em seu estudo leis, 

instruções normativas e decretos estabelecidos pelo estado de Alagoas, e dentre eles destaca-se 

o Plano Estadual de Educação de Alagoas (PEE/AL), que estabelece a expansão e a 

aplicabilidade de políticas educacionais voltadas para o público-alvo da Educação Especial. 

Atualmente, o PEE/AL foi reformulado pela Lei nº 7.795/2016 e está previsto uma série de 

estratégias para subsidiar o desenvolvimento de macropolíticas na área educacional.  

Em Sergipe, também foram criadas leis para garantir o ingresso de estudantes com NEE 

em escolas de ensino regular e classes especiais. No ano 2000, o Conselho Estadual de 

Educação do Estado aprovou a Resolução nº 119/2000, que estabelecia as diretrizes necessárias 

para o desenvolvimento da educação especial no sistema educacional sergipano (MATOS, 

2007). 

Através da Tabela 5, verifica-se que o número de matrículas em classes especiais vem 

diminuindo ao longo dos anos no Nordeste. O estado do Rio Grande do Norte praticamente 

erradicou as matrículas em classes especiais entre os anos de 2017 e 2019. Atualmente, o estado 

conta com apenas 4 alunos matriculados nessa modalidade de ensino. O Ministério Público do 

Rio Grande do Norte (MP-RN) e a UNICEF atuaram em conjunto para fiscalizar e orientar as 

escolas natalenses e municípios adjacentes em relação ao cumprimento da lei municipal nº 

4.090/1992 de acessibilidade. O foco principal desses órgãos era construir um ambiente escolar 

totalmente acessível para os PcD, ou seja, sem barreiras arquitetônicas (CALADO,2006).  

Diante do exposto, verifica-se que entre os estados do Nordeste, o estado do Rio Grande 

do Norte é o que possui mais de 90% dos estudantes com deficiência matriculados em classes 

comuns. Pretende-se avaliar em trabalhos futuros se o estado do Rio Grande do Norte possuí 

efetivamente esse alto índice de inclusão escolar ou se tem um número considerável de 

estudantes com NEE fora do sistema educacional. O próximo Censo Demográfico pode trazer 

indícios acerca dessa questão.  
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4.2 Perfil demográfico dos estudantes com e sem deficiência matriculados no Nordeste  

 

No Nordeste brasileiro existia, em 2019, um total de 59.364 instituições de ensino ativas 

que ofertaram vagas para cerca de 9.232.560 s de estudantes. Dessa totalidade, 9.004.347 de 

alunos não apresentavam nenhum tipo de deficiência e 228.213 eram PcD. A Tabela 6 mostra 

o volume absoluto de matrículas desses estudantes por UF. 

Tabela 6- Volume e proporção de estudantes PcD e a população de estudantes sem 

deficiência, residente no Nordeste do Brasil, por UF. - 2017 e 2019. 

Localização  
2017 2019 Variação 2017-2019 

N PcD PcD % N PcD PcD % N PcD PcD 

Nordeste 9.415.573 185.284 1,97 9.004.347 228.213 2,53 -4,37 23,17 

AL 555.237 13.707 2,47 567.985 15.911 2,80 2,30 16,08 

BA 2.456.387 51.578 2,10 2.390.958 68.813 2,88 -2,66 33,42 

CE 1.324.161 31.638 2,39 1.160.550 38.052 3,28 -12,36 20,27 

MA 1.412.080 25.242 1,79 1.384.026 30.414 2,20 -1,99 20,49 

PB 635.134 13.308 2,10 577.453 14.601 2,53 -9,08 9,72 

PE 1.505.881 22.426 1,49 1.494.894 28.389 1,90 -0,73 26,59 

PI 551.579 9.858 1,79 486.135 11.933 2,45 -11,86 21,05 

RN 579.458 11.425 1,97 554.862 12.655 2,28 -4,24 10,77 

SE 393.656 6.102 1,55 387.484 7.445 1,92 -1,57 22,01 

*PcD= Estudantes com deficiência, N PcD= Estudantes sem deficiência 

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

 

O quantitativo de alunos com deficiência matriculados no Nordeste apresentou um 

crescimento de 23,17%, uma vez que, passou de 185.284 estudantes, em 2017, para 228.213 

em 2019. De fato, os programas e as políticas de educação inclusiva implementadas pelo 

governo federal entre os anos de 2003-2010 promoveram avanços significativos no número de 

matrículas de alunos PcD na região Nordeste e, consequentemente, também no Brasil. Em 

atenção a essa questão, Madeira (2020) evidencia que no Brasil o número de matrículas de 

estudantes com NEE no ensino fundamental aumentou em 23% entre os anos de 2013 e 2017. 

De acordo com a Tabela 6, os estados que registraram os maiores incrementos no número de 

matrículas de alunos PcD foram a Bahia (33,42%) e Pernambuco (26,59%).  

Diferenças intrarregionais são visíveis na comparação entre a proporção de alunos com 

e sem deficiência no Nordeste brasileiro. Em 2017, os estados que apresentaram as maiores 

proporções de alunos com deficiência em relação aos estudantes sem deficiência foram Alagoas 

(2,46%), Ceará (2,39%) e a Bahia e Paraíba ambos com (2,1%). Ao efetuar a mesma análise 

para o ano 2019, percebe-se uma alteração entre os estados, quando o Ceará assumiu o primeiro 

lugar com (3,28%), Bahia (2,88%) em segundo e Alagoas (2,80%) em terceiro. Além disso, é 
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importante destacar que em ambos os anos analisados Pernambuco é o que apresenta a menor 

proporção de estudantes com deficiência em comparação ao montante total de estudantes sem 

deficiência no respectivo estado. O aumento da proporção de alunos com deficiência em alguns 

estados pode estar relacionado à maior acessibilidade proporcionada pelas escolas, ao maior 

número de pessoas com deficientes residentes nesses estados, ou à menor proporção de pessoas 

sem deficiência matriculadas. Somente um estudo mais aprofundado poderá trazer mais 

esclarecimentos a respeito desses resultados, o que não é objetivo desta dissertação.  

Com relação aos alunos sem deficiência, verifica-se um arrefecimento de -4,37% no 

número de matrículas entre os anos de 2017 e 2019 no Nordeste. O número de matrículas em 

2017 era de 9.415.573 alunos e em 2019 atingiu um patamar de 9.004.347. Sobre esse ponto, 

Castro (2015) afirma em seu estudo que o número de matrículas na educação básica no Nordeste 

vem reduzindo consideravelmente ao longo dos anos. A autora identificou essa tendência de 

decrescimento na região desde o ano de 2010. A educação brasileira sofre forte influência da 

evasão escolar, esse seria um fator que explicaria parcialmente a redução no número de 

matrículas de alunos sem deficiência. A cada ano o futuro de jovens espalhados pelo Brasil e 

pelo mundo vem sendo comprometido pela saída prematura do sistema educacional. Essa 

situação eleva a desigualdade social (NADAI, 2020). Por outro lado, a queda da fecundidade 

no Nordeste, assim como no Brasil, tem impactado no ritmo de crescimento da população, 

assim como na composição etária. Esse, provavelmente, é o principal motivo da diminuição em 

volume do número de matrículas de pessoas sem deficiência na educação básica. A Tabela 6 

revela que, com exceção do estado de Alagoas, todos os demais estados da região registraram 

um decrescimento no número de matrículas de alunos sem deficiências. Verifica-se que os 

estados que apresentaram os maiores índices de redução foram Ceará (-12,36%), Piauí (-

11,86%) e Paraíba (-9,08%). Além do mais, destaca-se ainda que Pernambuco (-0,76%) 

apresentou o menor índice de redução.  

Em termos absolutos os estados que possuem um número considerável de alunos 

matriculados são Bahia, Pernambuco, Maranhão e Ceará. Esse quadro já era esperado porque 

os respectivos estados são os que apresentam as maiores populações da região. 

As Figuras 2 e 3 apresentam a estrutura etária dos estudantes com deficiência e sem 

deficiência matriculados no ensino regular na região Nordeste entre os anos de 2017 e 2019. 

No que diz respeito à composição por idade desses estudantes, verifica-se que o contingente 

populacional se concentra nos grupos etários de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos. Essas faixas etárias, 

em conjunto, correspondem a 71,81% dos estudantes com deficiência no ano de 2017, e 72,40% 

dos estudantes em 2019. Com relação aos estudantes sem deficiência, o percentual dessas faixas 
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etárias assume um valor menor, aproximadamente 70,75% em 2017 e 70,57% em 2019. 

Observou-se que entre os estados da região, as pirâmides etárias apresentavam uma estrutura 

bastante semelhante, e dado a essa equivalência optou-se em trazer apenas as pirâmides etárias 

da região Nordeste. Os estados do Nordeste apresentam estruturas etárias bastante semelhantes 

no ano de 2017. Entretanto, em 2019 ocorreu uma pequena oscilação na estrutura. O estado do 

Ceará foi responsável por essa variação, quando se observa na pirâmide etária que a proporção 

de alunos entre a faixa etária de 10 a 14 anos é superior aos demais estados do Nordeste. Além 

disso, aparentemente os estudantes com deficiência apresentam uma estrutura etária mais 

envelhecida. Os estudantes com deficiência possuem uma menor probabilidade de ingressar no 

sistema educacional e de atingir níveis educacionais mais elevados (WHO,2011). Essa questão 

fica bastante evidente quando se observa o decrescimento no número de alunos com deficiência 

na faixa etária de 15 a 19 anos. Os alunos com deficiência podem apresentar intercorrências em 

seu percurso escolar, portanto, pode-se inferir que esses estudantes podem permanecer mais 

tempo no sistema educacional, aumentando a idade média do grupo. 

 

Figura 2- Nordeste. Pirâmides Etárias dos estudantes com deficiência. 2017 e 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

70000 50000 30000 10000 10000 30000 50000 70000

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 anos e+

Mulheres 2019 Homens 2019 Mulheres 2017 Homens 2017



71 

 

        Figura 3- Nordeste. Pirâmides Etárias dos estudantes sem deficiência. 2017 e 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

 

A proporção entre homens e mulheres para os alunos sem deficiência não apresenta 

variações tão significativas para os estados do Nordeste em cada ano ou entre os anos de 2017 

e 2019. Em ambos os anos o sexo masculino corresponde a 50,9% e o feminino a 49,10%.  

Tabela 7- Distribuição percentual dos estudantes com e sem deficiência, por sexo, segundo 

UF de residência nos anos de 2017 e 2019. 

Região/UF  

2017 2019 

N Pcd Pcd N Pcd Pcd 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Nordeste 50,9 49,1 62,8 37,2 50,9 49,1 64,0 36,0 

AL 50,8 49,2 63,2 36,8 50,8 49,2 65,3 34,7 

BA 50,4 49,6 62,0 38,0 50,5 49,5 62,7 37,3 

CE 50,9 49,1 64,8 35,2 51,4 48,6 66,6 33,4 

MA 51,6 48,4 62,0 38,0 51,4 48,6 62,8 37,2 

PB 51,0 49,0 63,7 36,3 51,1 48,9 64,6 35,4 

PE 50,4 49,6 61,7 38,3 50,5 49,5 64,1 35,9 

PI 53,6 46,4 63,3 36,7 51,5 48,5 64,0 36,0 

RN 50,8 49,2 63,3 36,7 50,8 49,2 64,6 35,4 

SE 50,5 49,5 61,6 38,4 50,7 49,3 63,4 36,6 

*PcD= Estudantes com deficiência, N PcD= Estudantes sem deficiência 

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

 

Por outro lado, quando se analisam as matrículas de estudantes com deficiência na 

Tabela 7, por sexo, verifica-se uma discrepância considerável entre as proporções em todos os 

estados da região Nordeste.  Quase dois terços dos alunos com deficiência matriculados no 
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ensino regular pertencem ao sexo masculino. Também entre os estados existe certa diferença, 

como a mais elevada proporção de pessoas do sexo masculino no Ceará nos dois anos (64,8% 

e 66,6%), e a relativamente menor proporção de homens em Sergipe e Pernambuco em 2017 

(61,6% e 61,7%, respectivamente), e na Bahia e no Maranhão em 2019 (62,7% e 62,8%, 

respectivamente). Esse número elevado de matrículas do sexo masculino pode ser que seja 

apenas uma questão cultural. De acordo com Who (2011, p.270) “mulheres com deficiência 

sofrem com discriminação sexual e barreiras incapacitantes”. Nesse aspecto, pode-se inferir 

que os pais buscam estratégias para proteger suas filhas, e uma delas seria não as matricular em 

escolas por entender que elas são mais vulneráveis.  

Ao se considerar a variável cor /raça na Tabela 8, informação que vêm declarada no 

Censo Escolar, a primeira posição corresponde aos estudantes de cor/raça parda, característica 

igual ao encontrado no Censo Demográfico de 2010 para a população residente no Nordeste. 

Essa predominância é verificada entre os estudantes com e sem deficiência da região Nordeste 

entre os anos de 2017 e 2019. A cor/raça parda para os estudantes com deficiência corresponde 

aproximadamente 74 % em 2017 e 74,7% em 2019. Já em relação aos sem deficiência o valor 

percentual da cor/raça parda é de 73,4% em 2017 e 73,6%. Em segundo lugar estão os 

estudantes que declararam ser brancos, com um percentual de 19,5% em 2017 e 18,5% em 2019 

para os alunos com deficiência, e 20% em 2017 e 19,9% em 2019 para os sem deficiência. No 

que diz respeito a esses resultados, é possível identificar que este panorama de cor/raça não se 

restringe apenas aos estudantes sem deficiência, mas correspondem também aos alunos com 

deficiência, portanto considera-se que não existem diferenças étnico-raciais significativas entre 

as populações estudadas.  

 

Tabela 8 -Distribuição percentual de estudantes com deficiência matriculados no 

Nordeste por critério de cor/raça, 2017 e 2019. 

Raça 

2017 2019 

Variação 

2017-

2019 

PcD 

2017-

2019 

Não 

PcD PcD PcD % N PcD N PcD % PcD PcD % N PcD N PcD % 

Branca 25.753 19,5 1.282.584 20,0 30.134 18,5 1.217.756 19,9 17,0 -5,1 

Preta 7.346 5,6 333.956 5,2 9.197 5,7 316.992 5,2 25,2 -5,1 

Parda 97.994 74,0 4.699.034 73,4 121.490 74,7 4.517.143 73,6 24,0 -3,9 

Amarela 609 0,5 32.888 0,5 912 0,6 31.530 0,5 49,8 -4,1 

Indígena 653 0,5 50.719 0,8 880 0,5 50.076 0,8 34,8 -1,3 

Total 132.355 100 6.399.181 100 162.613 100 6.133.497 100 - - 

*PcD= Estudantes com deficiência, N PcD= Estudantes sem deficiência. 

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 
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Entre os anos de 2017 e 2019, o quantitativo de matrículas que deixaram de trazer a 

informação de cor/raça na base do Censo escolar para os estudantes com e sem deficiência no 

Nordeste foi de 52.929 em 2017 e 65.600 em 2019 (estes montantes correspondem aos alunos 

com deficiência), já para os sem deficiência o resultado encontrado foi de 2.831.108 em 2017 

e 2.642.637 em 2019. Em termos percentuais, a quantidade de informações omissas para a 

variável cor/raça para os estudantes com deficiência correspondem a 28,57% em 2017 e 28,75% 

em 2019. Percebe-se, portanto, que houve uma pequena oscilação entre os anos estudados. Ao 

analisar os estudantes sem deficiência, verifica-se que o percentual de informações em branco 

é um pouco superior aos estudantes com deficiência atingindo um valor de 30,67% em 2017 e 

30,11% em 2019. 

O quesito de cor/raça foi introduzido no questionário do Censo Escolar a partir do ano 

de 2005. As escolas deveriam inserir no questionário da matrícula dos alunos a pergunta sobre 

cor/raça, elencando as seguintes alternativas (branca, preta, amarela, parda, indígena e não 

declarada. Essas informações devem ser preenchidas pelo aluno maior de 16 anos ou pelos seus 

pais (ROSEMBERG,2005). Apesar das iniciativas das escolas em disponibilizar esse tipo de 

informação nos questionários de matrículas, existe um índice elevado de sub-registro até a 

presente data na base do Censo escolar. Apesar do grande número de registros de “não 

declarada”, não se conhece qualquer motivo para supor que haja algum viés nas respostas, de 

maneira que se pode considerar que essa seja a real distribuição da população de estudantes 

quanto ao quesito referido. 

A maioria dos estudantes com deficiência estão matriculados no ensino fundamental 

(91,60% em 2017, e 90,9% em 2019) conforme apresentado na Tabela 9. Os resultados apontam 

que o número de estudantes com deficiência matriculados no ensino médio nos anos analisados 

não chega a 10%. Portanto, pode-se inferir que esses estudantes têm mais dificuldade para 

ingressar em séries mais avançadas do que os estudantes sem deficiência. A parcela de 

estudantes sem deficiência matriculados no ensino fundamental aumentou de 78,5% no ano de 

2017, para 81% em 2019. Em contrapartida, o percentual de estudantes matriculados no ensino 

médio diminuiu de 21,40% no primeiro ano, para 18,8% no segundo. Apesar do arrefecimento 

presenciando no ensino médio, os estudantes sem deficiência costumam atingir séries mais 

avançadas. 
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Tabela 9- Distribuição de matrículas de alunos com deficiência e sem deficiência, segundo 

etapa de ensino, Nordeste, 2017 e 2019 

Modalidade de ensino 
2017 2019 

N PcD % PcD % N PcD % PcD % 

Ensino Fundamental 7.241.587 78,5 169.803 91,6 7.112.181 81,0 207.385 90,9 

Ensino Médio 1.975.935 21,4 15.386 8,3 1.651.383 18,8 20.686 9,1 

Casos omissos 12.767 0,1 95 0,1 12.570 0,1 142 0,1 

Total 9.230.289 100 185.284 100 8.776.134 100 228.213 100 

*N PcD= estudantes sem deficiência, PcD= estudantes com deficiência  

Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

 

A disponibilidade de transporte público por parte do estado facilita o acesso desses 

estudantes a educação. De acordo com WHO (2011), sem transporte acessível as pessoas com 

deficiências estão mais suscetíveis a exclusões sociais, ou seja, terão menos acesso à educação 

e aos serviços de saúde. Em um estudo realizado na Europa, por exemplo, a falta de transporte 

foi o mais citado pelas pessoas com deficiência como sendo um dos principais obstáculos. Nos 

Estados Unidos, pessoas com deficiência relataram que o transporte público não acessível 

desencoraja a procurar por emprego. Portanto, a falta de transporte público em países 

desenvolvidos em lugares de baixa renda configura-se como um dos principais obstáculos para 

as pessoas com deficiência. Analisando a Tabela 10, nota-se que os estudantes com deficiência 

utilizam com mais frequência o sistema de transporte público ofertado pelo estado. Em média, 

28,5% dos estudantes com deficiência utilizavam o transporte público em 2017, já com relação 

ao ano 2019 esse número aumentou para 29,2%. A quantidade de estudantes sem deficiência 

que utilizam transporte público gira em torno de 25%. Com relação aos estudantes que não 

utilizam esse tipo de serviço entre os anos de 2017 e 2019, verifica-se um percentual superior 

a 70%. 

 

Tabela 10- Distribuição de alunos com e sem deficiência que utilizam transporte público 

no Nordeste, em 2017 e 2019. 

*N PcD= Estudantes sem deficiência e PcD= estudantes com deficiência  

  Fonte: INEP/MEC (Microdados do Censo Escolar,2017 e 2019) 

 

A Tabela 11 mostra quais são os tipos de deficiência predominantes na região Nordeste 

entre os anos de 2017 e 2019. Os resultados encontrados apontam que a deficiência 

Transporte Público 
2017 2019 

N PcD % PcD % N PcD % PcD % 

Não Utiliza 6.920.467 75,0 132.416 71,5 6.531.787 74,4 161.668 70,8 

Utiliza 2.309.822 25,0 52.868 28,5 2.244.331 25,6 66.545 29,2 

Total 9.230.289 100 185.284 100 8.776.118 100 228.213 100 
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predominante é a intelectual, com aproximadamente 70% dos casos em 2017 e 74,34% em 

2019. Logo em seguida vêm a baixa visão com um percentual de 9,33% em 2017 e 7,53% em 

2019. Em terceiro lugar a deficiência física com 7,67% em 2017 e 6,76% em 2019. Em termos 

percentuais essas deficiências juntas correspondem 87% em 2017 e em 2019 88,63% da 

população dos estudantes com deficiência no Nordeste brasileiro. Dos estudantes matriculados, 

a maioria possui apenas um tipo de deficiência, e ao somá-las percebe-se que o montante fica 

em torno de 93,82% em 2017 e 93,75% em 2019. A tabela ainda revela que as deficiências 

dominantes, quando esses estudantes têm mais de uma, são a deficiência física/intelectual e 

múltipla com (aproximadamente 3,55% em 2017 e 3,71% em 2019). Considerando as 

deficiências concomitantes, verifica-se que apenas 32 alunos tiveram 5 tipos de deficiência em 

2017. Já com relação ao ano de 2019, houve um pequeno incremento, pois, 54 alunos tinham 5 

tipos de deficiência. De acordo com Madeira (2020), no Brasil as deficiências predominantes 

em 2013 eram deficiência intelectual, auditiva e baixa visão. Para o ano 2017 a autora enfatiza 

que a baixa visão foi ultrapassada pelo autismo. Diante desses resultados, pode-se inferir que a 

deficiência intelectual apresenta uma prevalência significativa em todas as regiões brasileiras. 

As demais deficiências apresentam um montante de 13% para 2017 e 11,37% em 2019. Para 

visualizar todas as deficiências, ver o Apêndice B, lá encontra-se discriminado a quantidade 

total de estudantes com deficiência por tipo e as porcentagens que cada uma delas representam 

no montante total dos estudantes entre os anos de 2017 e 2019. 

Tabela 11- Distribuição e proporção da população de estudantes com deficiência, por 

tipo, no Nordeste brasileiro, 2017 e 2019. 

N DEFICIÊNCIA 2017 % 2019 % 

1 Baixa Visão 17.283 9,33 17.177 7,53 

1 Deficiência física 14.215 7,67 15.425 6,76 

1 Deficiência Intelectual 129.700 70,00 169.664 74,34 

  Total 161.198 87 202.266 88,63 

N= Representa a quantidade de deficiência que cada um desses estudantes tem.  

Fonte: Elaborado a partir dos Censos Escolares INEP dos anos de 2017 e 2019 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um ambiente que permite aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e superdotação, 

desenvolver habilidades que lhes permitam conviver em sociedade. As atividades 

desenvolvidas no AEE são bastantes diferentes das desenvolvidas em salas de aula comuns. 

Esse atendimento tem como objetivo complementar a formação dos alunos com NEE para que 

possam realizar atividades dentro e fora da escola, além de ter característica suplementar do 
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ensino (MEC, 2019). As escolas brasileiras oferecem cerca de 11 especialidades de AEE nas 

salas especializadas.  

Os alunos que se configuram como público-alvo da educação especial podem adquirir 

os seguintes atendimentos: libras, língua portuguesa, informática acessível, braille, CAA, 

Soroban, Vida autônoma, Ópticos e não ópticos, Enriquecimento Curricular, Desenvolvimento 

cognitivo e mobilidade. As informações pertinentes aos tipos de AEE só passaram a ser 

divulgadas recentemente, no Censo Escolar do ano de 2019. Na região Nordeste em 2017 cerca 

de 92.723 mil estudantes utilizavam o AEE, já com relação a 2019 houve um incremento no 

número de alunos, passando a ser 109.205 mil estudantes com acesso a esse tipo de serviço.  

A Tabela 12 demonstra a proporção total de estudantes com deficiência que utilizam o 

AEE por UF. Com relação aos municípios que apresentam os maiores volumes de estudantes 

que utilizam o AEE, tem-se os estados da Bahia, Ceará e Maranhão. Esse resultado aponta para 

a necessidade de aprofundamento da questão, pois seria de se esperar que Pernambuco estivesse 

em terceiro lugar, considerando sua população, e não Maranhão. No que diz respeito à 

proporção total de estudantes com deficiência, somente os estados do Ceará, Alagoas e Paraíba  

possuem mais da metade dos estudantes que frequentam AEE nas dependências das escolas 

entre os anos de 2017 e 2019. Em 2017, em segundo lugar se encontrava o estado da Paraíba 

com uma proporção de 56,70% e Alagoas vinha logo em seguida com um percentual de 52,27%. 

Os dados apontam que em 2019 houve uma inversão, o estado de Alagoas assumiu a segunda 

posição e a Paraíba passou a ocupar o terceiro lugar. Dentre os estados da região Nordeste, 

Pernambuco é o que apresenta a menor proporção de estudantes com deficiência em relação ao 

número total.  
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Tabela 12- Proporção e população total de estudantes com deficiência, no Nordeste por 

UF, 2017 e 2019. 

Localização 
2017 2019 

PcD  AEE % PcD  AEE % 

Nordeste 185.284 92.723 50,04 228.213 109.205 47,85 

Alagoas 13.707 7.165 52,27 15.911 8.906 55,97 

Bahia 51.578 23.045 44,68 68.813 28.183 40,96 

Ceará 31.638 19.994 63,20 38.052 24.666 64,82 

Maranhão 25.242 11.754 46,57 30.414 14.627 48,09 

Paraíba 13.308 7.545 56,70 14.601 7.661 52,47 

Pernambuco 22.426 9.305 41,49 28.389 10.829 38,15 

Piauí 9.858 4.949 50,20 11.933 5.376 45,05 

Rio Grande do Norte 11.425 5.897 51,61 12.655 5.434 42,94 

Sergipe 6.102 3.069 50,29 7.445 3.523 47,32 

* AEE- números de estudantes com deficiência que utilizam o AEE  

Fonte: Elaborado a partir dos Censos Escolares INEP dos anos de 2017 e 2019. 

 

O AEE foi mais procurado nas escolas do Nordeste em 2019, conforme demonstrado na 

Tabela 13. Os resultados apontam que dentre os alunos matriculados no AEE, os atendimentos 

mais frequentes são desenvolvimento cognitivo, vida autônoma, soroban e enriquecimento 

curricular. O número de respostas é superior ao número total de alunos com deficiência no 

Nordeste em 2019, e isso ocorre porque alguns desses estudantes acabam buscando mais de um 

atendimento especializado.  
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Tabela 13– Tipos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) procurado pelos 

alunos com deficiência na região Nordeste, 2017 e 2019. 

AEE 

2019 

Respostas Casos 

N % % 
 

Libras 6.448 2,0% 7,2%  

Língua Portuguesa 8.703 2,7% 9,8%  

Informática Acessível 22.958 7,1% 25,8%  

Braille 3.310 1,0% 3,7%  

CAA 15.682 4,8% 17,6%  

Soroban 52.578 16,2% 59,0%  

Vida Autônoma 56.347 17,3% 63,2%  

Opticos e não Opticos 10.107 3,1% 11,3%  

Enriquecimento Curricular 52.578 16,2% 59,0%  

Desenvolvimento Cognitivo 77.845 23,9% 87,4%  

Mobilidade  18.889 5,8% 21,2%  

Total 325.445 100% 365,3%  

Fonte: Elaborado a partir dos Censos Escolares INEP dos anos de 2017 e 2019. 
 

O AEE pode ser ofertado na mesma escola ou em uma escola diferente daquela em que 

o estudante possui matrícula regular. No que se refere a localização de oferta do AEE, nota-se 

que houve uma redução da participação de alunos com deficiência que recebem AEE na mesma 

escola (de 77,10% para 74,4% em 2019), complementado, naturalmente, pelo incremento na 

participação de alunos que recebem AEE em uma escola diferente (de 22,9% para 25,6% em 

2019) no Nordeste brasileiro. Por sua vez, quando se realiza uma análise por estado, nota-se 

que o Ceará, em maior proporção, apresenta atendimento educacional especializado na mesma 

escola (84,3% em 2017 e 86,50% em 2019). A participação de estudantes que têm AEE ofertado 

em outra escola é de (15,7% em 2017 e 13,5% em 2019) no Ceará, e estes resultados equivalem 

às menores taxas da região Nordeste. Em segundo lugar se encontra o estado de Pernambuco e 

em seguida o estado da Paraíba, que em 2017 mais oferecem AEE na mesma escola. Entretanto, 

no ano de 2019, o estado de Alagoas assume a terceira posição. Quando analisamos o estado da 

Bahia, nota-se que ele possui a menor taxa de AEE ofertado na mesma escola. Esses resultados 

podem indicar que, quanto maior a proporção de AEE ofertados na mesma escola, maior é o 

investimento na acessibilidade, e menor é a necessidade de movimentos pendulares para os 

estudantes. 
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Tabela 14- Distribuição percentual de Atendimento Educacional Especializado (AEE), no 

Nordeste brasileiro por UF, 2017 e 2019 

Localização  
2017 2019 

AEE 

Mesma 

Escola % 

Escola 

diferente% AEE 

Mesma 

Escola % 

Escola 

diferente% 

Nordeste 92723 77,1 22,9 109205 74,4 25,6 

AL 7165 80,6 19,4 8906 78,4 21,6 

BA 23045 69,0 31,0 28183 61,7 38,3 

CE 19994 84,3 15,7 24666 86,5 13,5 

MA 11754 72,6 27,4 14627 71,4 28,6 

PB 7545 82,4 17,6 7661 75,3 24,7 

PE 9305 83,6 16,4 10829 82,9 17,1 

PI 4949 71,7 28,3 5376 69,9 30,1 

RN 5897 77,3 22,7 5434 77,5 22,5 

SE 3069 75,1 24,9 3523 69,0 31,0 

Fonte: Elaborado a partir dos Censos Escolares INEP dos anos de 2017 e 2019. 

 

4.3 Análise de migrantes por local de nascimento no Nordeste brasileiro  

 

Quando se analisam os estudantes sem deficiência na Tabela 15, constata-se que os 

estados de Sergipe e Paraíba são as localidades com maiores números de estudantes migrantes 

segundo local de nascimento, superando os 50% nos dois anos analisados. Também pode ser 

observado que houve um incremento no número de migrantes na região Nordeste de 2017 

(39,65%) para 2019 (41,01%). Como referido, a migração registrada por meio da residência em 

município diferente daquele em que o estudante nasceu deve-se, provavelmente, à decisão dos 

pais e responsáveis, uma vez que a maioria dos estudantes é menor de idade. A migração de 

não naturais contempla estudantes que nasceram em outro estado da federal brasileira, mas que 

atualmente possuem matrícula em algum dos estados da região Nordeste do país. Esse 

contingente é considerado como estoque de migrantes não naturais, porém, dada a pouca idade 

da maioria dos estudantes (90% têm entre 4 e 17 anos) pode-se, até mesmo, atribuir o tempo 

máximo em que houve o deslocamento, que seria a idade do estudante migrante. Também deve-

se destacar a limitação dessa informação, que não capta a migração de retorno ao município de 

nascimento, não capta etapas migratórias intermediárias e, devido ao recorte territorial do 

estudo, não apresenta informações sobre migrantes para fora do Nordeste. 
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Tabela 15- Distribuição percentual de estudantes sem deficiência migrantes de acordo 

com o local de nascimento por estado no Nordeste, 2017 e 2019 

Localização 
2017 2019 

Migrante Total  % Migrante Total  % 

Alagoas 252.647 543.618 46,48 256.137 552.200 46,38 

Bahia 833.444 2.396.552 34,78 818.941 2.315.722 35,36 

Ceará 443.916 1.291.350 34,38 395.823 1.120.945 35,31 

Maranhão 439.629 1.379.965 31,86 440.455 1.346.923 32,70 

Paraíba 318.616 622.381 51,19 309.447 561.013 55,16 

Pernambuco 679.853 1.473.890 46,13 703.266 1.457.695 48,25 

Piauí 195.854 535.399 36,58 187.275 469.574 39,88 

Rio Grande do Norte 261.156 567.627 46,01 252.042 542.192 46,49 

Sergipe 220.928 385.931 57,25 223.275 378.849 58,94 

Nordeste 3.646.043 9.196.713 39,65 3.586.661 8.745.113 41,01 

Fonte: Elaborado a partir dos Censos Escolares INEP dos anos de 2017 e 2019. 
 

Por meio da Tabela 15, constata-se que 39,48% dos estudantes com deficiência são 

considerados migrantes por residirem em município diferente do de nascimento no ano de 2017. 

Em 2019 há um incremento nesse quantitativo, passando a ser 40,25%. Dentre os estados do 

Nordeste que mais apresentam migrantes por local de nascimento, mais uma vez, o estado de 

Sergipe (com 54,89% em 2017 e 57,55% em 2019) aparece em primeiro lugar, e logo em 

seguida vem a Paraíba (com 50,92% em 2017 e 55,99% em 2019). Essas informações, de forma 

geral, sugerem que não há um comportamento diferenciado dos pais ou responsáveis dos alunos 

com deficiência em relação à migração, no sentido de apresentarem maior proporção de 

migrantes, como se buscassem residir em locais que poderiam proporcionar melhores condições 

de acessibilidade para os estudantes. Também não se verificou comportamento heterogêneo em 

função do estado de residência, pois, grosso modo, manteve-se a posição na ordem de proporção 

de migrantes entre as UF encontrada para os estudantes sem deficiência. Torna-se oportuno 

destacar que o número de estudantes com deficiência que nasceram em um estado diferente da 

federação e possuem endereço de residência na mesma localidade corresponde a cerca de 431 

em 2017 e 557 em 2019. Já para os estudantes sem deficiência o montante e de 33.576 em 2017 

e 31.021 em 2019. As análises realizadas nas Tabelas 15 e 16 não levaram em consideração 

esses estudantes, pois esses estudantes não seriam migrantes.   
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Tabela 16- Distribuição percentual de estudantes com deficiência migrantes de acordo 

com o local de nascimento por estado no Nordeste, 2017 e 2019. 

Localização 
2017 2019 

Migrante Total % Migrante Total % 

Alagoas 6.081 13.681 44,45 7.066 15.915 44,40 

Bahia 18.898 51.434 36,74 25.081 68.639 36,54 

Ceará 11.805 31.622 37,33 13.975 38.015 36,76 

Maranhão 7.627 25.207 30,26 9.482 30.292 31,30 

Paraíba 6.760 13.277 50,92 8.127 14.516 55,99 

Pernambuco 9.953 22.360 44,51 13.478 28.311 47,61 

Piauí 3.482 9.759 35,68 4.428 11.866 37,32 

Rio Grande do Norte 5.022 11.423 43,96 5.709 12.662 45,09 

Sergipe 3.343 6.090 54,89 4.282 7.440 57,55 

Nordeste 72.971 184.853 39,48 91.628 227.656 40,25 

Fonte: Elaborado a partir dos Censos Escolares INEP dos anos de 2017 e 2019. 

 

Para que a conclusão alcançada pela análise dos resultados apresentados nas Tabelas 15 

e 16 fiquem mais claros, procedeu-se à elaboração do Cartograma 1, com informações de 2019. 

Inicialmente, buscou-se o lugar de destino para o estudante migrante sem deficiência. Em 

seguida, buscou-se o lugar de destino para o estudante com deficiência. Então, criou-se as 

variáveis que indicaram a proporção que cada município de destino recebeu de migrantes para 

cada grupo, tendo como denominador o total de migrantes de cada grupo na região Nordeste. 

O Cartograma indica, através da apresentação de meias esferas, a relação entre as proporções 

de migrantes de cada grupo em cada município. Em virtude do grande número de municípios, 

foi necessário selecionar os 300 com maior volume de migração, para que as meias esferas 

ficassem visíveis, sem muita sobreposição. Dessa forma, reiteramos que os locais de destino 

escolhidos pelos pais dos estudantes sem deficiência têm grande semelhança com os municípios 

escolhidos pelas famílias dos estudantes com deficiência, tendo, provavelmente, os motivos 

clássicos de busca de melhores oportunidades de vida e habitação para a migração, e não uma 

forma de melhorar a inserção educacional do estudante PcD. Além disso, destaca-se a 

performance de Jaboatão-PE, Caucaia-CE e Olinda-PE, nessa ordem, que superaram em 

volume a imigração observada nas capitais estaduais do Nordeste. 
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Cartograma 1 – Distribuição de estoque de não naturais sem deficiência (em vermelho) e 

com deficiência (em azul) matriculados em ensino regular, por município de residência 

atual no Nordeste, segundo proporção de migrantes no município em relação a toda 

população matriculada (tamanho da esfera) -2019. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feito com Philcarto: http://philcarto.free.fr/indexPT.html feito por Wilson Fusco 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2019. 

 

 

4.4 Análise dos deslocamentos pendulares dos estudantes com e sem deficiência no 

Nordeste brasileiro.  

 

Os maiores volumes de deslocamento pendular, normalmente, estão associados às 

questões laborais, mas a busca por melhores oportunidades educacionais também influencia os 

movimentos cotidianos intermunicipais. A distribuição espacial das instituições de ensino 

resulta na concentração de escolas em alguns espaços, e, além disso, a oferta do ensino gratuito 

                                                                        

           

           

         

            

             

           

       

http://philcarto.free.fr/indexPT.html
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e a qualidade dessas instituições contribuem significativamente para que estudantes 

corriqueiramente se movimentam em direção a essas escolas (TAVARES, MONTEIRO, 2016). 

Ao considerar os movimentos cotidianos na região Nordeste para fins de estudo, 

constata-se, através da Tabela 17, que o volume de deslocamentos de estudantes sem deficiência 

sofreu um arrefecimento de 9,93% entre os anos de 2017 e 2019. No ano de 2017 eram 

1.735.292 estudantes que realizavam deslocamento pendular para estudar em uma escola 

localizada em lugar diferente do seu município de residência. Já em 2019 passou a ser 1.563.062 

estudantes que pendulavam para estudar. Todos os estados do Nordeste apresentaram um 

arrefecimento na mobilidade pendular entre os anos de 2017 e 2019. Os estados que 

apresentaram as maiores quedas no volume foram Ceará (33,42%), Piauí (14,79%) e Paraíba 

(8,01%). Apesar dessa redução geral, no estado de Pernambuco a diminuição foi de 2,01%, a 

menor queda dentre os estados do Nordeste. 

 

Tabela 17 -População de estudantes sem deficiência que realizavam deslocamento 

pendular matriculado no ensino regular, residente em municípios do Nordeste do Brasil, 

por UF-2017 e 2019 

Localização 2017 2019 ∆ 2017-2019 

Nordeste 1.735.292 1.563.062 -9,93 

Alagoas 104.239 99.734 -4,32 

Bahia 442.811 410.986 -7,19 

Ceará 271.094 180.486 -33,42 

Maranhão 215.703 207.453 -3,82 

Paraíba 145.118 133.490 -8,01 

Pernambuco 279.111 273.493 -2,01 

Piauí 98.629 84.037 -14,79 

Rio Grande do Norte 107.906 104.151 -3,48 

Sergipe 70.681 69.232 -2,05 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

 

A Tabela 18 mostra a quantidade de estudantes com deficiência que regularmente 

realizam mobilidade pendular, com distinção entre acesso à educação na modalidade de ensino 

regular e ao AEE.  
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Tabela 18- População de estudantes pendulares com deficiência matriculado no ensino 

regular e AEE, residente em municípios do Nordeste do Brasil, por UF-2017 e 2019 

Localização 

Ensino Regular AEE 

2017 2019 
∆ 2017-

2019 
2017 2019 

∆ 2017-

2019 

Nordeste 29.518 36.328 23,07 16.252 20.019 23,18 

Alagoas 2.085 2.173 4,22 1.048 1.440 37,40 

Bahia 8.008 11.649 45,47 4.137 5.978 44,50 

Ceará 6.321 6.515 3,07 4.180 4.477 7,11 

Maranhão 3.182 3.748 17,79 1.619 2.056 26,99 

Paraíba 2.421 2.845 17,51 1.446 1.696 17,29 

Pernambuco 3.599 4.575 27,12 1.558 1.923 23,43 

Piauí 1.348 1.707 26,63 693 839 21,07 

R. G. do Norte 1.654 2.024 22,37 1.015 974 -4,04 

Sergipe 900 1.092 21,33 556 636 14,39 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

Entre os anos de 2017 e 2019, nota-se que houve um incremento no número de 

pendulares na região Nordeste dos estudantes com deficiência que estão matriculados no ensino 

regular de 23,07%. Em 2017, a Bahia apresentava um volume de 8.008 alunos em 2017 e 11.649 

em 2019, estudantes que pendulam para estudar no ensino regular, quando se constatou um 

crescimento de 45,47%, o maior na região. Os estados que apresentam o menor número de 

pendulares matriculados no ensino regular são Alagoas (4,22%) e o Ceará (3,07%) O AEE 

também apresentou um aumento no número de pendulares com um valor estimado em 23,18%. 

As duas modalidades de ensino apresentaram praticamente a mesma variação. Contudo, torna-

se oportuno evidenciar que as maiores variações no AEE ocorreram nos estados da Bahia 

(44,50%) e Alagoas (37,40%). 

No que se refere às idades médias dos pendulares com deficiência, verifica-se que o 

estado do Ceará apresenta a menor média de idade entre esses estudantes nos anos 2017 e 2019, 

tanto na modalidade de ensino regular como para o atendimento educacional especializado, 

sendo que as médias são menores do que a da região Nordeste. Outro ponto relevante é que as 

mulheres apresentam as maiores médias de idade, e aparentemente essa situação é uma 

tendência entre os estados da região Nordeste. Pode-se conjecturar que uma das razões para 

essa média mais elevada para o sexo feminino é que normalmente as mulheres com deficiência 

ingressam mais tarde no sistema de ensino, ou podem apresentar mais intercorrências durante 

o período escolar. É importante salientar ainda que as mulheres que são atendidas na 

modalidade no AEE têm uma média de idade inferior às que estão matriculados no ensino 

regular. (Tabela 19). 
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Tabela 19- Distribuição percentual dos estudantes com deficiência que estão matriculados 

no Ensino regular e AEE, por sexo e idade, por UF de residência entre os anos de 2017 e 

2019. 

Localização 

Ensino Regular AEE Ensino Regular AEE 

2017 2017 2019 2019 

M F M F M F M F 

Nordeste 14,7 15,4 13,6 14,4 14,5 15,3 13,3 14,1 

AL 14,6 15,1 13,6 13,6 14,3 14,4 12,8 13,2 

BA 15,0 15,7 13,6 14,7 15,0 15,7 13,3 14,2 

CE 13,7 14,2 13,0 13,6 12,7 13,1 12,5 12,9 

MA 15,2 15,7 14,4 14,6 15,0 15,9 13,9 14,6 

PB 15,2 16,0 13,7 14,9 15,1 15,8 13,6 14,9 

PE 15,7 16,3 14,2 15,0 15,0 16,0 13,9 15,0 

PI 14,0 15,0 13,6 14,4 14,2 15,2 13,5 14,3 

RN 14,7 15,3 14,0 14,6 14,7 15,2 13,3 14,2 

SE 14,9 15,8 13,9 15,6 15,0 16,0 14,1 15,0 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

De modo geral, entre 2017 e 2019 houve um arrefecimento paulatino entre as idades 

médias dos estudantes com deficiência. Torna-se oportuno destacar que os alunos do estado de 

Pernambuco estão entre os que têm as maiores médias de idade na modalidade de ensino regular 

em 2017, sendo ligeiramente superado por Sergipe em 2019. No ano de 2017 a idade média 

para o sexo masculino era de 15,7 anos e 15,0 em 2019, enquanto, com relação ao sexo 

feminino, verifica-se um valor de aproximadamente 16,3 anos em 2017 e 16,0 anos em 2019. 

Pode-se considerar que os estados que aumentam a média de idade na região Nordeste são os 

estados da Bahia, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. Diante do exposto, pode-se sugerir que as 

mulheres com deficiência demoram mais a sair do sistema educacional que os homens, ou que 

entram mais tarde na escola. Essa é uma questão para ser investigada futuramente.  

Ao se analisar as idades médias dos estudantes sem deficiência que realizavam 

mobilidade pendular, nota-se que a média de idade no ano 2017 para as mulheres era 

ligeiramente superior ao dos homens, com 14,72 anos para o feminino e 14,53 para o 

masculino), quando se verifica a média da região Nordeste. Em 2019, o sexo feminino ainda 

apresentava essa ligeira superioridade. Em 2017, apenas os estados da Bahia e Piauí tiveram 

idade média masculina superior à feminina. O estado do Ceará apresenta as menores médias de 

idade da região Nordeste entre os anos analisados. Não existem discrepâncias significativas 

entre as médias de idade dos estudantes sem deficiência (Tabela 20). 
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Tabela 20- Distribuição percentual dos estudantes sem deficiência matriculados no Ensino 

regular, por sexo e idade, por UF de residência entre os anos de 2017 e 2019. 

Localização 
2017 2019 

M F M F 

Nordeste 14,53 14,72 14,13 14,30 

Alagoas 14,5 14,7 14,4 14,6 

Bahia 15,0 15,4 14,8 15,1 

Ceará 14,3 14,3 12,5 12,4 

Maranhão 14,7 14,9 14,6 14,7 

Paraíba 14,4 14,6 14,2 14,3 

Pernambuco 14,0 14,3 13,9 14,0 

Piauí 15,0 14,6 13,8 13,8 

Rio Grande do Norte 14,5 14,7 14,2 14,4 

Sergipe 14,5 14,8 14,4 14,7 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

Ao se analisar o nível de instrução dos alunos com e sem deficiência que pendulam, 

nota-se que a maioria estão matriculados no ensino fundamental. Com relação aos estudantes 

com deficiência matriculados no ensino regular, verifica-se que no ano de 2017 a maioria 

estavam matriculados no ensino fundamental com aproximadamente 84,49% e 15,51% estavam 

matriculados no ensino médio. Para o ano de 2019 nota-se que 82,90% desses estudantes estão 

matriculados no ensino fundamental e 17,10% no ensino médio. Ao analisar os estudantes com 

sem deficiência percebe-se que 67,10% estão matriculados no ensino fundamental e 32,9% no 

médio no ano de 2017. Ao realizar a mesma análise para o ano de 2019, nota-se que o 

quantitativo de alunos que estão matriculados no ensino fundamental corresponde há 62,80% e 

37,2% no ensino médio. Nota-se, portanto que os alunos com deficiência possuem menor 

probabilidade de ingressar em turmas mais avançadas por conta da sua própria limitação física.  

 

Tabela 21- Nível de instrução dos estudantes com e sem deficiência que realizam 

mobilidade pendular, no Nordeste brasileiro, 2017 e 2019 

    2017 2019 

Modalidade de Ensino N PcD % PcD E.R  % N PcD % PcD E.R  % 

Ensino Fundamental  1.068.073 67,1 25.329 84,49 1.110.642 62,8 30.554 82,90 

Ensino médio   523.183 32,9 4.648 15,51 658.226 37,2 6.303 17,10 

Total   1.591.256 100 29.977 100 1.768.868 100 36.857 100 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

A utilização do transporte público permite um maior nível de acessibilidade para as 

pessoas com deficiência. Entre os que utilizam esse tipo de serviço observou-se um incremento 

entre os anos analisados. Mais da metade desses estudantes utilizam transporte público para ter 
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acesso à educação. Contudo, os estudantes com deficiência acabam utilizando com mais 

frequência esse tipo de serviço. Em 2017 o valor foi de 58,65% e em 2019, já era 61,27% 

(Tabela 22). 

Tabela 22- Estudantes que pendulam segundo utilização de transporte público no 

Nordeste.  - 2017 e 2019. 

Transporte Público 
2017   2019 

N PcD % PcD E.R % N PcD % PcD E.R % 

Não Utiliza 777.872 43,98 12.403 41,35 678.071 42,78 14.285 38,73 

Utiliza 990.996 56,02 17.593 58,65 907.000 57,22 22.600 61,27 

Total 1.768.868 100 29.996 100 1.585.071 100 36.885 100 

N PcD= Estudantes sem deficiência, PcD E.R= Estudantes com deficiência que estudam no 

ensino regular. 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

 

             De acordo com a Tabela 23, em 2017 os estudantes sem deficiência eram os que 

realizavam maior mobilidade pendular na região Nordeste com um percentual de 19,2%, em 

segundo lugar vêm os estudantes que utilizam o AEE com 17,7%. Sendo assim, os estudantes 

com deficiência matriculados no ensino regular são os que menos realizam a mobilidade 

pendular. Quando se analisa o ano de 2019, nota-se uma oscilação, os estudantes com 

deficiência matriculados no AEE passaram figurar com os que mais pendulam, com um 

percentual de 18,5%, logo em seguida vêm os estudantes sem deficiência, com 18,2%. No que 

se refere a situação dos estados, a mobilidade pendular para AEE era mais acentuada em 2017 

no estado do Ceará (21,0%), entretanto em 2019 o estado da Paraíba passa a ocupar o primeiro 

lugar com 22,8%. A mesma situação foi observada em 2017 e 2019 ao se verificar a 

pendularidade dos estudantes com deficiência matriculado no ensino regular. 

É de se esperar que a mobilidade pendular seja menos utilizada por alunos com 

deficiência, em função das próprias limitações impostas pela condição física ou intelectual. Por 

outro lado, pode-se supor que o aluno que busca o AEE tem maior necessidade de auxílio para 

alcançar o aprendizado necessário, e que esse atendimento não é oferecido tão amplamente nas 

escolas e nos municípios, fazendo que tal aluno, em maior proporção do que o que não necessita 

ou busque o AEE se disponha a realizar o deslocamento pendular para outro município. Os 

resultados encontrados colaboram para o cenário dessa população quanto à busca por uma 

educação inclusiva e de qualidade, mas não aponta para explicações diretas e inequívocas. Ao 

mesmo tempo, esses resultados sugerem novas linhas de investigação para aprofundamento 

futuro. Por exemplo, os maiores índices de pendularidade entre os alunos com deficiência, seja 

para frequentar aulas no ensino regular ou para atendimento em AEE, tanto podem sugerir 
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maior investimento do estado no transporte e, consequentemente, acessibilidade para o aluno 

que necessita, quanto pode indicar a maior carência de oferta de escolas adequadas aos que 

delas precisam, obrigando-os a se deslocar para lugares mais distantes. 

 

Tabela 23- Proporção de estudantes com e sem deficiência que pendulam, por modalidade 

de ensino e UF, entre 2017 e 2019 

  2017 2019 

Localização Sem deficiência Pcd Regular AEE Sem deficiência Pcd Regular AEE 

Nordeste 19,2 16,2 17,7 18,2 16,2 18,5 

AL 19,2 15,4 14,8 18,0 13,6 16,3 

BA 18,8 15,8 18,1 18,0 17,2 21,4 

CE 21,1 20,0 21,0 16,2 17,2 18,2 

MA 16,0 13,0 14,0 15,8 12,7 14,3 

PB 23,2 18,4 19,6 24,0 20,1 22,8 

PE 19,5 16,3 16,6 19,3 16,4 17,7 

PI 19,4 14,6 14,6 18,7 14,9 16,1 

RN 19,2 15,9 17,7 19,2 15,9 17,7 

SE 18,5 14,7 18,3 18,5 14,7 18,3 

*Pcd regular= estudantes com deficiência matriculado no ensino regular 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

 

O Cartograma 2 representa o volume de estudantes com deficiência matriculados no 

ensino regular que realizam mobilidade pendular por município (em esferas), já o Cartograma 

3 demonstra as faixas de proporção desses pendulares pelo total de matrículas no ensino regular 

(em cores). Nota-se que as capitais do Nordeste brasileiro concentram os maiores índices de 

pendularidade. Somente sete municípios enquadram-se na faixa mais alta, 11,39% a 21,33% e 

estão localizados nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, além disso todos 

são municípios pequenos com, no máximo, 2.800 matrículas. A grande maioria está na faixa 

inferior, que vai de 0,00% a 0,70%, em número de 1.159 municípios, e em que estão algumas 

capitais, como Fortaleza, São Luís, Teresina, Maceió e Salvador. Já Natal, Recife, Aracaju e 

João Pessoa estão na faixa que vai de 0,70% até 2,08%. Dessa forma, pode-se perceber que, 

apesar dos maiores volumes de pendulares terem como destino as capitais e cidades maiores, 

as cidades menores, localizadas no interior e longe das regiões metropolitanas e polos regionais, 

atendem proporcionalmente mais seus vizinhos com relação às matrículas de alunos deficientes 

em ensino regular. Ainda que não tenha sido apresentado aqui, observamos que esse 

comportamento também ocorre entre os alunos sem deficiência, evidenciando a necessidade 

dos dois grupos de alunos de se deslocar entre municípios para aceder às escolas. 
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Por outro lado, quando o índice analisado é a proporção de estudantes com deficiência 

que buscam atendimento especial por meio do deslocamento entre municípios, as capitais e as 

maiores cidades ganham relevância. João Pessoa, capital da Paraíba, estava em 16º dentre os 

1.794 municípios do Nordeste nesse quesito, e o município que recebia o maior volume desses 

pendulares. Com menores índices, mas ainda com destaque, as demais capitais estaduais e 

diversos grandes municípios também se mostraram atrativos para esses estudantes. Dessa 

forma, pode-se concluir que a oferta de elementos relacionados ao AEE provoca um 

comportamento diferenciado em termos de pendularidade, quando se compara com o 

movimento pendular para o ensino regular. 
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Cartograma 2 - Distribuição de estudantes com deficiência matriculados em ensino 

regular que pendulam por município do Nordeste (esfera) em 2019. 

Feito com Philcarto: http://philcarto.free.fr/indexPT.html por Wilson Fusco. 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2019. 
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Cartograma 3- Proporção de estudantes pendulares pelo total de matrículas (cor) no 

Nordeste em 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feito com Philcarto: http://philcarto.free.fr/indexPT.html por Wilson Fusco 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2019. 
 

4.5 Análise da infraestrutura das escolas no Nordeste brasileiro  

 

Em 2019 no Nordeste brasileiro havia 59.364 instituições que ofertavam a Educação 

básica. Destas, 184 eram federais, 6.477 estaduais, 43.613 municipais, e 9.090 eram privadas. 

Ao se considerar a localização destas instituições de ensino, 30.637 estavam localizadas na zona 

urbana e 28.727 na rural. No ano de 2017 a quantidade de escolas totais na região era de 64.276 

instituições de ensino, segundo os dados da Tabela 24. Percebe-se, assim, que o número de 

escolas na região Nordeste apresentou um decréscimo de 7,6%. O resultado encontrado 

demonstra que essa redução no número de escolas está distribuída desigualmente entre os 

estados. Os três estados que apresentaram o maior índice de redução no número de escolas 

http://philcarto.free.fr/indexPT.html
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foram Piauí (10,7%), Bahia (8,8%) e Pernambuco (7,5%). Das escolas que estavam ativas em 

2017, cerca de 4.462 instituições de ensino foram paralisadas em 2019. Além disso, dessas 

instituições, 381 foram extintas no ano de 2019. A paralisação dessas escolas ocorreu 

principalmente na esfera municipal. Com relação às escolas extintas, 5 eram da esfera federal, 

30 instituições estaduais, 300 municipais e 40 escolas privadas.  

Tabela 24- Distribuição de escolas no Nordeste brasileiro, por UF, segundo dependência 

administrativa entre 2017 e 2019. 

Localização 

2017 2019 
Variação 

Instituição Instituição 

F E M P Total F E M P Total ∆ 2017-2019 

Nordeste 208 6.675 47.834 9.559 64.276 184 6.477 43.613 9.090 59.364 -7,6 

AL 16 307 2.184 482 2.989 16 306 2.013 450 2.785 -6,8 

BA 29 1.285 13.707 2.261 17.282 29 1.194 12.351 2.186 15.760 -8,8 

CE 24 705 5.453 1.553 7.735 24 699 5.018 1.432 7.173 -7,3 

MA 21 1.089 10.019 947 12.076 21 1.047 9.371 887 11.326 -6,2 

PB 15 652 3.477 810 4.954 15 642 3.150 779 4.586 -7,4 

PE 28 1.032 5.517 2.107 8.684 25 1.029 4.935 2.044 8.033 -7,5 

PI 20 653 3.746 408 4.827 20 643 3.254 392 4.309 -10,7 

RN 46 600 2.347 615 3.608 25 583 2.223 570 3.401 -5,7 

SE 9 352 1.384 376 2.121 9 334 1.298 350 1.991 -6,1 

*F=Federal, E=Estadual, M=Municipal e P=Privada 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

 

Para que os estudantes com deficiência consigam se manter na escola é de suma 

importância que as instituições de ensino ofereçam alguns recursos, e dentre eles destaca-se: a 

Sala de Atendimento Especializada, banheiros e dependências acessíveis para os alunos 

público-alvo da educação especial. O Gráfico 2 registra a evolução dentre as escolas ativas da 

região Nordeste a respeito das salas de atendimento especializado entre os anos de 2015 a 2017 

e 2017 a 2019. 
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Gráfico 2-Proporção de escolas no Nordeste brasileiro com Sala de Atendimento 

Especializado (SAE). 2015-2017 e 2017-2019. 

 
Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019. 

 

Entre os anos de 2015 a 2017 e 2017 a 2019, os dados do censo escolar revelam que, 

das instituições ativas 64.276, (85,4%) e 59.364 (83,47%) não tinham a SAE quando 

considerados as transformações nas escolas no primeiro e segundo período analisados, 

respectivamente. O aspecto positivo desse resultado é que diminuiu a proporção de instituições 

de ensino sem SAE. Além disso, é importante mencionar que o número de instituições que 

possuem SAE não ultrapassa 15% quando se verifica a quantidade total de escolas no Nordeste. 

A quantidade de escolas que possuem SAE é aproximadamente 13,37% em 2017 e 14,45% em 

2019, e esses valores correspondem ao somatório de instituições de ensino que passaram a ter 

SAE com as que mantiveram essas salas nos anos de estudo do Censo Escolar. Evidencia-se 

ainda que algumas escolas deixaram de contar com esse tipo de salas, sendo que em 2017 o 

percentual foi de 1,23%, passando para 2,08% em 2019.  

Ao analisar o Gráfico 3, percebe-se que 67,97% das escolas em 2017 e 61,75% em 2019 

não contavam com banheiros acessíveis para os estudantes com NEE em suas instalações. O 

quantitativo de escolas que possuem banheiros PNE ultrapassa 35% em 2019, enquanto em 

2017 esse valor equivale a 30%. Em termos gerais, verifica-se que houve um incremento no 

número de instituições que possuem sanitários acessíveis.  
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Gráfico 3- Proporção de escolas no Nordeste brasileiro com banheiro PNE, 2015-2017 e 

2017-2019 

 
Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

 

As dependências existentes nas escolas que podem facilitar a circulação dos estudantes 

com deficiência são: corrimão, elevador, piso tátil, vão livre, rampas, sinal sonoro, sinal tátil e 

sinal visual. Instituições de ensino que contam com todas essas acessibilidades nas suas 

instalações acabam eliminando as barreiras arquitetônicas. Dessa forma, essas escolas estão 

contribuindo para que os estudantes NEE possam gozar do pleno exercício de cidadania.  

O Censo escolar do ano de 2017 não traz de forma detalhada quais seriam essas 

dependências, e por esse motivo, o Gráfico 4 vai mostrar somente para o período de 2015 a 

2017 que 74,41% das instituições no Nordeste apresentavam acessibilidade inexistente. A 

quantidade de escolas que possuíam dependências acessíveis para os NEE era 

aproximadamente cerca de 23,22%.  
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Gráfico 4- Proporção de escolas no Nordeste brasileiro com dependências PNE. 2015 a 

2017. 

 
Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2015 e 2017. 

 

O censo de 2019 traz de forma detalhada quais são os tipos de acessibilidade existentes 

nas escolas da região Nordeste. Percebe-se através do Gráfico 5 que, das 59.364 escolas, 

aproximadamente 45%, não possuíam elementos de acessibilidade. Outro ponto que chama 

bastante atenção é onde essas escolas sem acessibilidade estavam localizadas: 8.693 (32,6%) 

na zona urbana e 17.987 (67,42%) na zona rural. O elemento de acessibilidade com maior 

presença nas escolas do Nordeste eram a rampa com 21%, em segundo lugar encontrava-se o 

vão livre/rampas com 8%, e em terceiro o vão livre com 6%. Existe a possibilidade dessas 

instituições de ensino apresentarem mais de um tipo de acessibilidade, e este montante 

encontra-se representado pelas demais acessibilidades que correspondem a 10%. Torna-se 

oportuno evidenciar que apenas 21 escolas no Nordeste possuem todos esses tipos de 

acessibilidade, e elas estavam situadas na zona urbana. 
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Gráfico 5- Proporção de escolas no Nordeste tipo de acessibilidade, 2019. 

 
Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2019. 

 

O Gráfico 6 apresenta a distribuição percentual de escolas do Nordeste que oferecem 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) de forma não exclusiva e instituições que 

ofertam apenas esse tipo de modalidade de forma exclusiva. Até meados de 2017, apenas 6.498 

(10%) ofereciam o AEE não exclusivamente, ou seja, esse atendimento nessas entidades ocorria 

no contraturno, enquanto para 2019 o montante passa a ser 6.929 (12%).  
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Gráfico 6- Distribuição percentual escolas que oferecem Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), Nordeste (2017 e 2019) 

    Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2017 e 2019 

 

De modo geral, a maioria das escolas do Nordeste não possuem AEE em suas 

dependências, e esse fator contribui para a mobilidade pendular dos estudantes com deficiência 

de uma forma diferenciada entre os municípios, como visto anteriormente. Se as escolas 

oferecessem esse tipo de ensino na própria instituição, haveria uma redução considerável de 

mobilidade pendular na região. Não se sabe ao certo se a construção de rampas, corrimão estão 

em consonância com a ABNT BR 950 de acessibilidade, questão que merece maior 

investigação no futuro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente dissertação se propôs a analisar a mobilidade pendular dos estudantes com 

deficiência matriculados na região Nordeste do Brasil, em 2017 e 2019, com a finalidade de 

compreender mais de sua realidade em perspectiva comparada aos estudantes sem deficiência. 

Estudos sobre mobilidade pendular desses estudantes no país são incipientes, não se conhece 

os fluxos e nem a direção dos movimentos. 

Assim, inicialmente foi feita uma contextualização sobre os principais marcos teóricos 

que norteiam os direitos das pessoas com deficiência no âmbito internacional e nacional. O 

avanço dessas políticas foi essencial para melhorar as condições de vida das pessoas com 

deficiência, tendo em vista que durante muitos anos essas pessoas foram excluídas da 

sociedade.  Além dessa questão, o conceito de deficiência sofreu alterações ao longo dos anos 

passando do modelo médico, social até chegar ao biopsicossocial. Dentre esses o modelo social 

permite uma maior integração entre a pessoa com deficiência e a sociedade, pois respalda-se na 

equidade, ou seja, todos os indivíduos devem ter as mesmas oportunidades para isso algumas 

barreiras não podem existir.  

Apesar do avanço em várias frentes as pessoas com deficiência ainda estão expostas 

diariamente a barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais e pedagógicas em diversos 

ambientes. No âmbito escolar a falta de acessibilidade em algumas escolas impede a circulação 

das pessoas com deficiência com autonomia dentro da instituição. Outro ponto relevante é que 

existem escolas que possuem acessibilidade em suas dependências, mas a construção de 

rampas, pisos, corrimão e sanitários não estão em conformidade com a ABNT 950. Nesse ponto, 

ainda seria necessário avançar um pouco mais, tendo em vista que uma grande parte dos 

ambientes públicos e privados ainda não estão em conformidade com a Lei nº 13.146/2015, que 

estipula que os ambientes sejam acessíveis para todas as pessoas.  

Contudo, apesar da falta de acessibilidade em instituições de ensino da rede básica e 

superior, o número de matrículas de estudantes com necessidades educacionais especiais vem 

evoluindo gradativamente ao longo dos anos. Os programas e as Leis implementadas entre os 

anos de 2003-2010 pelo governo federal da época, contribuiu significativamente para esse 

avanço no número de matrículas. Dentre esse período, destaca-se a criação da PNEEPEI, o 

principal objetivo dessa lei era incluir as pessoas com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e superdotação na modalidade de ensino regular. Além dessa função, a 

referida lei também veio para quebrar um paradigma, até então tinha-se a ideia que estudantes 

com NEE, deveriam estudar em classes especiais, com o advento dessa Lei esses alunos seriam 
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preferencialmente matriculados em classes comuns. Os resultados encontrados nessa pesquisa 

apontam que o número de matrículas em classes especiais da rede básica de ensino vem 

sofrendo um arrefecimento desde a implantação da PNEEPEI, em contrapartida houve uma 

elevação em classes comuns. Sendo assim, a PNEEPEI tem atingido o seu objetivo de ter a 

maioria dos alunos com NEE matriculados em classes comuns do ensino regular. Contudo, seria 

necessário realizar um estudo de caráter longitudinal para verificar se durante toda a sua 

trajetória escolar esses estudantes estudaram exclusivamente em salas de ensino regular.  

O Brasil, durante anos, foi bastante elogiado por diversos países, devido a importância 

que dava a inclusão de pessoas  anteriormente excluídas na sociedade, por esse motivo durante 

as últimas décadas o governo brasileiro implementou uma série de políticas públicas 

direcionadas a inclusão de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e 

superdotação no âmbito escolar e social. Apesar de todos os avanços demonstrados ao longo 

desse período, a atual gestão do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, lançou em 

2020 o decreto lei nº 10.502/2020.  

Em linhas gerais, esse documento foi implementado com a finalidade de substituir a 

PNEEPEI. Um dos pontos dessa política que tem gerado uma série de críticas e que os alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais devem preferencialmente ser matrículados em 

escolas e classes especializadas, ou seja, automaticamente esses alunos não estudarão mais em 

classes de ensino regular, e deixarão de ter contato com alunos sem deficiência. Com essa 

determinação o sistema educacional brasileiro teria que se adaptar a uma série de fatores, dentre 

eles destaca-se a criação de novas escolas no modelo predeterminado pelo governo brasileiro. 

Nesse aspecto, a criação de escolas especializadas pode demorar um pouco, dado que para a 

construção desses ambientes, o governo teria que liberar um montante considerável de recurso, 

além de escolher pontos estratégicos para a criação dessas escolas. Essa situação pode acarretar 

uma diminuição de matrículas de estudantes que apresentam limitações de longo prazo. Até a 

presente data o decreto ainda se encontra com efeito suspensivo.  

O número de escola na região Nordeste vem sofrendo um arrefecimento ao longo dos 

anos em todos os estados, essa situação é uma tendência presenciada em todo o Brasil. As 

maiores perdas ocorreram entre as escolas municipais. A paralisação ou fechamento definitivo 

dessas escolas podem acarretar um aumento no deslocamento pendular dos estudantes com e 

sem deficiência. Quando se observa a infraestrutura dessas escolas para os alunos com 

deficiência, percebe-se que uma grande quantidade não possui sala de atendimento 

especializado em suas dependências, banheiros acessíveis e dependências PNE (rampas, 

corrimão, vão livre, pisos táteis, elevador, sinal sonoro, sinal tátil e sinal visual). Nas salas de 
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atendimento especializado são ofertadas uma série de AEE (Libras, Língua portuguesa, 

informática acessível, braille, CAA, soroban, vida autônoma óticos e não óticos, 

enriquecimento curricular e desenvolvimento cognitivo), dentre esses os mais procurados pelos 

estudantes com deficiência na região Nordeste são desenvolvimento cognitivo, vida autônoma, 

soroban e enriquecimento curricular. Nesse aspecto, é perceptível a falta de investimento dos 

governos com relação a infraestrutura de acessibilidade. As escolas da área rural são as mais 

afetadas. Caso o decreto Lei nº 10.502/20 seja aprovado, o governo federal pode a vir a 

disponibilizar recursos para promover reformas nas estruturas dessas escolas fechadas, 

facilitando dessa forma o acesso à educação em escolas especializadas. 

A oferta desses atendimentos pode ocorrer na mesma escola ou em uma escola diferente 

daquela que o estudante com deficiência está matriculado no ensino regular. Os resultados 

encontrados nessa pesquisa demonstram que em 2019, os alunos com deficiência que tinham 

esse tipo de atendimento passaram a realizar com mais frequência a mobilidade pendular na 

região Nordeste. Portanto, pode-se inferir que a falta de salas de atendimento especializado em 

escolas da região Nordeste, tem elevado a mobilidade pendular dos estudantes com deficiência, 

esse fato revela que a busca pelo AEE se configura como um fator de atração para esses alunos. 

O AEE e utilizado por quase metade da polução de estudantes com deficiência da região de 

análise, o simples fato de se deslocar para outra entidade já representa mais um obstáculo para 

essas pessoas. Observou-se ainda que alunos com deficiência matriculados no ensino regular 

se deslocam menos do que os estudantes com AEE e os sem deficiência. Ademais, também se 

constatou que a mobilidade pendular desses estudantes, por um lado, se concentra nas capitais 

e nas maiores cidades dos estados da região Nordeste, como já era previsto por conta dos 

investimentos nessas localidades. Por outro lado, observou-se que alguns municípios recebem 

maiores fluxos de cidades vizinhas em função da existência de escolas com atendimento 

especial. Dessa forma, essa pesquisa começou a preencher uma lacuna existente na literatura 

nacional sobre a mobilidade dos estudantes com deficiência. Apesar desses achados, seria 

interessante investigar o comportamento da mobilidade pendular desses estudantes em todo o 

Brasil, para verificar se existem diferenciais regionais. A perspectiva é que nas regiões mais 

desenvolvidas haja um número acentuado de escolas com salas de atendimento especializado 

na mesma instituição de ensino que os estudantes com deficiência estão matriculados no ensino 

regular. Outras questões ainda podem ser analisadas, como, por exemplo, se o nível de renda 

familiar estimularia a mobilidade pendular dos estudantes com deficiência, para instituições de 

ensino da rede privada. Essas questões deverão ser analisadas futuramente. 
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As limitações desse estudo encontram-se localizadas na fonte de dados, pois a base 

escolhida para compor o estudo não traz nenhuma informação referente a renda familiar dos 

estudantes com e sem deficiência. Além disso, não existe nenhuma informação referente ao 

grau de severidade das deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação no microdados do Censo Escolar. Portanto, presume-se que a 

mobilidade pendular desses estudantes pode vir a ser menor em alguns casos por conta do grau 

de deficiência desses estudantes. 
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APÊNDICE A- Estudantes com e sem deficiência pendulares na região Nordeste 

 

Cartogramas 2 e 3 - Distribuição de estudantes com deficiência matriculados em ensino 

regular que pendulam por município do Nordeste (esfera) e proporção desses pendulares 

pelo total de matrículas (cor). 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feito com Philcarto: http://philcarto.free.fr/indexPT.html feito por Wilson Fusco 

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2019. 
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APÊNDICE B- Proporção e população total de estudantes com deficiência, no Nordeste 

por UF, 2017 e 2019 

 

N= Quantidade de deficiências  

Fonte: INEP- Microdados do Censo Escolar, 2019. 

 

N DEFICIÊNCIA 2017 % 2019 % 

1 Cegueira 1.080 0,58 1.128 0,49 

1 Baixa Visão 17.283 9,33 17.177 7,53 

1 Surdez 5.441 2,94 4.474 1,96 

1 Deficiência Auditiva 6.042 3,26 5.979 2,62 

1 Surdocegueira 77 0,04 114 0,05 

1 Deficiência física 14.215 7,67 15.425 6,76 

1 Deficiência Intelectual 129.700 70,00 169.664 74,34 

3 Cegueira/Def.Auditiva/Def.Multipla 23 0,01 13 0,01 

3 Cegueira/Def.física/Def.Multipla 28 0,02 27 0,01 

3 Cegueira/Def.Intelectual/Def.Multipla 61 0,03 83 0,04 

3 Baixa visão/Def.Intelectual/Def.Multipla 2.071 1,12 2.417 1,06 

3 Baixa visão/Def.fisica/Def.Multipla 460 0,25 602 0,26 

3 Baixa visão/Def.auditiva/Def.Multipla 171 0,09 200 0,09 

3 Baixa visão/Surdez/Def.Multipla 96 0,05 81 0,04 

3 Surdez/Def.Intelectual/Def.Multipla 334 0,18 355 0,16 

3 Surdez/Def.física/Def.Multipla 92 0,05 98 0,04 

3 Def.Auditiva/Def.Intelectual/Def.Multipla 797 0,43 942 0,41 

3 Def.Auditiva/Def.fisica/Def.Multipla 183 0,10 219 0,10 

3 Surdocegueira/Def.Intelectual/Def.multipla 8 0,00 21 0,01 

3 Surdocegueira/Def.fisica/Def.multipla 5 0,00 5 0,00 

3 Def.fisica/Def.Intelectual/Def.Multipla 6.575 3,55 8.456 3,71 

4 Cegueira/Def.fisica/Def.Intelectual/Def.Multipla 14 0,01 22 0,01 

4 Cegueira/Def.auditiva/Def.Intelectual/Def.Multipla 3 0,00 1 0,00 

4 Cegueira/Def.auditiva/def.física/def.multipla 0 0,00 1 0,00 

4 Baixa visão/Def.fisica/Def.Intelectual/Def.Multipla 256 0,14 327 0,14 

4 Baixa visão/Def.Auditiva/Def.Intelectual/Def.Multipla 61 0,03 91 0,04 

4 Baixa visão/Def.auditiva/Def.fisica/Def.Multipla 24 0,01 33 0,01 

4 Baixa visão/Surdez/Def.Intelectual/Def.Multipla 23 0,01 17 0,01 

4 Baixa visão/Surdez/Def.Fisica/Def.Multipla 11 0,01 6 0,00 

4 Surdez/Def.fisica/Def.Intelectual/Def.Multipla 26 0,01 26 0,01 

4 Def.auditiva/Def.fisica/Def.Intelectual/Def.Multipla 92 0,05 146 0,06 

4 Def.fisica/Def.Intelectual/Surdocegueira/Def.Multipla 0 0,00 9 0,00 

5 Cegueira/Def.Auditiva/Def.Física/Def.Intelectual/Def.Multipla 5 0,00 3 0,00 

5 Baixa visão/Def.auditiva/Def.fisica/Def.Intelectual/Def.Multipla 20 0,01 46 0,02 

5 Baixa visão/Surdez/Def.Fisica/Def.Intelectual/Def.Multipla 7 0,00 5 0,00 

  Total 185.284 100 228.213 100 


