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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os índices de rendimento escolar e 
frequência nas avaliações em larga escala dos alunos com deficiência incluídos no 
sistema regular de ensino no município de Londrina (PR), nos anos de 2007 e 2008. 
Para tal pesquisa, foram utilizados os microdados do Enem (2007 e 2008) os quais 
são disponibilizados pelo INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 
Educacionais Anísio Teixeira. Tal proposta teve como foco a análise dos dados, a 
partir das variáveis: tipo de deficiência, sexo, raça, idade, frequência na prova e 
desempenho. Através dos resultados pretendíamos refletir sobre como está 
ocorrendo a inclusão e a participação deste alunado em relação às avaliações em 
larga escala. Ao fim da pesquisa os resultados apontaram: a participação majoritária 
de alunos com deficiência auditiva, brancos, do sexo feminino, com defasagem 
idade-série; a maioria com desempenho abaixo da média. 
 
Palavras-chave: Indicadores sociais, deficiência, inclusão. 
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ABSTRACT 

 
The present study aims to analyze the indices of school performance and attendance 
in large-scale assessments for students with disabilities included in the regular school 
system in Londrina (PR) in the years 2007 and 2008. For this study, we used the 
microdata Enem (2007 and 2008) which are available by INEP-National Institute of 
Educational Studies and Research Teixeira. This proposal focuses on the analysis of 
data from the variables: type of disability, gender, race, age, and frequency on the 
test performance. Through the results we wanted to reflect on how inclusion is 
occurring and participation of these students in relation to large-scale assessments. 
At the end of the survey results showed: the majority share of students with hearing 
impairment, white, female, with age-grade gap, most with below average 
performance. 
 
 
 
Key words: Social indicators, disability, inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos acerca da avaliação em larga escala, deram origem a esta 

pesquisa, a partir do momento em que iniciei minha Iniciação Científica a convite da 

minha orientadora, Professora Drª Silvia Marcia Ferreira Meletti, no grupo de 

pesquisa “A escolarização de alunos com deficiência e rendimento escolar: uma 

análise dos indicadores educacionais em municípios brasileiros”, grupo coordenado 

por ela. 

 Fazer parte desta equipe de pesquisa me rendeu uma vasta experiência 

positiva como graduando do curso de Pedagogia, participando de encontros anuais 

de iniciação científica, semana da Educação na Universidade Estadual de Londrina, 

entre outros eventos fora dela, permitindo conhecer e participar de eventos com 

profissionais de outras instituições. Oportunidades estas que me proporcionaram 

experiências e conhecimentos que despertaram meu interesse pela educação 

especial e pela participação de alunos com deficiência em avaliações de larga 

escala e que foram cruciais para o desenvolvimento de meu trabalho. 

Assim, como Trabalho de Conclusão de Curso apresento o relatório da 

pesquisa que teve como objetivo analisar os índices de rendimento escolar e 

frequência nas avaliações em larga escala dos alunos com deficiência incluídos no 

sistema regular de ensino no município de Londrina (PR), nos anos de 2007 e 2008. 

O estudo buscou conhecer como está ocorrendo a participação dos alunos com 

necessidades educacionais especial no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

quem são estes alunos, suas deficiências e qual o grau de participação destes 

alunos na avaliação. 

1.1 Breve Histórico da Educação Especial 

Ao longo da história da educação, nota-se que era dada pouca ênfase aos 

assuntos pedagógicos no  que concerne aos que possuíam alguma necessidade ou 

deficiência, principalmente quando era cognitiva, múltipla ou algum distúrbio 

emocional mais grave. 

A crença na ineducabilidade desta população, por parte do ensino formal, 

acarretava aos alunos com dificuldades na aprendizagem que fossem 

encaminhados aos médicos, na expectativa que o problema fosse resolvido por eles, 
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período em que a medicina ganha destaque neste aspecto, de modo que havia um 

trabalho mais clínico para esses casos, e, a escolarização, limitava-se em modos de 

convivência, sendo então segregada. A proposta na educação especial era baseada 

em duas tendências: médico-pedagógica e a psicopedagógica.  

A tendência médico-pedagógica é caracterizada pela preocupação 

higienizadora, que reflete nas instalações de escolas em hospitais, o que promove 

maior segregação de atendimento aos deficientes, já a psicopedagógica, é 

direcionada em defesa da educação dos “anormais”, que busca então detectar estas 

pessoas por meio de escalas de inteligência para serem selecionadas nas escolas 

especiais. (JANNUZZI, 1992). 

Os deficientes já eram pessoas que sofriam com o descaso da sociedade. 

Este fato não estava atrelado somente ao âmbito pedagógico, mas também, 

socialmente, com o preconceito que estes indivíduos sofriam, tendo uma visão 

negativa, os tratando como seres bizarros e incapacitados, portanto, estigmatizados.  

No Brasil, instituições foram surgindo para o atendimento deste público. No 

período imperial são fundadas instituições voltadas às pessoas com deficiência, 

como: Fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos – atual Instituto Benjamin 

Constant –, e o Instituto dos Surdos-Mudos em 1854 (INES). No decorrer dos anos, 

outras instituições voltadas à pessoas com deficiência vão surgindo, como o Instituto 

Pestalozzi, que é então, a primeira instituição particular especializada em atender 

crianças com deficiência mental, criada em 1926, no Estado do Rio Grande do Sul. 

(KASSAR, 1999). 

É também fundada no ano de 1954, a primeira Associação de Pais e Amigos 

Excepcionais – APAE – no estado do Rio de Janeiro, uma melhoria a favor da 

educação especial, ampliando suas possibilidades de atendimento. No ano de 2004, 

esta associação já estava em cerca de duas mil instituições distribuídas pelo Brasil, 

atendendo em média 230 mil pessoas (FERREIRA, 2006).  

A educação especial, inicialmente, se representou como um esquema 

segregado e paralelo de ensino especializado para atender o público com 

deficiência, distúrbios de aprendizagem ou comportamento, superdotação e altas 

habilidades, ganhando então características de um serviço, que agrupava 

profissionais da educação, área da saúde, entre outros, métodos, e recursos 

direcionados para estas áreas. Contudo estes profissionais eram os responsáveis 

pelo ensino e  transmissão de aprendizagem aos alunos que possuíam dificuldades, 
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nomeados de alunos especiais, até mesmo com alunos que estavam matriculados 

em turmas regulares de ensino. (GLAT, 2007). 

O período dos anos 60 foi marcado por iniciativas na área da educação 

especial, o que refletia no aumento considerável de serviços relacionados a este 

ensino especializado. Conforme Ferreira: 

 
[...] a partir do final dos anos 1960, e de modo mais destacado nos anos 
1970, as reformas educacionais alcançaram a área de educação especial 
sob a égide dos discursos da normalização e da integração. A educação 
especial constou como área prioritária nos planos setoriais de educação, 
após a Emenda constitucional de 1978 e a Lei nº. 5692/71, de reforma do 1º 
e 2º graus, e foi contemplada com a edição de normas e planos políticos de 
âmbito nacional: as definições do Conselho Federal de Educação sobre a 
educação escolar dos excepcionais, as resoluções dos Conselhos 
Estaduais de Educação sobre diretrizes de educação especial, a criação 
dos setores de educação especial nos sistemas de ensino, a criação das 
carreiras especializadas em educação especial na educação escolar (os 
professores dos excepcionais) e também no campo de reabilitação (a 
constituição das equipes de reabilitação/educação especial) (FERREIRA, 
2006, p.87). 
 

Conforme o crescimento dos serviços que se referem à educação especial, 

havia maior desenvolvimento no ensino para esta área no Brasil. Portanto, a 

educação especial com ênfase na escolarização e desenvolvimento dos indivíduos 

com alguma necessidade educacional especial, ou alguma deficiência, passou a ter 

espaço na sociedade, e tornou-se então preocupação pública, de modo que as 

instituições privado-assistenciais assumiram o atendimento de educação especial, e 

com apoio recebendo financiamentos públicos, servindo na estrutura física, 

transporte, também com os professores, que em algumas vezes são cedidos pelas 

secretarias estaduais ou municipais (MELETTI, 2008).  

Sendo assim, ao longo deste processo, foram criadas escolas e classes 

especiais para esse atendimento especializado. A classe especial foi criada, pelo 

motivo de retirar das classes regulares, alunos que não estavam aprendendo, 

porém, estas classes serviam como certo tipo de “depósito”, que então, excluía das 

escolas comuns os alunos que estavam fracassando em seus estudos e os 

recolocavam em classes especiais. 

Os serviços públicos e privados das instituições da educação especial 

constitui tema válido a ser ressaltado, porém, não tão simples de conceituá-los, de 

maneira que seus elementos vão se anulando na própria sociedade. Segundo 

Kassar: 
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[...] na educação especial a concomitância dos dois setores está presente 
desde o início do século XX, propiciando o estabelecimento de uma tênue 
linha entre os limites e os papéis dos serviços de atendimento “público” e 
“privado”, resultante, entre outros fatores, da dinâmica na luta de interesses 
dos segmentos sociais. Desse modo, as instituições “privadas” 
principalmente no setor do atendimento especializado a pessoas com 
deficiências, apresentam-se na história do atendimento à educação especial 
como extremamente fortes, com lugar garantido no discurso oficial, 
chegando a confundir-se com o próprio atendimento “público”, aos olhos da 
população, pela “gratuidade” de alguns serviços (KASSAR, 1999 p. 22). 

 

Nas escolas, embora seja uma complementação e auxílio à educação 

regular, a educação especial apresenta também algumas dificuldades em sua 

relação ao ensino regular, sendo muitas vezes possível verificar certa distância ou 

isolamento entre essas duas instituições. Contudo, no decorrer da constituição da 

Educação Especial, é possível notar algumas características que consolidaram o 

afastamento do Estado nas relações das questões de cunho educacional e a 

legitimação das instituições especiais como espaço educacional adequado para 

educá-las, de maneira que o Estado transferiu a responsabilidade da educação 

destas pessoas para o setor privado, mais específico em relação ao de caráter 

filantrópico (MELETTI, 2008). 

Por volta nos anos 90, a Inclusão ganhou espaço no âmbito escolar e 

passou a se expandir e ser discutida trazendo ao governo e instituições de ensino 

regular a responsabilidade de reconhecimento de várias diferenças apresentadas 

pelos alunos que não frequentavam o ensino regular (GLAT, 2007). 

É então na década de 1990, que se iniciam as Políticas Nacionais e 

Internacionais para discussão da educação especial e educação brasileira. 

Considera-se então, este período como um marco histórico na área da educação 

especial no Brasil devido às políticas que se articulam em uma perspectiva inclusiva 

ao agregar as orientações internacionais que foram tratadas nas Declarações de 

Educação para Todos (UNESCO, 1990), de Salamanca (1994) e Convenção de 

Guatemala (1999). 

Com relação às políticas Nacionais, destaca-se a Constituição Federal 

(1988); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90); Política Nacional de 

Educação Especial (1984); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN 

(1996); Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica (2001); 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação Inclusiva 

(2008); Decreto 6.571 (2008); Documento Final da Conferência Nacional de 
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educação- CONAE (2010); Plano Nacional de Educação (2010); Decreto 7.611- 

Inclusão Já (2011). 

O discurso em torno do tema da inclusão pauta-se na ampla diferença que 

pode ser presenciada no contexto escolar: cultural, religiosa, física, racial, gênero, 

entre outras, onde a escola regular deve acolher e atender as necessidades 

apresentadas, promovendo, então, uma educação para todos, incluindo aqueles que 

estavam às margens do espaço escolar. (UNESCO, 1994). Afirmando desta forma a 

inclusão de “todos” nas instituições escolares, garantindo o direito de acesso e 

permanência nas escolas regulares, com um ensino de qualidade voltado à 

aprendizagem e desenvolvimento desses alunos, de modo a promover a 

aprendizagem e sem discriminações no âmbito escolar. 

No entanto, a educação inclusiva não se restringe a incluir apenas os alunos 

com necessidades educacionais especiais, mas também, deve ser um espaço de 

permanência desses alunos, por isso necessita de ampla reformulação que envolve 

desde o currículo, profissionais, metodologias, práticas de ensino, entre outros. 

Necessita de um ensino diferenciado, o qual deve partir de um processo de 

reestruturação dos variados aspectos da escola visando uma educação condizente 

com a realidade, que promova de fato o desenvolvimento e a aprendizagem desses 

alunos e não apenas o seu simples acolhimento nestes espaços, como mero 

cumprimento burocrático, mas de forma que atenda suas necessidades 

educacionais e compreensão dos acontecimentos sociais em que o mesmo está 

inserido. 

A educação inclusiva deve ater sua atenção às especialidades das 

necessidades individuais dos alunos, em que estas, depois de identificadas devem 

ser trabalhadas com atenção, visando promover a aprendizagem e significação dos 

conteúdos. Para promover uma educação inclusiva com consistência, a inclusão 

precisa promover a integração dos alunos que estão fora do ensino regular, além de 

garantir sua permanência oferecendo suporte necessário e ainda tornando o espaço 

regular em contexto de construção do conhecimento a esses alunos (UNESCO, 

1994). 

Atualmente, a educação inclusiva passa ainda por um processo de 

estabelecimento, que apresenta muita dificuldade, em sua consolidação, pois muitas 

propostas que se denominam inclusivas possuem apenas um discurso, o qual na 

prática deixa a responsabilidade da educação para profissionais da educação 
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especializada, ou seja, não parecendo possuir um planejamento voltado à inclusão, 

mas sim à integração, o que não é aceitável, já que a inclusão é uma evolução da 

proposta de integração. 

Esta proposta de integração pode ser considerada como eixo de processo 

entre a educação especial e a educação inclusiva, após todas as reflexões e 

conquistas desse momento de transição. 

Partindo de um princípio de normalizar, a integração busca oferecer aos 

alunos com algum tipo de deficiência um ambiente escolar menos restrito. O aluno 

da educação especial seria então preparado para ir às classes regulares, recebendo 

por meio das salas de recurso um atendimento necessário e voltado para sua 

dificuldade. 

Ou seja, essa proposta visa a inserção de alternativas pedagógicas menos 

isoladas, como acontece na educação especial, onde o aluno com alguma “condição 

de aprendizagem” poderia participar da classe regular e frequentar também um 

espaço de recurso. No entanto, essa proposta recebeu críticas pelo fato de 

centralizar o problema no aluno e não no ensino especial, além de ser limitada por 

encaminhar somente os alunos com “pouca” necessidade especial, não sendo para 

todos, e ainda por acabar fazendo das classes especiais um “depósito” de alunos 

com dificuldades de aprendizagem, onde então não havia diálogo entre os 

professores regulares e os profissionais das classes de recursos. Sendo assim, não 

há planejamento e disposição para a garantia de uma proposta pedagógica voltada 

também para as pessoas portadoras de deficiência. 

Nesse contexto, é possível fazer uma análise a respeito da educação 

especial. Essa que por sua vez possui uma proposta pedagógica assegurando 

recursos especiais, complementando os serviços educacionais regulares, sendo, 

portanto, um sistema complementar das instituições de ensino, onde centraliza 

profissionais especializados, técnicas, recursos, e metodologias específicas para as 

necessidades educacionais de cada indivíduo. De modo geral a educação é sempre 

algo de grande valor, segundo Kassar “[...] a educação é considerada como 

necessária para o progresso da sociedade, pois possibilita a adaptação da pessoa 

em seu meio.” (1999, p.30). 

O Conselho Nacional de Educação – CNE, no ano de 2001 promulgou a 

resolução que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, passando a ser um documento normatizador dos artigos 
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presentes na LDB 9.394/96, que então já instituía a educação especial como 

modalidade educacional. 

A educação especial como modalidade de ensino tem por sua vez a 

finalidade de incorporar ao sistema regular de ensino os alunos que ficaram fora 

dele por motivos relacionados à deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação, cabendo a ela algumas funções, de acordo com 

GARCIA: 

 
[...] o atendimento educacional especializado manteve, contudo, a 
concepção de serviços, agora definidos como “superespecializados” 
voltados à acessibilidade e à gestão de recursos especializados em 
detrimento da tarefa fundamental de reflexão acerca das estratégias 
pedagógicas a serem utilizadas tomando como referência o processo de 
desenvolvimento escolar e das aprendizagens dos estudantes. (GARCIA, 
2012). 
 

 No entanto, a educação especial como modo de atendimento 

educacional especializado chega de maneira privilegiada em seu atendimento em 

escolas e locais com estes serviços. 

Sobretudo, no ano de 1994, já citada nas políticas internacionais, a 

educação especial, passa a ter como resultado da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, a Declaração de Salamanca, que serve 

então para tratar de princípios, políticas e práticas na área das necessidades 

educativas. A Declaração de Salamanca segundo Ferreira, é destinada para: 

Todas as crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua 
capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem: crianças com 
deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e 
trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos ou 
zonas desfavorecidos ou marginalizados (2006, p.94). 

 

Logo, a inclusão de crianças que possuem necessidades educacionais 

especiais é uma forte questão da Declaração de Salamanca, para que este alunado 

possa estar em salas de aulas, tendo oportunidades de obter uma aprendizagem e 

acesso a escola regular, sendo então, uma forma de democratização dos direitos 

educacionais, devido estes alunos irem para salas de aulas regulares. 

Porém, com todo o esforço de progredir na área da educação, ainda são 

percebidas carências neste aspecto, devido à falta de docentes capacitados na área, 

o número reduzido de vagas, e também, pelas instalações não apropriadas. 

O Censo do ano de 2003 aponta cerca de 500 mil matrículas de alunos que 
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possuem necessidades especiais, sendo que o número de matrículas na educação 

básica fica em torno de 55 milhões. No do Censo do ano de 2002, as escolas e 

classes especiais que se encontram em maior concentração são as que estão 

localizadas nos estados Sul e Sudeste (75 e 63%), isto fazendo uma comparação 

com as salas comuns, que possuem ou não apoio. Nos estados do Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte (50, 44 e 31%), se comparados com os outros estados, 

mostra-se inferior. Uma maneira de explicar estes percentuais pode ser o fato de 

que os estados do Sul e do Sudeste possuem certa concentração de escolas 

especiais filantrópicas (FERREIRA, 2007, p. 99). 

Contudo o papel da educação especial no processo de inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais (NEE) tem sido de extrema importância, 

pois ao longo de toda transição e avanços sobre o tema da educação especial vê-se 

alguns benefícios propiciados pela mesma, como é o caso dos alunos com NEE, os 

quais foram acolhidos e promovidos à eles atividades específicas à suas 

necessidades, o que resultaria então, que o desenvolvimento pudesse de fato ser 

alcançado com determinada significância. 

A educação especial trouxe um suporte para a aprendizagem desses alunos 

com NEE, atendendo suas especificidades, procurando garantir suportes adicionais, 

como recursos, metodologia e currículo adaptado. Atualmente, é possível verificar 

que as escolas regulares, em sua maioria, ainda não promovem uma educação 

inclusiva, principalmente no que se refere à inserção desta população em processos 

efetivos de escolarização. Estudo desenvolvido por Bueno e Meletti (2011) indica 

uma concentração das matrículas de alunos com deficiência nas séries iniciais do 

ensino fundamental e que apenas uma pequena parcela deste alunado atinge o 

ensino médio. Além disso, Silva e Meletti (2012) nos mostram a baixa participação 

deste alunado em avaliações em larga escala, o que pode ser entendido, também, 

como não efetivação do processo de escolarização, tanto por não atingimento das 

séries em que as avaliações ocorrem, quanto por “boicote” à participação por receio, 

por parte da escola, dos baixos rendimentos que impactam negativamente o 

desempenho geral de cada unidade escolar.  

Nesse sentido, analisar a participação e o desempenho de alunos com 

necessidades educacionais especiais contribui para a compreensão do processo de 

inclusão escolar desta população no sistema regular de ensino. 
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2 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

O Brasil desde o período de 90 tem ganhado espaço para a formulação e a 

implantação de políticas públicas na área da educação. Com isso o Ministério da 

Educação (MEC) desenvolve estudos sobre Avaliação Educacional, que por sua vez 

se torna um sistema de informações que possuem como alvo oferecer análises e 

suporte nas implementações ou apenas manutenções das políticas educacionais, 

sendo constituída para promover um acompanhamento do sistema educacional 

tendo em vista identificar os efeitos positivos e também negativos das políticas 

adotadas. 

A avaliação em larga escala surge com o intuito de diagnosticar e também 

possibilitar uma visão ampla da realidade do sistema educacional, contribuindo para 

que sejam feitas melhorias à situação em que se encontra o sistema da educação 

brasileira, sendo grandes as iniciativas que consideram a avaliação em larga escala 

um instrumento necessário e indispensável de expansão do atendimento, eficácia e 

eficiência do ensino (SASS; MINHOTO, 2011). 

 Com os resultados da avaliação é possível diagnosticar as possíveis 

insuficiências que ocorrem no processo de aprendizagem dos alunos, de maneira a 

direcionar as ações pedagógicas, aspectos administrativos e financeiros com a 

finalidade de melhorar e fazer progredir a qualidade de ensino do país, partindo de 

critérios e métodos específicos. De acordo com Sass e Minhoto: 

 
A avaliação educacional, no Brasil, passou por uma série de transformações 
significativas ao longo do século passado até alcançar seu status atual, que 
pode ser caracterizado sumariamente como o principal instrumento de 
verificação da expansão, do atendimento, da eficácia e eficiência, 
especialmente, do “sistema público de ensino”, em todas as etapas do 
ensino, além de proporcionar critérios para avaliar o desempenho escolar 
dos alunos, as unidades escolares quanto à qualidade do ensino e aos 
recursos humanos e materiais disponíveis, bem como atribuir nota para o 
aluno do ensino médio ter acesso ao ensino universitário (SASS e 
MINHOTO, 2010, p. 234). 

 

Portanto, as avaliações em larga escala ganham importância no âmbito 

educacional e, a partir delas, podem implantar recursos e medidas para que seja 

possível o progresso nesse sistema. Porém, cabe ressaltar que os dados das 

avaliações em larga escala não vêm possibilitando grandes avanços com relação à 

qualidade da educação no país, mas isto se dá pelo fato de que as reais prioridades 

das avaliações enfatizam a mediação do sistema educacional como um todo: 
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alunos, professores, gestores e escola (BAUER, 2010).  

Com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

implantado em 1990, outras avaliações foram surgindo ao longo dos anos no 

sistema educacional brasileiro. 

Algumas das avaliações em larga escala presentes no país, iniciaram de 

modo simples e objetivo, sendo abordadas no presente estudo, a partir de dados 

feitos sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sendo: 

 
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 
cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema 
Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e 
implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de 
parâmetros de qualidade e eqüidade, bem como produzir informações 
claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em 
geral (BRASIL, 2012). 

 

Isto significa que o INEP é o órgão responsável por realizar estatísticas 

educacionais em nível nacional, por meio do Censo Escolar e da Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar.  

Em 1998, o ensino médio recebe seu instrumento de avaliação, o então 

conhecido Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com crescente participação 

dos estudantes. Já no ano de 2004, surge o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), para então avaliar os alunos dos cursos de graduação. Em 

2005 a implantação da Prova Brasil, para avaliar os alunos das quartas e oitavas 

séries do ensino fundamental, e, no ano de 2008, surge a implantação da Provinha 

Brasil, para então avaliar os alunos que estão no segundo ano de escolarização do 

ensino fundamental. 

2.1 SAEB 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) surgiu no 

Brasil com o intuito de verificar e explorar as dificuldades e falhas em relação ao 

sistema educacional do país, para que então, houvesse uma orientação mais 

precisa em torno das políticas governamentais, direcionado para o avanço e a 

melhoria da qualidade de ensino (BECKER, 2010). 

Esta avaliação em larga escala surge no ano de 1990. Alunos de algumas 
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escolas participaram sendo avaliados nas disciplinas de língua portuguesa, 

matemática e ciências, com escolas que ofertavam as primeiras, terceiras, quintas e 

sétimas séries do ensino fundamental das escolas públicas da rede urbana. Outras 

séries como as quintas e sétimas também foram avaliadas, porém apenas em 

redação. 

No ano de 1995, utiliza-se de uma nova metodologia na elaboração do teste 

e das análises dos resultados e passa a ser aplicada apenas para os anos finais dos 

ciclos de escolarização, ou seja, as quartas e oitavas séries do ensino fundamental e 

para o terceiro ano do Ensino Médio (BRASIL, 2012). 

Nos anos de 1997 e 1999 os alunos das quartas e oitavas séries tiveram 

como disciplinas avaliativas a língua portuguesa, matemática e ciências. Já os 

alunos que cursavam o terceiro ano do ensino médio foram avaliados em língua 

portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. 

Posteriormente, no ano de 2005, o SAEB passa por uma reestruturação, 

sendo composto por duas avaliações: ANEB (Avaliação Nacional de Educação 

Básica) e a ANRESC (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) – a atual Prova 

Brasil. 

2.2 ENEM 

No ano de 1998 surge o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com a 

intenção de avaliar o desempenho do estudante após chegar ao final da educação 

básica, visando colaborar para rendimentos positivos da qualidade desse nível de 

escolaridade. Podem realizar o exame os alunos que estão concluindo o terceiro ano 

do ensino médio, e também alunos que já concluíram esta fase em anos anteriores 

(BRASIL, 2012). O exame acontece anualmente, e a cada ano conta com mais 

participação dos estudantes, mesmo sendo um exame de caráter voluntário (SASS; 

MINHOTO, 2010). 

A partir de 2009 o ENEM passa a ser utilizado em algumas universidades 

como critério de seleção para o ingresso do aluno no ensino superior, havendo 

diferenças nos critérios adotados em cada instituição, sendo que, em algumas o 

resultado do exame complementa o vestibular, e, em outras o substitui.  

O ENEM também pode ser utilizado como critério de seleção aos alunos que 

almejam concorrer a bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni), 
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programa este que foi criado pelo Governo Federal junto com o Ministério da 

Educação no ano de 2004, que oferece bolsas integrais e parciais de estudo nas 

instituições de ensino superior privada, “[...] respeitando a autonomia das universidades, 

a utilização dos resultados do ENEM para acesso ao ensino superior pode ocorrer como 

fase única de seleção ou combinado com seus processos seletivos próprios.” (BRASIL, 

2012). 

Outra possibilidade que o ENEM oferece é o seu uso para certificação do 

ensino médio. Para isto os interessados que ainda não terminaram o ensino médio e 

já são maiores de 18 anos devem procurar as instituições que já aderiram a este 

processo e no ato da inscrição indicar a instituição certificadora, onde então, será 

solicitada a certificação de conclusão do ensino médio. 

A prova é realizada em dois dias, com duração de tempos diferentes. No 

primeiro dia, possui a duração de quatro horas e trinta minutos, com os conteúdos 

de ciências humanas e suas tecnologias (geografia, história, filosofia, sociologia e 

conhecimentos gerais) e de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física 

e biologia). Já no segundo dia, os participantes ganham uma hora a mais para 

realizarem o exame, com duração então de cinco horas e trinta minutos, com os 

conteúdos de linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, gramática 

e interpretação de textos, língua estrangeira moderna) redação e matemática e suas 

tecnologias (BRASIL, 2012). 

A finalidade do Exame Nacional do Ensino Médio é avaliar como o aluno 

está em relação ao seu nível de estudo, seu desempenho escolar ao fim da 

educação básica, servindo também de auto avaliação do participante. Os resultados 

obtidos com o exame, ao longo dos anos servem para acompanhar como está a 

qualidade do ensino médio no país, no qual contribui para a elaboração de políticas 

públicas e também para criação de uma referência nacional de aperfeiçoamento dos 

currículos (BRASIL, 2012). 

Estas finalidades supracitadas contribuem para melhorias na educação, e o 

surgimento de recursos para que cada vez mais a população se aproxime dos 

sistemas de ensino, como destaca Sass e Minhoto (2011): 

 
 
 
O Enem, como expressa a sua matriz, representa de forma mais lapidada a 
tendência de substituir alguns conceitos e referências presentes na escola – 
como os de transmissão de conhecimentos e conteúdos –, e se mostra 
como um instrumento potente para nortear parte do que escolas, 
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professores e alunos devem fazer para que seja assegurado o 
desenvolvimento das novas competências e habilidades requeridas pela 
sociedade contemporânea (p. 246). 

 

Espera-se que os participantes do exame, os alunos de forma geral, 

evidenciem o conhecimento obtido no período de estudos, utilizando-se de 

conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania. 

2.3 ENADE 

A avaliação em torno da educação do ensino superior no país era realizada 

por meio do Exame Nacional de Cursos (ENC), popularmente nomeado de “Provão”. 

No ano de 2004, uma nova lei teve o objetivo de alterar e amplificar a maneira de 

avaliar este tipo de ensino. Instituiu-se então o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e junto com ele o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes, o então ENADE (SASS; MINHOTO, 2010). 

O ENADE tem como objetivo medir o rendimento dos alunos, o desempenho 

dos estudantes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos 

prenunciados nas diretrizes curriculares, suas competências e também habilidades, 

além do conhecimento que o aluno obteve ao longo de sua graduação, para então 

saber se este aluno está apto para compreender as demandas no âmbito específico 

de sua profissão conforme seu curso de graduação. 

A prova é realizada em apenas um dia, contendo um total de quarenta 

questões, sendo dez questões de formação geral (três dissertativas e sete 

objetivas), e trinta em relação à formação específica da área. As áreas avaliadas 

pelo ENADE são definidas pelo Ministério da Educação (MEC) de acordo com a 

Comissão de Avaliação da Educação Superior (CONAES), sendo a periodicidade 

em cada área trienal. Com o resultado da prova, os cursos recebem uma nota que 

parte de uma escala com cinco níveis (SASS E MINHOTO, 2010). 

A participação do estudante no ENADE é obrigatória e a aplicação do exame 

ocorre ao final do primeiro e do último ano do curso. O aluno que não comparecer no 

dia da prova, ficará sem receber o diploma de conclusão de curso, enquanto não 

regularizar sua situação junto ao ENADE, sendo que o exame é elemento curricular 

obrigatório, indispensável ao registro da regularidade no histórico escolar do aluno 

(BRASIL, 2012). 
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2.4 PROVA BRASIL 

A Prova Brasil foi implantada no ano de 2005, sendo uma avaliação de larga 

escala organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), contando com a parceria das redes estaduais e municipais 

de educação. Esta avaliação foi idealizada com a intenção de atender a solicitação 

dos educadores, gestores públicos, pesquisadores e da sociedade como um todo, 

para obterem informações a respeito do ensino ofertado nas escolas em diferentes 

municípios (BRASIL, 2012). 

O objetivo desta avaliação visa de forma geral à melhoria da qualidade de 

ensino oferecido aos alunos, auxiliando os governantes nos direcionamentos de 

recursos e verbas. A partir do resultado da Prova os resultados subsidiarão a 

adoção de medidas detectadas para superar as falhas e deficiências avaliadas em 

cada escola, de modo que oportunize então informações sobre as unidades 

escolares e aprimorem a qualidade de ensino de cada uma. 

A Prova Brasil é aplicada no intervalo de dois anos, para os alunos que 

estão cursando as quartas e oitavas séries do ensino fundamental no sistema 

público de ensino. Constituindo-se instrumento de medida do processo de 

aprendizagem destes alunos. A prova possui como conteúdo as disciplinas de língua 

portuguesa (foco em leitura) e matemática (foco na resolução de problemas). 

No ano de 2007, alunos das escolas públicas rurais passaram a participar da 

Prova Brasil, nas escolas que ofertavam os anos iniciais (quarta série) e que tinham 

um número de vinte alunos matriculados na série. A partir do ano de 2009, os anos 

finais (oitava série) do ensino fundamental das escolas públicas rurais, passaram a 

fazer parte dos alunos a serem avaliados pela Prova Brasil. 

2.5 PROVINHA BRASIL 

No ano de 2008 surge a Provinha Brasil, elaborada pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), um instrumento 

pedagógico, que não é utilizado de forma classificatória, portanto, possui a finalidade 

de fornecer informações em relação ao processo de alfabetização dos alunos que 

estão no segundo ano de escolarização. A prova ocorre anualmente, sendo aplicada 

ao início do segundo ano de escolarização e ao final deste mesmo ano letivo. 
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O objetivo da Provinha Brasil é de avaliar o nível de alfabetização dos 

alunos/turma nos anos iniciais do ensino fundamental e diagnosticar possíveis 

carências das habilidades de leitura e escrita (BRASIL, 2012). Sendo possível, com 

esses objetivos, visar à melhoria da qualidade de ensino e a diminuição da 

desigualdade. O foco desta prova está no auxílio da educação formal para a 

alfabetização. 

A Provinha Brasil até o ano de 2010 era composta de vinte e quatro 

questões, sendo elas de múltipla escolha e tendo quatro opções de resposta. No 

ano de 2011, houve uma alteração na prova, que passa a ser composta de vinte 

questões, sendo algumas delas lidas pelo responsável por aplicar a prova e outras 

questões podem ser lidas pelos próprios alunos individualmente. A cada ano de 

realização da prova, busca-se a melhoria do instrumento, para fins diagnósticos e 

para avaliação da aprendizagem (BRASIL, 2012). 

2.6 Críticas Formuladas 

 Fica clara a idéia de que o sistema de avaliação em larga escala, que 

aos poucos foi ganhando espaço e força no âmbito escolar, está posta para poder 

medir, mensurar e de certo modo monitorar como está ocorrendo a qualidade do 

ensino ofertada no país. 

O discurso de que somente a educação é capaz de mudar o rumo do país é 

algo sempre em discussão em vários aspectos, para isso é necessário então que 

sejam investidos planos e metas para a melhoria deste sistema educacional. As 

avaliações em larga escala buscam contribuir neste momento de criação de planos e 

metas, mas em alguns momentos também não são suficientes para atender as 

lacunas que há no sistema educacional em todo o país. 

A cada ano o governo busca solucionar estas lacunas existentes neste 

sistema, com a intenção de oferecer à população estudos, oportunidade de estar em 

salas de aulas. Esta busca por solucionar as lacunas, ganha força desde a década 

de 1990, Zanardini (2011) ressalta que: 

 
A educação escolar nacional, particularmente a Educação Básica, 
sobretudo a partir da década de 1990, vem sendo objeto de reformulações 
como a realizada no âmbito do currículo. Com a implementação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, que postulam entre seus objetivos 
justamente a solução do problema do anacronismo educacional, propunha-
se suplantar os conteúdos ultrapassados obsoletos que a escola transmitia 
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posto que ancorados em uma política educacional avaliada como 
inadequada (2011, p.102). 

  

Logo, o sistema educacional do país parece estar sempre em busca de algo 

que o melhore. Ainda que com obstáculos no caminho este interesse pela melhoria 

do sistema é sempre em busca de ganhos positivos, para que futuramente o Brasil 

possa ganhar um local de destaque internacional no âmbito da educação, e ainda 

mais quando se trata de uma educação para todos. 

 É esperado através deste sistema de avaliação em larga escala que os 

resultados sejam sempre os melhores, porém pouca ênfase é dada para as 

condições em que se encontram os alunos que estão fazendo estas avaliações, ou 

os que conseguem ter acesso a elas. Alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, com baixo índice de rendimento escolar por vezes são desmotivados 

a realizarem as provas para que as notas destas não sejam cada vez mais baixas, e 

assim a população passe a ter a idéia de que as falhas e lacunas no sistema 

educacional já estão praticamente sanadas. 

 Para Sass e Minhoto (2011) esta forma de avaliação em larga escala, 

está sendo atualmente utilizada como uma maneira de prestar contas sobre a 

educação no país, os alunos, professores e gestores. Esta maneira de prestar 

contas, não passa de uma forma de calar a população e fazer com que se contente 

com o sistema que vivem na sociedade.  

 Importante destacar que os resultados que estas avaliações vêm 

mostrando que não há progressos significativos em relação à qualidade da 

educação, isto ocorre porque avaliar não é o grande intuito, mas sim medir os que 

estão envolvidos no sistema educacional (BAUER, 2010). 

 Diante do exposto fica evidente o alcance do sistema de avaliação em 

larga escala no que se refere à estruturação e ao monitoramento do sistema de 

ensino. Também fica claro que a participação dos alunos está posta como o meio de 

se avaliar o ensino, ou seja, acredita-se que se o aluno vai bem a educação foi 

exitosa. Nesse sentido, a participação de alunos com necessidades educacionais 

deveria ser entendida como uma possibilidade de analisar seu processo de 

escolarização, ainda que os limites deste sistema sejam evidentes. A inclusão só 

pode ser considera efetiva se o aluno for inserido em todos os âmbitos da escola, 

inclusive naqueles relativos aos processos de avaliação. 

 Assim, o problema de pesquisa se configura como a necessidade de 
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conhecer se está e como está ocorrendo a participação de alunos com 

necessidades educacionais especiais no sistema de avaliação em larga escala. Para 

tanto, o objetivo geral foi analisar os índices de frequência e desempenho de alunos 

com necessidades educacionais especiais nas avaliações em larga escala, incluídos 

no sistema regular de ensino no município de Londrina (PR), nos anos de 2007 e 

2008, focando no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

 Especificamente buscamos: 

- identificar e caracterizar o aluno com NEE que 

frequentava o terceiro ano do ensino médio nos anos 

de 2007 e 2008 segundo: gênero, raça, idade, tipo de 

necessidade educacional especial; 

- identificar e caracterizar o aluno com NEE que 

participou do ENEM nos anos de 2007 e 2008 

segundo: gênero, raça, idade, tipo de necessidade 

educacional especial; 

- analisar o desempenho do aluno com NEE no ENEM 

nos anos de 2007 e 2008. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Para as análises pretendidas, inicialmente, foi necessário conhecer a 

estrutura do sistema de ensino no município de Londrina. A seguir, apresentamos 

uma breve caracterização do município. 

A cidade de Londrina encontra-se no norte do estado do Paraná, mais 

precisamente a 381 km da capital paranaense Curitiba. A cidade foi fundada no ano 

de 1934. De acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 

2012, Londrina possui uma população de 515.707 habitantes, se tornando a 

segunda cidade mais populosa do estado do Paraná e a quarta da região Sul do 

Brasil. 

De acordo com o levantamento do Censo Escolar do ano de 2008, há na 

cidade de Londrina 288 pré-escolas, 211 escolas sendo de nível fundamental, e 67 

escolas de ensino médio. Há grandes Instituições de ensino superior, dentre elas a 

UEL- Universidade Estadual de Londrina. 

 

Ano 2007 

Havia no município de Londrina no ano de 2007, 123.417 matrículas, sendo 

estas divididas entre três modalidades de ensino: regular, especial e EJA- Educação 

de Jovens e Adultos. 

Alunos matriculados com necessidades educacionais especiais havia 1.915. 

Com relação à etapa de ensino, no ensino médio encontravam-se 47 alunos, destes 

estavam no 3º ano apenas 13. 

 

Ano 2008 

Havia no município de Londrina no ano de 2008, 120.227 matrículas, sendo 

estas divididas entre três modalidades de ensino: regular, especial e EJA- Educação 

de Jovens e Adultos. 

Alunos matriculados com necessidades educacionais especiais, havia 1.494. 

Com relação à etapa de ensino, no ensino médio encontravam-se 57 alunos, destes 

estavam no 3º ano apenas 9. 
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4 METODOLOGIA 

Com o propósito de analisar os dados estatísticos de avaliação, a partir de 

indicadores sociais de alunos com deficiência, a presente pesquisa tem como 

objetivo realizar uma análise quantitativa da avaliação dos alunos com deficiência 

nas redes pública no município de Londrina (PR), em relação aos resultados e 

participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2007 e 2008. 

Para tal pesquisa foi necessário a utilização de um Indicador Social. 

Um indicador Social é uma medida quantitativa constituída por meio de 

estatísticas públicas, (dados censitários, registros administrativos, estimativas 

amostrais) que são utilizados para traduzir ou representar fatos sociais observados a 

respeito de um aspecto da realidade social (JANNUZZI, 2006). 

Os indicadores sociais são agrupados em temáticas como: saúde, qualidade 

de vida, segurança, educação, habitação, entre outros. Em cada caso utiliza-se um 

indicador específico, na educação o indicador social utilizado é disponibilizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). De 

acordo com Jannuzzi: 

 
Para a pesquisa acadêmica, o Indicador Social é, pois, o elo de ligação 
entre os modelos explicativos da Teoria Social e a evidência em empírica 
dos fenômenos sociais observados. Em uma perspectiva programática, o 
Indicador Social é um instrumento operacional para monitoramento da 
realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas 
públicas. Taxas de analfabetismo, rendimento médio do trabalho, taxas de 
mortalidade infantil, taxas de desemprego, índice de Gini, proporção de 
crianças matriculadas em escolas são, neste sentido, indicadores sociais, 
ao traduzir em cifras tangíveis e operacionais várias das dimensões 
relevantes, específicas e dinâmicas da realidade social. (2006, p.15). 

 

Portanto, cabe ressaltar a importância da utilização destes indicadores, 

tendo em vista que são dados oficiais divulgados, e a partir deles pesquisas e 

estudos aprofundados sobre temas diversos podem ser realizadas. 

Tais indicadores são: Censo Escolar, Prova Brasil, ENEM, Provinha Brasil, 

ENADE, entre outros. Indicadores como estes contribuem com a produção do 

conhecimento acerca da educação, pois possibilitam a reflexão da atual realidade 

educacional permitindo-nos refletir sobre erros e acertos, o que posteriormente 

poderá ser corrigido e aperfeiçoado em relação aos temas discutidos. 

A importância de se utilizar os dados a partir dos indicadores sociais é pelo 

fato de que estes são realmente dados oficiais disponibilizados pelo poder público 
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como já mencionado, e que por sua vez tornam-se determinantes no direcionamento 

de políticas públicas. 

Na sociedade contemporânea tais indicadores são constantemente 

utilizados para avaliar os avanços e retrocessos sociais, sendo então uma maneira 

de monitorar e ao mesmo tempo poder ofertar suporte e apoio à sociedade. Os 

indicadores sociais são de suma importância para o momento de criação e 

implementação das políticas públicas, independente de quaisquer que sejam elas 

sendo “programas de qualificação de mão de obra, projetos de expansão da infra-

estrutura urbana ou ações focalizadas de distribuição de alimentos ou garantia de 

renda mínima” (JANNUZZI, 2006, p.32). 

No Brasil, a elaboração e divulgação dos indicadores da educação está sob 

a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira –INEP. Os dados são coletados em âmbito nacional, com a 

colaboração das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação; com a 

participação de escolas públicas e privadas do país; sendo este, o principal 

instrumento de coleta de informações da educação básica nacional. 

4.1 Coleta de Dados 

Para que fosse possível chegar aos resultados referentes a este público, 

logo no início procuramos averiguar se no questionário socioeconômico que os 

alunos respondem durante a prova contemplava a variável “possui necessidades 

educacionais especiais”. Porém, infelizmente, tal variável não foi encontrada e 

constamos que não há esta opção nos questionário das avaliações em larga escala. 

Entendemos que a ausência da identificação poderia estar relacionada à garantia do 

sigilo pois se identificada a NEE facilmente a escola poderia identificar o aluno. Por 

outro lado, sem a identificação da NEE não há possibilidade de analisar a 

participação do aluno.  

Desta forma, surgiu a necessidade de construirmos um procedimento para  

identificar estes alunos. A forma encontrada foi cruzar os bancos de dados do Censo 

Escolar da Educação Básica com o do ENEM.  

A primeira tentativa foi partir do número de matrícula e/ou código do aluno 

encontrado nos microdados do Censo, na expectativa de que estes códigos fossem 

iguais nos microdados do ENEM, para assim fazermos o cruzamento (matrícula X 
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avaliação) e então chegarmos aos dados pretendidos. No entanto, encontramos 

mais um obstáculo, não havia e ainda não há equivalência entre os códigos do 

Censo Escolar com o Enem. Isto ocorre em função da existência, no Enem, de uma 

máscara que altera este número, para que seja dada a garantia do sigilo dos dados 

dos alunos. Deste modo, não foi possível localizar as avaliações dos alunos com 

necessidades educacionais especiais a partir destas variáveis e do cruzamento dos 

dois bancos.  

Assim, foi necessário construirmos um novo caminho, que consistiu em 

identificar as variáveis que se repetiam no Censo Escolar e no Enem. Constatamos 

que as variáveis eram: sexo, raça, mês de nascimento e idade ou ano de 

nascimento.  

Para isolarmos as variáveis no banco de microdados do Censo Escolar 

utilizamos o Software SPSS (Statistical Package for the Social Science). 

Inicialmente, identificamos todos os alunos com necessidades educacionais 

especiais, que cursavam o terceiro ano do ensino médio no município de Londrina. 

Em seguida, após isolarmos os alunos com estas características, identificamos as 

outras variáveis: sexo, raça, mês de nascimento e idade ou ano de nascimento.  

Através das variáveis do Censo Escolar supracitadas, foi possível responder 

as quatro primeiras questões do questionário de cada aluno com necessidade 

educacional especial no município de Londrina (PR), tal procedimento possibilitou o 

acesso aos gabaritos das avaliações, bem como pudemos verificar se estes alunos 

participaram ou não da prova.  

Vale evidenciar que houve casos de “duplicidade”, ou seja, que ao 

respondermos as questões do questionário, chegamos a mais de um aluno com as 

mesmas características, por exemplo: mesmo sexo, mesma raça, mesmo mês de 

nascimento e mesma idade. Por isso, optamos por não considerar estes casos e por 

trabalharmos com uma amostra. 

No ano de 2007 o terceiro ano do ensino médio, não obteve casos de 

“duplicidade”, que então representarão 100% do alunado. Já no ano de 2008 houve 

apenas um caso. 

4.2 Levantamentos dos Indicadores Sociais 

Indicador Social I:  
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- Censo escolar: com os micro dados de matrícula de alunos com 

deficiência. 

BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Micro dados do Censo da Educação Básica 2007. Brasília: 

MEC/INEP, 2007.  

BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Micro dados do Censo da Educação Básica 2008. Brasília: 

MEC/INEP, 2008.  

 

Indicador Social II:  

- Enem: com os resultados de rendimento escolar de alunos com deficiência 

no terceiro ano do ensino médio nos anos de 2007 e 2008. 

BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Resultados do ENEM 2007. Brasília: MEC/INEP, 2007.  

BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Resultados do ENEM 2008. Brasília: MEC/INEP, 2008.  

4.3 Análises de Dados 

Os Indicadores Sociais: Censo Escolar; e Enem, coletados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) serão 

analisados nos períodos de 2007 e 2008, contemplando as variáveis: 

a) Característica do aluno: tipo de deficiência, sexo, raça e faixa etária;  

b) Frequência na prova; e 

c) Desempenho. 
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5 RESULTADOS 

Os microdados aqui apresentados foram extraídos de dois bancos: 

matrícula, ofertados pelo Censo Escolar e rendimento escolar, com os dados do 

Enem. Para analisar os dados obtidos, optamos por apresenta-los separadamente 

para os anos de 2007 e 2008.  

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos alunos com necessidades 

educacionais especiais que fizeram o Enem- 3º ano do E.M, no município, em 2007, 

segundo gênero, raça, idade e desempenho.  

 Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação   

Básica e do Enem (MEC/INEP, 2007). 

 

De um total de 13 alunos que possuíam necessidades educacionais 

especiais, matriculados no 3º ano do ensino médio, no município de Londrina no ano 

de 2007, 10 alunos realizaram o Enem, o que então representa a grande maioria, 

77% do total. 2 alunos faltaram na prova, e 1 aluno não se inscreveu para o exame. 

Dos 10 alunos que fizeram a prova, 9 eram surdos e apenas 1 tinha deficiência 

mental por ter Síndrome de Down. O que conforme o Gráfico 1 representa:  

 

 
 
 
 
 

Tabela 1- Caracterização dos alunos com necessidades educacionais especiais 
(NEE’s) que fizeram a prova no 3º ano do ensino médio - 2007 

 
ALUNO TIPO DE NEE GÊNERO RAÇA IDADE DESEMPENHO 
          QUESTÕES OBJETIVAS REDAÇÃO 

1- SINDROME DE DOWN F PRETA 21 31 ENTREGOU EM BRANCO 
2- SURDEZ F BRANCA 19 16 60,00% 
3- SURDEZ F PARDA 21 16 ENTREGOU EM BRANCO 
4- SURDEZ F PARDA 19 43 45,00% 
5- SURDEZ F PARDA 21 24 38,10% 
6- SURDEZ F BRANCA 19 19 30,16% 
7- SURDEZ M BRANCA 23 12 19,05% 
8- SURDEZ F BRANCA 18 27 42,86% 
9- SURDEZ F BRANCA 19 19 30,16% 
10- SURDEZ M BRANCA 21 20 21,75% 
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Gráfico 1 – Tipo de NEE 3º Ano E.M. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação Básica 
e do Enem (MEC/INEP, 2007). 
 

A maior incidência de alunos com surdez merece ser analisada de modo 

mais aprofundado, o que foge do escopo desta pesquisa. Merece destaque o fato de 

que no município encontramos uma escola especial para surdos que atribui grau de 

escolaridade do ensino médio. Assim, não podemos afirmar que a participação de 

alunos surdos no Enem no município de Londrina revele sua inclusão no sistema 

regular de ensino como preconiza a política educacional vigente.  

Vale destacar a participação de uma aluna com Síndrome de Down, o que 

parece indicar a possibilidade de alunos com deficiência intelectual avançar nos 

estudos, mas, por outro lado, pode ser considerado como um caso isolado e pouco 

representativo da caracterização dos alunos que participaram da prova. Isso também 

merece outras investigações.  

Em relação ao gênero há mais estudantes do sexo feminino com 80%, do 

que do sexo masculino com 20%, conforme mostra o gráfico:  
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Gráfico 2 – Gênero 3º Ano E.M. 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação Básica 

e do Enem (MEC/INEP, 2007). 

 

Esta maior incidência do gênero feminino não é compatível com os dados 

apresentados por Silva e Meletti (2012) e por Gonçalves (2012), que nos mostram 

que, no caso dos alunos com NEEs, a prevalência tem sido do gênero masculino, 

tanto no ensino fundamental quanto na EJA.  

Na variável raça, há a maior incidência da raça branca, com 60% do total de 

alunos que fizeram a prova, a seguir com 40% encontra-se a raça preta e parda, 

sendo então 10% da raça preta e 30% parda.  Conforme a distribuição no gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 3 – Raça 3º Ano E.M 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação Básica 

e do Enem (MEC/INEP, 2007). 

 

A distribuição por raça encontrada parece ser mais uma expressão da 

discriminação do sistema educacional de ensino no Brasil. Tal análise merece ser 

aprofundada em estudos futuros que tenham como objeto a relação entre NEE e 

raça. Vale o destaque de que tal temática ainda não foi investigada. 

Se referindo à idade, nenhum destes alunos encontra-se em idade regular, 

que seria de 17 anos. Há alunos com defasagem de 1 até 6 anos idade-série. O 

aluno com idade mais avançada encontra-se com 23 anos. Não podemos afirmar 

que a defasagem idade-série seja consequência apenas dos limites impostos pela 

deficiência. Isso parece ser uma expressão trajetória do aluno com NEE na 

Educação Básica Brasileira que merece atenção especial tanto da educação quanto 

da educação especial. 

Por meio de uma avaliação com 63 questões objetivas e uma redação, que 

se avalia o desempenho destes alunos nesta avaliação em larga escala que é o 

Exame Nacional do Ensino, com valor máximo de 100%. 3 dos 10 alunos fizeram 

mais de 40% da prova, 4 fizeram mais do que 30% da prova e 3 tiraram nota inferior 

a 25% na prova objetiva. Já em relação aos melhores desempenhos no exame, foi 
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de uma aluna surda, que atingiu 68,2% da prova e de uma aluna com síndrome de 

down, que fez 31 questões de um total de 63 questões objetivas, o que representa a 

49,21% de acertos no exame.  

Na nota da redação, 2 destes 10 alunos (20%) entregaram a prova em 

branco, e apenas um aluno com surdez alcançou a nota acima da média (60% da 

prova). Os outros alunos tiraram notas que variam de 19,05% até 45% da prova. 

Vale destacar que o desempenho da aluna com Síndrome de Down na prova 

objetiva não se mantem na redação, que foi entregue em branco. O nos permite 

questionar a avaliação ser feita apenas com questões objetivas. 

A Tabela 2 apresenta a caracterização dos alunos com necessidades 

educacionais especiais que fizeram o Enem- 3º ano do E.M, no município, em 2008.  

 
 
Tabela 2- Caracterização dos alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE’s) que fizeram a prova no 3º ano do ensino médio – 2008 
 

ALUNO TIPO DE NEE GÊNERO RAÇA IDADE DESEMPENHO 

     QUESTÕES 
OBJETIVAS 

REDAÇÃO 

1 DEFICIÊNCIA 
FÍSICA 

M BRANCA 18 30 60,00% 

2 DEFICIÊNCIA 
FÍSICA 

M BRANCA 20 23 47,5% 

3 SURDEZ F BRANCA 19 15 50,00% 

4 SURDEZ F BRANCA 19 14 37,5% 

5 DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

F PRETA 17 23 65,00% 

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação Básica 
e do Enem (MEC/INEP, 2008). 

 

Em um total de 9 alunos que possuem NEE no 3º ano do ensino médio, no 

município de Londrina no ano de 2008, 5 realizaram o Enem, o que representa 

55,55%. Houve 2 casos de alunos que não se inscreveram para o exame (22,22%), 

um caso de duplicidade e um caso de aluno que faltou à prova. 

Dos 5 alunos com prova, 2 são surdos, 2 têm deficiência física e  apenas 1 

possui a deficiência visual. O que conforme o Gráfico representa:  
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Gráfico 4 – Tipo de NEE 3º E.M. 

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação Básica 
e do Enem (MEC/INEP, 2008). 

 

O número de alunos com surdez e deficiência física são os mesmos, o que 

representa 40% de cada, outra necessidade educacional especial refere-se  a 

deficiência visual com 20%. Merece destaque a redução do número de alunos com 

NEE que fizeram a prova em 2008 se comparado ao ano anterior. Além disso, a 

presença de outros tipos de NEE também merece nossa atenção. Cabe a realização 

de estudo que tenha como objetivo analisar a trajetória de alunos com NEE no 

ensino médio e avaliar os motivos de tal redução. 

 Em relação ao gênero há a maior incidência de estudantes do sexo feminino 

com 60%, ao sexo masculino com 40% conforme o Gráfico 5 apresenta:  
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Gráfico 5 – Gênero 3º Ano E.M. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação Básica 

e do Enem (MEC/INEP, 2008). 

 

Os dados não nos permitem analisar se a alteração da incidência do gênero 

feminino no ano de 2008 pode estar relacionada à variedade do tipo de NEE 

encontrada. Ou seja, não podemos afirmar que, quando associado à surdez temos a 

predominância do gênero feminino. Ainda assim, não observamos a tendência de 

prevalência do gênero masculino encontrada nas outras etapas da Educação 

Básica, conforme analisado anteriormente. 

O Gráfico 6 apresenta a distribuição dos alunos segundo a raça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

GÊNERO 3ºANO E.M 

FEMININO

MASCULINO



41 
 
 

 
Gráfico 6 – Raça 3º Ano E.M. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do Censo da Educação Básica 

e do Enem (MEC/INEP, 2008). 

 

Na variável raça, há a maior incidência da raça branca, com 80% do total de 

alunos que fizeram a prova, em apenas 20% encontra-se a raça preta. Mais uma vez 

a prevalência da raça branca nos remete à necessidade de relacionar este dado 

com outros que permitam uma análise mais aprofundada, tais como classe social. 

Podemos verificar nos dados em relação à idade que apenas 1 destes 

alunos encontram-se em idade regular, que seria de 17 anos. Enquanto há alunos 

com defasagem de 1 até 3 anos idade-série. Nota-se que o aluno com a idade mais 

avançada em relação à série possui 20 anos.  

Em relação ao desempenho destes alunos na avaliação em larga escala- 

Enem ocorre como no ano anterior (2007), por uma prova que possui 63 questões 

objetivas e uma redação com valor máximo de 100%. Somente 1 dos 5 alunos fez 

mais de 40% da prova, 2 fizeram mais do que 30% da prova, e 2 tiraram nota inferior 

a 25% na prova objetiva. O melhor desempenho foi de um aluno com deficiência 

física, que realizou 47,62% da prova. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito do presente trabalho, foi a investigação da frequência e rendimento 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais no Exame Nacional do 

Ensino Médio, uma das avaliações em larga escala, que através dos resultados 

obtidos por elas, viabiliza o auxílio para as políticas educacionais. 

No ano de 2007, realizaram a prova do Enem 10 alunos. A maior parte 

destes eram mulheres, surdas e da raça branca. Todos os alunos neste exame 

encontram-se em idades distintas, há uma defasagem série/idade, que nos revela 

que não há aluno em idade regular neste período. Em relação ao desempenho 

destes alunos, apenas um alcançou superioridade de 50% na redação, tendo como 

resultado uma nota de 60%, nas questões objetivas destacamos também uma aluna 

com 43 acertos das 63 questões contidas na prova. 

No ano de 2008, o número de alunos que realizaram o Enem se reduz para 

apenas 5, a metade do ano anterior, a raça branca novamente encontra-se em maior 

número, assim como alunos dos sexo feminino. As deficiências se diferenciam entre 

surdez, deficiência visual e deficiência física. Neste ano apenas um aluno encontra-

se em idade regular em relação a série (17 anos). Em relação ao desempenho o 

maior número de acertos na prova objetiva foi com 30 questões, em uma prova que 

contem 63, já na redação, um aluno pontua 65%. 

É de grande importância destacar que este trabalho quando se destina a 

investisgação do desempenho dos alunos, não procura fazer a comparação dos que 

possuem NEE, com alunos que não possuem. A análise é feita para se averiguar 

como está ocorrendo a participação destes alunos nas avaliações em larga escala, 

já que eles encontram-se matriculados no sistema regular de ensino. 

Deste modo podemos verificar que os alunos com NEE que estão 

matriculados no 3º ano do ensino médio, estão participando do Enem em sua grande 

maioria, o que nos remete a pensar que está havendo a inclusão destes alunos 

nesta avaliação em larga escala, ou seja,  que não estão sendo privados desta 

avaliação. 

Cabe ressaltar, que o número de matrículas de alunos com NEE é grande no 

município de Londrina, mas os que chegam ao 3º ano do ensino médio são poucos, 

porém mesmo sendo poucos os que atingem essa etapa, eles estão em sua grande 
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parte participando do Exame Nacional do Ensino Médio. Esperamos que as políticas 

e projetos de Inclusão de alunos com NEE estejam de fato sendo apropriados pelas 

instituições de ensino, promovendo a estes alunos um espaço garantido de estudos, 

onde  a inclusão para eles seja vivenciada, proporcionando o direito que todos 

possuem no âmbito escolar, sem distinção alguma. 

A presente pesquisa me proporcionou como aluno de graduação do curso de 

Pedagogia, um conhecimento aprofundado sobre formas distintas de pesquisa, 

trabalhar com microdados me forneceu uma possibilidade ainda maior de pesquisa, 

que pode ser expandida além deste trabalho de conclusão de curso. A participação 

do grupo de pesquisa “A escolarização de alunos com deficiência e rendimento 

escolar: uma análise dos indicadores educacionais em municípios brasileiros”, no 

qual faço parte, colaborou muito para a expansão dos meus conhecimento, 

contribuindo na minha formação acadêmica, fazer parte de um grupo como este é 

sem dúvida um privilégio, me proporcionou uma grande aprendizagem. 
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